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llD tu SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

S!EN~ VÄXEL TELEFONI 

Sammanträdesdatum Sid 6 
2017-03-07 

,Justerandes sign 

ITVT § 4 ITVT 1/2017 

Uppföljning internkontroll 2016 

Sammanfattning 
Servicenämnden ITNäxel och Telefoni har genomfört internkontroll enligt 
internkontroll planen för 2016. Eftersom kommunstyrelsen har ansvaret för utvärde
ring av kommunens samlade internkontrollresultat skickas uppföljningen dit efter 
godkännande av nämnden. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-07 
Internkontrollplan 2016 ITNäxel/Telefoni, ITVT § 21 2015-09-29 
Policy för internkontroll, KS § 126 2016-08-15 

Förslag till beslut 
• Redovisning av genomförd internkontro 11 2016 för servicenämnden 

IT/Växel/Telefoni godkänns och skickas till kommunstyrelsen som uppfölj
ning. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut 
1. Redovisning av genomförd internkontroll 2016 för servicenämnden 

IT/Växel/Telefoni godkänns och skickas till kommunstyrelsen som uppfölj
nmg. 

Utt1rRashAstyr1rnndA 
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Servicenämnden IT/Växel och Telefoni - Intern kontroll ska genomföras av följande processer där risker har 
identifierats: 

 

Ansvarig 
Nämnd 

Risk i process/ rutin/system 
 

Kontrollmoment 

Risk- och 
väsentlighets- 
bedömning

1 
 

Ansvar för 
kontroll och 
rapportering 

 
 

Uppnått resultat 

IT/Telefoni och 

Växel 

Användare plockas inte bort i 

våra IT systemen med automatik 

Stick prov kring borttagning av 

användare 

2/2 Jan Pettersson Analys och stickprov genomfördes 

IT/Telefoni och 

Växel 

Inventarier försvinner  Utskick av inventarieregister till 

verksamheterna  

2/2 Jan Pettersson Genomfört gemensamt med punkten 

ovan. 

IT/Telefoni och 

Växel 

Fel antal licenser i kommunerna Kvartalsvis avstämning av 

licensinnehav 
2/2 Jan Pettersson Genomgång av användare sker på 

Leveransforumen som genomförs 

1gång per månad. 

      

      

      

      

      

      

 

                                                 
1
 Se skala för risk och väsentlighetsbedömning 
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Risk 
Sannolikhetsnivåer för fel: 

Osannolik;  Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå. (0) 

Mindre sannolik: Risken är mycket liten att fel ska uppstå. (1)  

Möjlig;  Det finns risk för att fel ska uppstå. (2) 

Sannolik;  Det är mycket troligt att fel kan uppstå. (3) 

Mycket sannolik; Det är mycket troligt att fel ska uppstå. (4) 

 

Väsentlighet 
Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår: 

Försumbar;  Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen. (0) 

Lindrig;  Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen. (1) 

Kännbar;  Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen. (2) 

Allvarlig;  Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa. (3) 

Mycket allvarlig; Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa. (4) 
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Den interna kontrollen består av ett flertal metoder och moment. 

Förutom de regelbundna månadsuppföljningarna, delårsbokslutet och uppföljning av ekonomi på tjänstepersonnivå ska särskild internkontrollplan 
fastställas av varje nämnd. 

Internkontrollpolicy för Herrljunga kommun anger att resultatet av internkontrollen årligen ska redovisas till Bygg- och miljönämnden samt till 
Kommunstyrelsen. Detta sker i samband med årsredovisning. 

Arbetet med den interna kontrollen ska vara ett ständigt pågående arbete i organisationen. Avvikelser i den löpande internkontrollen ska 
omedelbart rapporteras till nämnden. 

Den interna kontrollen ska omfatta såväl rutinorienterade moment som resultatorienterade moment. 

Internkontrollplan ska fastställas i bygg- och miljönämnden senast i oktober och rapporteras till kommunstyrelsen senast i november, inför nytt 
verksamhetsår. 

Risk- och väsentlighetsbedömningen ligger till grund för genomförandet av den interna kontrollen. 
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Bygg- och miljönämnden 
 

Plan- och byggenheten 

Risk i process/rutin/system 
Rutinorienterade moment Kontrollmoment 

Risk- och väsentlighets- 
bedömning1 

RxV=RV 
 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 

Ej rättssäkra myndighetsbeslut Uppföljning av överklagade 
beslut: 114 ärenden, inga 
överklagade 

4 (2*2) Förvaltningschef 

Felaktig diarieföring Stickprov 2 ärenden/månad 
ur Edp: 24 ärenden kollade, 
Korrekt diarieföring 

4 (2*2) Förvaltningschef 

Risk i process/rutin/system 
Resultatorienterade moment Kontrollmoment 

Risk- och väsentlighets- 
bedömning2 

RxV=RV 
 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 

Ej rimlig handläggningstid Stickprov 2 ärenden/månad 
ur Edp: 24 ärenden kollade, 
genomsnittlig 
handläggningstid 7,5 dagar  

2 (1*2) Förvaltningschef 

  

                                                 
Se skala för risk och väsentlighetsbedömning 
Se skala för risk och väsentlighetsbedömning 
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Miljöenheten 

Risk i process/rutin/system 
Rutinorienterade moment Kontrollmoment 

Risk- och väsentlighets- 
bedömning3 

RxV=RV 
 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 

Hot och våld vid myndighetsutövning Uppföljning av hot- och 
våldssituationer: 
Inga hot- och våldssituationer 
rapporterade. 

8 (2*4) Förvaltningschef 

Ej rättssäkra myndighetsbeslut Uppföljning av överklagade 
beslut: 
Ett beslut överklagat. 
Överklagandet avslaget. 

4 (2*2) Förvaltningschef 

Risk i process/rutin/system 
Resultatorienterade moment Kontrollmoment 

Risk- och väsentlighets- 
bedömning4 

RxV=RV 
 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 

Ej miljötillsyn i skälig omfattning Antal miljöinspektioner: 
110 % av de planerade 
kontrollerna utförda. Skälig 
omfattning. 

2 (1*2) Förvaltningschef 

 
 
  

                                                 
 
Se skala för risk och väsentlighetsbedömning 
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Räddningstjänsten 

Risk i process/rutin/system 
Rutinorienterade moment Kontrollmoment 

Risk- och väsentlighets- 
bedömning5 

RxV=RV 
 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 

Försämrad insatsförmåga Utbildnings- och övningsplan 
genomförs och följs upp: 
Övningar som planerat, men 
uppföljningen släpar efter. 

6 (2*3) Räddningschef 

Risk i process/rutin/system 
Resultatorienterade moment Kontrollmoment 

Risk- och väsentlighets- 
bedömning6 

RxV=RV 
 

Ansvar för kontroll och 
rapportering 

Politiker/Tjänsteman 

För lång insatstid Insatstid 
Totalt 67 kommunal rtj varav 
11 hade för lång insatstid. 

4 (2*2) Räddningschef 

 
  

                                                 
Se skala för risk och väsentlighetsbedömning 
Se skala för risk och väsentlighetsbedömning 

Meddelande 4



Herrljunga kommun 
 
Bygg- och miljönämnden      
                     
Uppföljning av internkontrollplan 2016 (160101-161231) 
 

 5 

 
Risk = R-värde 
Sannolikhetsnivåer för fel: 
Osannolik;  Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.   Värde: (0) 
Mindre sannolik: Risken är mycket liten att fel ska uppstå.   Värde: (1)  
Möjlig;  Det finns risk för att fel ska uppstå.    Värde: (2) 
Sannolik;  Det är mycket troligt att fel kan uppstå.    Värde: (3) 
Mycket sannolik; Det är mycket troligt att fel ska uppstå.    Värde: (4) 
 

Väsentlighet = V-värde 
Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår: 
Försumbar;  Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.  Värde: (0) 
Lindrig;  Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen.  Värde: (1) 
Kännbar;  Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.  Värde: (2) 
Allvarlig;  Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa.   Värde: (3) 
Mycket allvarlig; Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.  Värde: (4) 
 

Risk och Väsentlighetsbedömning (RxV=RV) 
Multiplicera R-värde med V-värde = Risk- och Väsentlighetsvärde 
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            1(2) 

 

 

Samverkansgrupp: CSG 

Sammanträdesdatum: 2017-03-09 
   
Plats:  B-salen, Kommunhuset 
Tid:  kl 14.15-16.30 

 

Närvarande 
Arbetsgivarrepresentanter   Fackliga representanter 
Claes Rydberg, Kommunchef   Morgan Gunnarsson, Vision 
Ljubisa Rankovic, biträdande personalchef  Eva Nilsson, Kommunal 
Veronika Rahm Hertzman, HR-administratör Anna Agestedt, Kommunal 
    Rolf Aleryd, Lärarförbundet 
    Maria Eliasson, Vårdförbundet
     
§ 1 Mötet öppnas 
Kommunchefen öppnar mötet.  
Genomgång justering av föregående mötesprotokoll. 
 
§ 2 Presentation nya medarbetare på HR-enheten 
Veronika Rahm Hertzman, ny HR-administratör samt Iwona Appelqvist, ny HR-Specialist  presenteras.  
 
§ 3 Arbetsmiljöutbildning – extra tillfälle våren 2017 
Bokat till 19 samt 25 april och hålls i A-salen, Herrljunga kommun. Sista anmälningsdatum är 
20170315. Prioritering bland de fackliga anmälda kommer att ske beroende av tillgång av platser.  
 
§ 4 Projekt sänkt sjukfrånvaro – nuläge 
Carolina Forsberg, HR-enheten, redovisar nuläget. Kartläggning genomförs för att bilda sig en 
uppfattning om nuläget. Regelbunden återkoppling kommer att ske till CSG. 
 
 Fackliga önskar vara delaktiga tidigt i projektet! 
 
§ 5 KS Ärenden 
Kommunchefen informerade om ärenden till KS. 
Se KS-ärende lista. 
 
§ 6 Övriga frågor 
Kommunal efterfrågar hur arbetsgivaren tänker om tidsplanen för att uppfylla målet om rätt till 
heltid för alla ska se ut.  
 
Arbetsgrupp sätts samman med representanter från: 

• Kommunal 
• Arbetsgivaren – kommunchef, 2 pers. Socialförvaltningen, Bildning samt Tekniska. 
• HR 

Första möte bokas till onsdag 29 mars klockan 9.00.  
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§ 7 Mötet avslutades 
Kommunchefen tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat vid dagens datum. 
 
 
Vid protokollet: 
 
   
………………………………….   
Ljubisa Rankovic 
 
 
 
Justeras: 
 
För Herrljunga kommun:   
 
   
………………………………………                              
Claes Rydberg    
 
 
 
För Kommunal   För Lärarförbundet 
 
 
……………………………………………   ……………………………………………………. 
Eva Nilsson    Rolf Aleryd 
 
 
 
För Vårdförbundet   För Vision 
 
 
……………………………………………   ……………………………………………………. 
Maria Eliasson   Morgan Gunnarsson 
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•a \m' 
~· ..•.. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 5 
SERVICENAMND IT VAXEL TELEFONI 2017-03-07 

Justerandes sign 

ITVT § 3 ITVT 2/2017 

Verksamhetsberättelse 2016 

Sammanfattning 
I samband med kommunens årsredovisning sammanfattas nämndernas ekonomiska 
resultat och vad som hänt i verksamheten under gångna året i en verksamhetsberät
telse. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse Servicenämnder Vårgårda och Herrljunga kommun 2016-12-31 

Förslag till beslut 
• Verksamhetsberättelsen 2016 för servicenämnd ITNäxel/Telefoni godkänns. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut 
1. Verksamhetsberättelsen 2016 för servicenämnd IT/Växel/Telefoni godkänns. 

Utdragsbestyrl<ande 
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Verksamhetsberättelse 
per den

2016-12-31

Servicenämnder Vårgårda och Herrljunga kommun
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Inledning 
Personal, ekonomi och IT är sedan 2015 organiserade i två gemensamma servicenämnder. 
Uppdraget för servicenämnd är att verka stödjande för chefer och verksamheter inom de båda 
kommunerna. 
Vårgårda kommun är huvudman för en servicenämnd-ekonomi/personal  i Herrljunga och 
Vårgårda. Herrljunga kommun är huvudman för en servicenämnd- IT, växel och telefoni i 
Herrljunga och Vårgårda. 

Ekonomiavdelningen 

Verksamhetsbeskrivning 
Ekonomiavdelningens uppdrag är att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna 
ge stöd och service i ekonomifrågor samt upprätthålla en tydlig styrning i ekonomifrågor 
utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer. 

Ekonomiavdelningen har under året genomgått stora förändringar både genom att personal har 
flyttat från Herrljunga till Vårgårda, samt att fem personer inför sommaren avslutade sina 
anställningar. Tre av de anställda som slutade gick i pension och två personer gick vidare till 
nya utmaningar. Ekonomiavdelningen har i och med personalförändringarna arbetat för att få 
till rutiner och överföra kunskap för att skapa en så trygg och stabil verksamhet som möjligt.  

Ekonomiavdelningen har under året arbetat med att se över det arbete som skapades inför ny 
servicenämnd. Kartläggningar och arbetsuppgifter har lyfts upp och kommer vidare under 
2017 att arbetas med för att få till en processorienterad organisation.  

Dokumentation och arbetssätt ses över löpande och har under senare delen av året utmynnat i 
fler punkter där avdelningen har liknande uppföljningsdokument och rutiner för dessa. 

Utfall per den 2016-12-31 

Ekonomi 

Utfall 2015 
Budget 

2016 Utfall 2016 

Avvikelse 
utfall vs. 

Budget 2016 

Intäkter/kommunbidrag -10 236 -10 718 -10 206 -512 
Personalkostnader 8 271 8 250 8 398 -148 
Övriga kostnader 637 1 821 519 1 302 
Övriga främmande tjänster 1 139 547 311 236 
Kapitalkostnader 36 100 40 60 
Summa nettokostnader -153 0 -938 938 
Kommunbidrag 
Resultat mot budget -153 0 938 
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Ekonomiavdelningens årsresultat visar ett positivt utfall på 938 tkr för år 2016. Det positiva 
resultatet kan framför allt härledas till att kostnader för system och konsulttid har varit 
betydligt lägre än under år 2015, då bl a ekonomisystemet Raindance implementerades. Vid 
prognoser under 2016 antogs att systemkostnader eventuellt kunde ligga kvar på en hög nivå, 
men utfallet visar på nivå betydligt under budget.  

Ekonomiavdelningen investerade år 2015 för 90 tkr på licenser i ekonomisystemet Raindance. 
Inga budgeterade investeringar fanns för år 2016. 

Personalavdelningen 

Verksamhetsbeskrivning 
Personalavdelningen arbetar i två huvudområden – dels en HR-avdelning (Human resource) 
som ansvarar för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor, och dels 
en löneavdelning som administrerar löner och arvoden till anställda och förtroendevalda. HR-
avdelningen ansvarar för att driva en enhetlig personalpolitik för den kommunala 
förvaltningen, samt att arbeta med arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd 
vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor samt samordnar 
samverkansprocesser och pensionsfrågor. 

Utfall per den 2016-12-31 

Personal  

Utfall 2015 
Budget 

2016 Utfall 2016 

Avvikelse 
utfall vs. 

Budget 2016 
Intäkter/kommunbidrag -13 463 -12 352 -11 249 -1 103 
Personalkostnader 11 190 9 025 9 414 -389 
Övriga kostnader 1 490 2 028 1 148 880 
Övriga främmande tjänster 835 1 299 806 493 
Kapitalkostnader 0 0 0 0 
Summa nettokostnader 52 0 119 -119 
Kommunbidrag 
Resultat mot budget 52 0 -119 

Personalavdelningens utfall för år 2016 visar ett negativt resultat på 119 tkr. 
Bemanningsavdelningen som tillhört personalavdelningen till år 2015 ramväxlades ut till 
verksamheterna; omsorg m.fl., från år 2016, men en del kostnader för bemanningspersonal 
har belastat personalavdelningen även under år 2016, och detta är huvudorsak till det negativa 
årsresultatet. I övrigt har prognoserna för personalavdelningen under året visat på ett visst 
plus, med anledning av att två vakanta tjänster inte tillsatts under hösten.  
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IT, växel och telefoni 

Verksamhetsbeskrivning 
Arbetet med att sammanföra de två kommunernas organisation till en enhet har nu genomförts 
med ett gott resultat. IT verksamheten arbetar nu i ett gemensamt system för inrapportering av 
incidentrapportering. Förändring av öppethållande av växelfunktionen har genomgåtts och 
förändrats utefter medborgarnas behov/mönster.  

Genomgång och omförhandling av Telia och Telenor har genomförts med ett gott resultat 
samt omförhandling av Microsoft avtal för Herrljunga med en kostnadsminskning av 100 tkr. 

Fortsatt arbete för att ta fram avtal med verksamheterna, för att få en bättre kontroll av de 
ekonomiska transaktionerna till servicenämnden. En tjänstebeskrivning håller på att tas fram 
för att få en tydlig bild av vad som förväntas av IT, växel och telefoni.  

Visionsarbetet är uppstartat tillsammans med verksamheterna för att säkerställa att IT/Växel 
och Telefoni följer verksamheternas utveckling. 

Under 2017 kommer delar av ITIL att implementeras. ITIL är en processtandard som används 
av IT- organisationer. Följande processer kommer att användas i Herrljunga och Vårgårda: 
Incident (händelser), Problem (temporära lösningar) och Change (förändringsarbete).  

Utfall per den 2016-12-31 

Utfall 2015 Budget 2016 Utfall 2016 

Avvikelse 
utfall vs. 

Budget 2016 
Intäkter/kommunbidrag -18 920 -19 239 -24 339 5 100 
Personalkostnader 5 322 6 583 6 911 -328 
Övriga kostnader 8 278 6 295 15 609 -9 314 
Övriga främmande tjänster 7 981 9 815 5 334 4 481 
Kapitalkostnader 1 968 2 159 1 987 172 
Summa nettokostnader 4 629 5 613 5 502 111 
Kommunbidrag 
Resultat mot budget 397 111 

Utfallet per den sista december 2016 visar ett positivt resultat på 111 tkr, men i detta resultat 
ligger en kostnad på 160 tkr för inköp av ett IT-ärendesystem. Nämnden har sedan tidigare 
beslutat att kostnaden för detta system ska tas från föregående års överskott.  Med denna 
kostnad borträknad blir det ett positivt resultat motsvarande 271 tkr. 

Personalkostnaderna drar över med 328 tkr och är i linje med prognosen i och med den 60 % 
tjänst som ej ligger med i budget 2016. De stora avvikelserna i intäkt respektive övriga 
kostnader för året beror på att IT-verksamheten tar kostnader för IT som sedan debiteras ut i 
verksamheterna. Budgeten har inte tagit hänsyn till att både intäkter och kostnader ökar, vilket 
skapar en stor avvikelse på båda sidorna. 
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 Investeringar IT 
Utfall Budget Utfall Avvikelse 

Belopp netto (tkr) 2015-12-31 2016 2016-12-31 helår 
IT hårdvara 900 383 517 
IT servers utökad lagringskapacitet 1 000 1 086 -86 
S:a investeringar egna 0 1 900 1 469 431 

Projektet IT hårdvara har endast ett utfall på 383 tkr, medan IT servers utökade lagrings- 
kapacitet drar över sin budget med 86 tkr, totalt ger detta outnyttjade budgetmedel på 431 tkr 
för verksamhetsåret 2016.  

Sammanställning servicenämnderna 

 Drift 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
2016 

Avvikelse 
utfall vs. 
Budget 

2016 
Ekonomiavdelningen -153 0 938 -938 
Personalavdelningen 52 0 -119 119 
IT, växel, telefoni 397 0 111 -111 
Summa nettokostnader 296 0 930 -930 
Kommunbidrag 
Resultat 296 0 930 

Totalt visar servicenämnderna för ekonomi/personal och IT ett överskott på 930 tkr för år 
2016. Överskottet ligger framför allt på ekonomiavdelningen, till följd av lägre kostnader för 
system. IT-avdelningen visar också upp ett positivt resultat om 111 tkr, vilket kan härledas till 
lägre kostnader för främmande tjänster och även kapital.  Personalavdelningen har haft 
kostnader för bemanning över budget vilket förklarar underskottet. 

Investeringar 
Servicenämnder 

Utfall Budget Utfall Avvikelse 
Belopp netto (tkr) 2015-12-31 2016 2016-12-31 helår 
Ekonomi 90 0 0 0 
Personal 0 0 0 0 
IT/växel/telefoni 2 027 1 900 1 469 431 
S:a investeringar egna 2 117 1 900 1 469 431 

Investeringsmedel för år 2016 (IT-avdelningen 431 tkr) som inte utnyttjats kommer att 
begäras ombudgeterade i Herrljunga till år 2017. 
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Verksamhetsberättelse 
per den

2016-12-31

Servicenämnder Vårgårda och Herrljunga kommun
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Inledning 
Personal, ekonomi och IT är sedan 2015 organiserade i två gemensamma servicenämnder. 
Uppdraget för servicenämnd är att verka stödjande för chefer och verksamheter inom de båda 
kommunerna. 
Vårgårda kommun är huvudman för en servicenämnd-ekonomi/personal  i Herrljunga och 
Vårgårda. Herrljunga kommun är huvudman för en servicenämnd- IT, växel och telefoni i 
Herrljunga och Vårgårda. 

Ekonomiavdelningen 

Verksamhetsbeskrivning 
Ekonomiavdelningens uppdrag är att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna 
ge stöd och service i ekonomifrågor samt upprätthålla en tydlig styrning i ekonomifrågor 
utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer. 

Ekonomiavdelningen har under året genomgått stora förändringar både genom att personal har 
flyttat från Herrljunga till Vårgårda, samt att fem personer inför sommaren avslutade sina 
anställningar. Tre av de anställda som slutade gick i pension och två personer gick vidare till 
nya utmaningar. Ekonomiavdelningen har i och med personalförändringarna arbetat för att få 
till rutiner och överföra kunskap för att skapa en så trygg och stabil verksamhet som möjligt.  

Ekonomiavdelningen har under året arbetat med att se över det arbete som skapades inför ny 
servicenämnd. Kartläggningar och arbetsuppgifter har lyfts upp och kommer vidare under 
2017 att arbetas med för att få till en processorienterad organisation.  

Dokumentation och arbetssätt ses över löpande och har under senare delen av året utmynnat i 
fler punkter där avdelningen har liknande uppföljningsdokument och rutiner för dessa. 

Utfall per den 2016-12-31 

Ekonomi 

Utfall 2015 
Budget 

2016 Utfall 2016 

Avvikelse 
utfall vs. 

Budget 2016 

Intäkter/kommunbidrag -10 236 -10 718 -10 206 -512 
Personalkostnader 8 271 8 250 8 398 -148 
Övriga kostnader 637 1 821 519 1 302 
Övriga främmande tjänster 1 139 547 311 236 
Kapitalkostnader 36 100 40 60 
Summa nettokostnader -153 0 -938 938 
Kommunbidrag 
Resultat mot budget -153 0 938 
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Ekonomiavdelningens årsresultat visar ett positivt utfall på 938 tkr för år 2016. Det positiva 
resultatet kan framför allt härledas till att kostnader för system och konsulttid har varit 
betydligt lägre än under år 2015, då bl a ekonomisystemet Raindance implementerades. Vid 
prognoser under 2016 antogs att systemkostnader eventuellt kunde ligga kvar på en hög nivå, 
men utfallet visar på nivå betydligt under budget.  

Ekonomiavdelningen investerade år 2015 för 90 tkr på licenser i ekonomisystemet Raindance. 
Inga budgeterade investeringar fanns för år 2016. 

Personalavdelningen 

Verksamhetsbeskrivning 
Personalavdelningen arbetar i två huvudområden – dels en HR-avdelning (Human resource) 
som ansvarar för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor, och dels 
en löneavdelning som administrerar löner och arvoden till anställda och förtroendevalda. HR-
avdelningen ansvarar för att driva en enhetlig personalpolitik för den kommunala 
förvaltningen, samt att arbeta med arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd 
vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor samt samordnar 
samverkansprocesser och pensionsfrågor. 

Utfall per den 2016-12-31 

Personal  

Utfall 2015 
Budget 

2016 Utfall 2016 

Avvikelse 
utfall vs. 

Budget 2016 
Intäkter/kommunbidrag -13 463 -12 352 -11 249 -1 103 
Personalkostnader 11 190 9 025 9 414 -389 
Övriga kostnader 1 490 2 028 1 148 880 
Övriga främmande tjänster 835 1 299 806 493 
Kapitalkostnader 0 0 0 0 
Summa nettokostnader 52 0 119 -119 
Kommunbidrag 
Resultat mot budget 52 0 -119 

Personalavdelningens utfall för år 2016 visar ett negativt resultat på 119 tkr. 
Bemanningsavdelningen som tillhört personalavdelningen till år 2015 ramväxlades ut till 
verksamheterna; omsorg m.fl., från år 2016, men en del kostnader för bemanningspersonal 
har belastat personalavdelningen även under år 2016, och detta är huvudorsak till det negativa 
årsresultatet. I övrigt har prognoserna för personalavdelningen under året visat på ett visst 
plus, med anledning av att två vakanta tjänster inte tillsatts under hösten.  
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IT, växel och telefoni 

Verksamhetsbeskrivning 
Arbetet med att sammanföra de två kommunernas organisation till en enhet har nu genomförts 
med ett gott resultat. IT verksamheten arbetar nu i ett gemensamt system för inrapportering av 
incidentrapportering. Förändring av öppethållande av växelfunktionen har genomgåtts och 
förändrats utefter medborgarnas behov/mönster.  

Genomgång och omförhandling av Telia och Telenor har genomförts med ett gott resultat 
samt omförhandling av Microsoft avtal för Herrljunga med en kostnadsminskning av 100 tkr. 

Fortsatt arbete för att ta fram avtal med verksamheterna, för att få en bättre kontroll av de 
ekonomiska transaktionerna till servicenämnden. En tjänstebeskrivning håller på att tas fram 
för att få en tydlig bild av vad som förväntas av IT, växel och telefoni.  

Visionsarbetet är uppstartat tillsammans med verksamheterna för att säkerställa att IT/Växel 
och Telefoni följer verksamheternas utveckling. 

Under 2017 kommer delar av ITIL att implementeras. ITIL är en processtandard som används 
av IT- organisationer. Följande processer kommer att användas i Herrljunga och Vårgårda: 
Incident (händelser), Problem (temporära lösningar) och Change (förändringsarbete).  

Utfall per den 2016-12-31 

Utfall 2015 Budget 2016 Utfall 2016 

Avvikelse 
utfall vs. 

Budget 2016 
Intäkter/kommunbidrag -18 920 -19 239 -24 339 5 100 
Personalkostnader 5 322 6 583 6 911 -328 
Övriga kostnader 8 278 6 295 15 609 -9 314 
Övriga främmande tjänster 7 981 9 815 5 334 4 481 
Kapitalkostnader 1 968 2 159 1 987 172 
Summa nettokostnader 4 629 5 613 5 502 111 
Kommunbidrag 
Resultat mot budget 397 111 

Utfallet per den sista december 2016 visar ett positivt resultat på 111 tkr, men i detta resultat 
ligger en kostnad på 160 tkr för inköp av ett IT-ärendesystem. Nämnden har sedan tidigare 
beslutat att kostnaden för detta system ska tas från föregående års överskott.  Med denna 
kostnad borträknad blir det ett positivt resultat motsvarande 271 tkr. 

Personalkostnaderna drar över med 328 tkr och är i linje med prognosen i och med den 60 % 
tjänst som ej ligger med i budget 2016. De stora avvikelserna i intäkt respektive övriga 
kostnader för året beror på att IT-verksamheten tar kostnader för IT som sedan debiteras ut i 
verksamheterna. Budgeten har inte tagit hänsyn till att både intäkter och kostnader ökar, vilket 
skapar en stor avvikelse på båda sidorna. 
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 Investeringar IT 
Utfall Budget Utfall Avvikelse 

Belopp netto (tkr) 2015-12-31 2016 2016-12-31 helår 
IT hårdvara 900 383 517 
IT servers utökad lagringskapacitet 1 000 1 086 -86 
S:a investeringar egna 0 1 900 1 469 431 

Projektet IT hårdvara har endast ett utfall på 383 tkr, medan IT servers utökade lagrings- 
kapacitet drar över sin budget med 86 tkr, totalt ger detta outnyttjade budgetmedel på 431 tkr 
för verksamhetsåret 2016.  

Sammanställning servicenämnderna 

 Drift 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
2016 

Avvikelse 
utfall vs. 
Budget 

2016 
Ekonomiavdelningen -153 0 938 -938 
Personalavdelningen 52 0 -119 119 
IT, växel, telefoni 397 0 111 -111 
Summa nettokostnader 296 0 930 -930 
Kommunbidrag 
Resultat 296 0 930 

Totalt visar servicenämnderna för ekonomi/personal och IT ett överskott på 930 tkr för år 
2016. Överskottet ligger framför allt på ekonomiavdelningen, till följd av lägre kostnader för 
system. IT-avdelningen visar också upp ett positivt resultat om 111 tkr, vilket kan härledas till 
lägre kostnader för främmande tjänster och även kapital.  Personalavdelningen har haft 
kostnader för bemanning över budget vilket förklarar underskottet. 

Investeringar 
Servicenämnder 

Utfall Budget Utfall Avvikelse 
Belopp netto (tkr) 2015-12-31 2016 2016-12-31 helår 
Ekonomi 90 0 0 0 
Personal 0 0 0 0 
IT/växel/telefoni 2 027 1 900 1 469 431 
S:a investeringar egna 2 117 1 900 1 469 431 

Investeringsmedel för år 2016 (IT-avdelningen 431 tkr) som inte utnyttjats kommer att 
begäras ombudgeterade i Herrljunga till år 2017. 
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Direktionsprotokoll 2017-03-30 
 
Plats och tid  Falköping, kl. 9-11,30 
 
Omfattning  §§ 19-33 
 
 
Beslutande  Ulf Olsson (S) ordförande  
 Crister Persson (C) 1:e vice ordförande 

Peter Rosholm (S) 
Stefan Carlsson (S) 
Roger Wilhelmsson (M) 
Bengt Hilmersson (C) 

 
Ersättare                        Christer Johansson (M) 

Malin Carlsson (S) 
Johan Björkman (M) 
Tony Hansén (S)  
 

Adjungerade                 Cristina Bernevång (KD) 
 Anders Leijonhielm (LPO)  
 Lennart Andreasson (V)  
  
  
Övriga  Magnus Haggren, Förbundsdirektör  
 Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef  
 Lena Brännmar, Administrativ chef  
 Svante Stomberg, Kommunchef Borås  
 Magnus Nilsson, Kommunchef Svenljunga  
 Carita Brovall, Kommunchef Tranemo  
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§ 19 Val av justerare 
 Crister Persson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
 
§ 20 Fastställande av dagordning 
 
Direktionen beslutar 
 
 att fastställa dagordningen. 
 
 
§ 21  Föregående mötesprotokoll 
 
 Föregående mötesprotokoll från 2017-02-24 läggs till handlingarna. 

 
 

§ 22 Slutsatser och fortsatt arbete utifrån information 29 mars från 
Trafikverket, VGR och Länsstyrelsen  
Ulf Olsson (S) reflekterar över gårdagens tema. Bra information från både 
Trafikverket och Länsstyrelsen.  Ulf Olsson påtalar vikten av att i närtid ha ett möte 
med Trafikverket gällande sträckan Bollebygd – Mölnlycke.  
Crister Persson (C) påtalar vikten av att följa upp informationen som gavs. Bland 
annat den utredning som pågår gällande kostnader för att bygga gång- och cykelvägar.  

 
Direktionen beslutar  
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 

 
 

§ 23 Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar  
 
§ 23 a Ombyggnation NAVET  
 Magnus Haggren, Förbundsdirektör informerar om den ombyggnation som ska ske 

beroende på att Borås kulturskola ska flytta till Simonsland. Ombyggnationen 
påverkar Navet och vissa delar av verksamheten kommer att behöva stänga viss tid. 
Ett avtal med fastighetsägaren kommer att tas fram och behandlas av direktionen den 
2 juni. Crister Persson (C) framför att det är en enorm möjlighet för både kulturskolan 
och Navet.  

 
§ 23 b  Aktuella remisser Infrastruktur  

Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef informerar om aktuella remisser.   
 1. Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogram kollektivtrafik  
 Avstämningen innehåller tre delar. Uppföljning av föregående 

trafikförsörjningsprogram 2012 - 2016, Prioriterade utvecklingsområden i det nya 
trafikförsörjningsprogrammet och avstämning av samverkansformerna mellan 
kommunerna och Västra Götalandsregionen inklusive Västtrafik.  
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 2. Noden Borås Åtgärdsvalsstudie  
 Studiens mål är samsyn om plan för en framtida långsiktig trafikstruktur för det 

övergripande statliga väg- och järnvägsnätet och det kommunala vägnätet för att 
hantera en växande befolkning.  

 3. Linköping - Borås Åtgärdsvalsstudie 
Trafikverket benämner arbetet som en ”förhandskopia” och utredningen kommer 
inte att skickas ut som en formell remiss. Trafikverket önskar få in synpunkter på 
valda delar som är kommunicerade med förbundet. 

  
Förslag till yttranden kommer att behandlas vid Direktionens sammanträde den 2 juni. 

 
§ 23 c Framtids- och strukturbild för Boråsregionen 
 Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef informerade vid gårdagens tema om 

förslag på hur arbetet med framtids- och strukturbild ska genomföras. Bakgrunden till 
arbetet är att Direktionen fattat beslut om att påbörja arbetet med att arbeta över 
kommungränser - dvs hur kan vi arbeta tillsammans för en gemensam arbetsmarknad 
och god service till invånarna? Förbundets ambition och roll i det framtida 
delregionala arbetet behöver förtydligas. VGR kommer att bekosta 0.3 åa för att 
genomföra arbetet i Boråsregionen. Målet är att alla kommuner i Boråsregionen ska 
vinna på en gemensam strukturbild på sikt. 

 Peter Rosholm (S) framför vikten av regelbunden avstämning med beredningarna och 
Direktionen och föreslår att förbundet börjar med en omvärldsanalys. Den samverkan 
som sker dagligen i den mjuka sektorn får inte glömmas bort i arbetet med 
framtidsbild.  

 Christer Johansson (M) påtalar att arbetet måste organiseras på ett sätt som gynnar 
kreativiteten och att tänka bort de administrativa gränserna. Politisk tydlighet i 
uppdraget är av största vikt.  

 Ulf Olsson (S) påvisar konkreta exempel där de administrativa gränserna måste tänkas 
bort. Tex industriområdet i Viared vid kommungräns Borås -Bollebygd och 
utbyggnad av området kring Sandsjön vid kommungränsen Svenljunga - Borås. Den 
gemensamma politiska viljan är avgörande för att lyckas.  
Joakim Svärdström informerar om det arbete som förbundet ska delta i om regional 
funktionell geografi och som kommer bidra till omvärldsspaning.  

 
Direktionen beslutar 
 

 att ta informationen till dagens protokoll 
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§ 24 Årsredovisning 2016 
Ekonomiskt resultat  
Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 2 604 tkr. Förbundskansliets resultat 
är ett överskott om 1 124 tkr. Överskottet beror på att en årsarbetare hållits vakant 
beroende på osäkerheten kring de ökade pensionskostnaderna. Kostnaderna för 
pensioner har ökat med 889 tkr i jämförelse med år 2015. Därutöver har tjänst som 
förbundssekreterare varit vakant sedan maj månad då beslut fattades om att inrätta 
tjänst som administrativ chef. Därutöver ha 1 665 tkr bestående av kommunernas 
tillväxtmedel förts över till 2017 för att nyttja till fortsatt utveckling av förbundets nio 
prioriteringar. Navets redovisar ett positivt resultat på 1 145 tkr. Resultatet består av 
flera delar, 340 tkr motsvarar intäkter från försäljning av utställningar och material 
samt ersättning för engagemang i externa projekt. 250 tkr reserveras årligen för att nå 
målet med 10% av omsättningen i eget kapital.  550 tkr är kopplat till HELA-
projektets rekvirering då utbetalning sker halvårsvis. Medarbetarcentrum gör ett 
positivt resultat om 334 tkr. Överskottet beror på en långtidssjukskrivning som inte 
ersatts. 

Förbundet tog den 1 april över huvudmannaskapet för Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg. Närvårdssamverkans avtalsparter är kommunerna Bollebygd, Borås, 
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samt Södra Hälso- 
och sjukvårdsnämnden. Verksamheten finansieras av de ingående avtalsparterna och 
redovisas som egen resultatenhet i den interna redovisningen. Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg gör ett överskott om 368 tkr till största del beroende på vakant tjänst. 
Dessa medel förs över till 2017 varför det i resultaträkning ser ut som att 
verksamheten går plus/minus noll. 

God ekonomisk hushållning 
Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens underliggande omslutning och 
karaktär bedömts motivera ett Eget kapital för förbundskansliet om cirka 4 miljoner 
kronor. Navets styrgrupp har bedömt att ett eget kapital om 10% är motiverat.  Det 
totala utgående egna kapitalet är vid årets utgång 7 775 tkr. Varav kansliet har ett 
överskott på 5 918 tkr, Navet uppvisar ett överskott om 1 939 tkr och 
Medarbetarcentrum har genom årets positiva resultat återställt stor del av tidigare års 
resultat och har nu ett underskott i eget kapital om 82 tkr att jämföras med år 2015 
som var ett underskott om 416 tkr. 

Måluppfyllelse  
Direktionen har beslutat om det övergripande målet: Att aktivt delta i arbetet för att 
Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i. Målet ska 
nås genom de tre strategiska målen som är:  
• Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv  
• Gränsöverskridande möte och samverkan  
• Främja innovation och nytänkande  

Meddelande 21



Direktionsprotokoll 2017-03-30 
 

 

6 
 

För varje beredningsområde redovisas hur 2016 års arbete har styrts mot de uttalande 
strategiska målen. Navet har en god måluppfyllelse utifrån verksamhetsplan 2016 och 
beskriver i årsredovisningen både mål som uppnåtts och de som inte kunnat 
genomföras. Medarbetarcentrum har uppfyllt samtliga mål i verksamhetsplan för år 
2016. Närvårdssamverkan har sedan huvudmannaskapet övergick till förbundet funnit 
sina nya former enligt nytt avtal mellan parterna.  

 
Direktionen beslutar  
 

att för egen del godkänna upprättat förslag till årsredovisning för Boråsregionen, 
Sjuhärads kommunalförbund och  
 
att översända årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelse till 
medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet och  
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 

 
§ 25 Budget och verksamhetsplan 2017 Närvårdssamverkan 

Boråsregionen- Sjuhärads kommunalförbund övertog huvudmannaskapet för 
Närvårdssamverkan 2016-04-01. Under 2016 har Närvårdsamverkan Södra Älvsborg 
funnit sin nya form och en verksamhetsplan för de närmast kommande åren har tagits 
fram av Delregionala politiska samrådet. Delregionala politiska samrådet fattade den 9 
mars beslut för egen del om verksamhetsplan med tillhörande budget för år 2017 och 
den ska nu fastställas av Direktionen. Närvårdssamverkan syftar till att skapa 
förutsättningar för samverkan i gränssnittet region - kommun. Målet är att över 
huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa befolkningens behov av 
samordnade insatser. Närvårdssamverkan är en del i varje huvudmans uppdrag och 
finansieras inom ramen för detta ansvar. Vårdsamverkansparterna svarar för 
kostnaderna för Närvårdskontoret. Regionens parter står för 50 procent och 
kommunerna för 50 procent av kostnaderna. Regionen gör en intern fördelning av 
kostnaderna. Kommunens kostnader fördelas utifrån folkmängd föregående år. 
Kostnad per invånare är 5,06 kr. Överskott från 2016, 380 000 kr, flyttas till 2017 år 
budget. 

 
Direktionen beslutar 

att fastställa budget och verksamhetsplan för år 2017 för Närvårdssamverkan 
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§ 26 Revidering av reglemente för delegation och attest 
Reglemente för delegation och attest föreslås revideras. Anledningen till revidering är 
att en uppdelning av vad som avses med delegation respektive attest har gjorts samt 
att Närvårdssamverkan nu förvaltas av förbundet. Därutöver har delegation avseende 
bokföring av balansposter och manuell bokföring som är resultatpåverkande och inte 
resultatpåverkande tillförts delegationsförteckningen. Vid mötet informeras om att en 
redaktionell förändring bör göras som innebär flytt av beslut om offentlig hemlig 
handling från attest förteckning till delegationsbeslut.  

Direktionen beslutar  

att anta föreslagen revidering med föreslagen redaktionell förändring av Reglemente 
för delegation och attest 

 
 

§ 27 Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel   
Ledningsrådet för hjälpmedel har på uppdrag av den Politiska beredningsgruppen och 
Samrådsorganet, SRO tagit fram ett förslag till Samarbetsavtal för försörjning av 
personligt förskrivna hjälpmedel. Ledningsrådets rekommendation är att parterna 
tecknar ett tidsbegränsat avtal på tre år med start 2017-10-01. Om inte avtalet sägs 
upp tolv månader före upphörandedatum förlängs det med tre år i taget. Avtalsvård 
med kontinuerliga uppföljningar både avseende ekonomi, volym och kvalitet ska 
genomföras. Ekonomin ska följas upp årligen och en bredare uppföljning ska göras 
vart tredje år. En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- 
och sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom 
hjälpmedelsområdet. Nuvarande Samarbetsavtal gäller för perioden 2015-10-01 – 
2017-09-30 och är tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. 
Utförare är Regionservice genom Hjälpmedelscentralen inom Västra 
Götalandsregionen. Om en ny överenskommelse om fortsatt samarbete inte tecknas 
upphör innevarande avtal från 2017-10-01.  

Under hösten 2016 har en utvärdering av nu gällande Samarbetsavtal för försörjning 
av personligt förskrivna hjälpmedel genomförts. Utvärderingen visar att 
Samarbetsavtalet har varit framgångsrikt, såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt och 
Ledningsrådet för hjälpmedel rekommenderar att ett nytt avtal tecknas.  

 
Direktionen beslutar 

att för egen del ställa sig bakom Samarbetsavtal för försörjning av personliga 
hjälpmedel och  

 
att rekommendera samtliga medlemskommuner att godkänna Samarbetsavtal för 
försörjning av personliga hjälpmedel 
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§ 28 Integration Boråsregionen, val av ordförande  

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade 20160603 att 
bjuda in aktuella myndigheter och aktörer inom området nyanlända och integration till 
ett nätverk som benämns Integration Boråsregionen. Syftet är att skapa bättre 
systematisk dialog och samverkan på strategisk delregional nivå. Från Boråsregionen 
deltar 4 politiska ledamöter från Direktionen; Crister Persson (C ), Tomas Johansson 
(M), Peter Rosholm (S) och Mattias Josefsson (S). Därutöver medverkar 
Förbundsdirektör Magnus Haggren och Kommunchef Anders Einarsson (Bollebygd). 
Övriga deltagande i nätverket är Länsstyrelsen, Migrationsverket, Polis, 
Arbetsförmedling och Boråsregionen etableringscenter. Ett första möte äger rum den 
4 april och Direktionen föreslås utse en ordförande i nätverket. Presidiet föreslår 
Crister Persson (C) som ordförande i nätverket Integration Boråsregionen.  

 
Direktionen beslutar 
 
 att utse Crister Persson (C) som ordförande i Integration Boråsregionen  

 
 

§ 29 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU  
Ulf Olsson (S) informerar om aktuellt läge gällande Naturbruksgymnasierna. Samtal 
förs med Västra Götalandsregionen och förhoppning finns om att det ska komma 
fram ett underlag som kan skickas på remiss.  

 BHU, Beredningen för hållbar utveckling har nu landat i ett förslag i frågan om 
fördelning mellan trafikslagen i Regional plan. BHU beslutade också att göra en 
formell begäran till Trafikverket att utreda stationsläge i Ulricehamn.   

  
Direktionen beslutar 

att notera informationen till dagens protokoll 
 
 
 
§ 30  Sverigeförhandlingen och stationsläge Borås   

Ulf Olsson (S) informerar om att Borås Stad för resonemang med Sverigeförhandlarna 
om tilläggsuppdrag till Trafikverket om fördjupad utredning kring en av de föreslagna 
korridorerna.  
 

Direktionen beslutar 
att notera informationen till dagens protokoll 
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§ 31 Anmälningsärenden 

 
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna 
1. Alingsås kommun Godkännande av finansiering och avtal Utväg Södra Älvsborg  
2. Herrljunga kommun Godkännande av budget och verksamhetsplan år 2017        

Boråsregionen                 
3. Vårgårda kommun Hälso- och sjukvårdsavtal och överenskommelse om samarbete  
4. Bollebygds kommun Budget och verksamhetsplan år 2017 Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund  
5. Marks kommun Hälso- och sjukvårdsavtal sam överenskommelse om samverkan  
6. Herrljunga kommun Budget och verksamhetsplan 2017 för Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund  
7. Svenljunga kommun Budget och verksamhetsplan 2017 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund  
 

§ 32 Övriga frågor  

§ 32a  Ulf Olsson (S) frågar Direktionens ledamöter om det finns intresse av att återuppta 
frågan om samverkan avseende Överförmyndare.  

Direktionen beslutar 
 att ge kommuncheferna i uppdrag att diskutera frågan och återkomma till Direktionen 

§ 32 b  Peter Rosholm (S) informerar om den förändring av kostnadsansvar som ska träda i 
kraft 2018 för färdigbehandlade patienter som är kvar på sjukhus. Förändringen 
innebär att kostnadsansvar för kommunerna inträder efter tre dagar istället för fem 
vardagar som det är idag. Det kommer bl.a. innebära att vårdplanering ska kunna ske 
veckans alla dagar.  
Peter Rosholm (S) lyfter också frågan om kompetensbehov som finns i kommunerna 
och hur kommunerna kan samverka då bristerna finns inom många områden.  

Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll och  

 att ge kommuncheferna i uppdrag att se över frågan gällande samverkan för att möta 
kommunernas kompetensbehov  

§ 32 c  Johan Björkman (M) informerar om att 36 av 37 möjliga kommuner nu har avtal med 
Mediapoolen. Endast Skara kommun har valt att stå utanför.  

Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll 
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§ 32 d  Magnus Nilsson kommunchef informerar om den rekommendation som gått ut till 
medlemskommunerna om Inera och möjligheten att köpa aktier för att kunna göra 
avrop av de tjänster som erbjuds. Magnus Nilsson informerar också om upphandling 
av Framtidens vårdinformationsmiljö. Samtliga 49 kommuner deltar i den del som 
handlar om informationsöverföring.  

Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll 

§ 32 e Peter Rosholm (S) informerar om pågående remissförfarande avseende 
Ungdomsmottagningarna där avtal ska slutas med aktuella kommuner.  

Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll 

 

§ 33 Nästa sammanträde  
Nästa sammanträde äger rum den 2 juni.  
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Kommentar till diagrammet:

Det underliggande mönstret hos resultatutvecklingen över året förklaras av:

- att debitering av nätavgifter sker utifrån förbrukningen föregående månad och att 

diagrammets december månad därmed innehåller resultat för såväl november som december 

(som båda motsvarar stora förbrukningar). Övriga månader är förenklat redovisade med en 

månads eftersläpning i diagrammet.

- att vissa personalkostnader bakom diagrammet inte ska belasta resultaträkningen direkt utan 

istället aktiveras i en avskrivningsplan, en slutjustering som görs i diagrammet för december.

Elnät - Kommentar till enskild månad
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Kommentar till diagrammet:

Det underliggande mönstret hos resultatutvecklingen över året förklaras av:

- att augusti och december normalt har en mer intensiv fakturering inför delårs- och 

helårsbokslut.

- att 2016 innehåller betydande arbeten inom fiberutbyggnad och att faktureringen blir ryckig till 

följd av tidpunkter för föreningarnas bidragsutbetalningar etc.

- att påbörjade men ej slutfakturerade arbeten (PIA) inte framgår i diagrammet.

El-/energiteknik - Kommentar till enskild månad
Jan
Feb Verksamheten löper enligt plan, på väg in i mycket hög beläggning
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Kommentar till diagrammet:

Det underliggande mönstret hos resultatutvecklingen över året förklaras av:

- att debitering av fjärrvärme sker utifrån förbrukningen föregående månad och att diagrammets 

december månad därmed innehåller resultat för såväl november som december (som båda 

motsvarar stora förbrukningar). Övriga månader är förenklat redovisade med en månads 

eftersläpning i diagrammet.

- att vissa personalkostnader bakom diagrammet inte ska belasta resultaträkningen direkt utan 

istället aktiveras i en avskrivningsplan, en slutjustering som görs i diagrammet för december.

Fjärrvärme - Kommentar till enskild månad
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Kommentar till diagrammet:

Det underliggande mönstret hos resultatutvecklingen över året förklaras av:

- att debitering av elnät och fjärrvärme sker utifrån förbrukningen föregående månad och att 

diagrammets december månad därmed innehåller resultat för såväl november som december 

(som båda motsvarar stora förbrukningar). Övriga månader är förenklat redovisade med en 

månads eftersläpning i diagrammet.

- att vissa personalkostnader bakom diagrammet inte ska belasta resultaträkningen direkt utan 

istället aktiveras i en avskrivningsplan, en slutjustering som görs i diagrammet för december.

HEAB som helhet - Kommentar till enskild månad
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Kommentar till diagrammet:

Det underliggande mönstret hos resultatutvecklingen över året förklaras av:

- att VA-verksamheten baseras på självkostnadsprincip med målet att nå ett nollresultat

- att debitering av förbrukningsavgifter sker utifrån förbrukningen föregående månad och att 

diagrammets december månad därmed innehåller resultat för såväl november som december. 

Övriga månader är förenklat redovisade med en månads eftersläpning i diagrammet.

- att vissa personalkostnader bakom diagrammet inte ska belasta resultaträkningen direkt utan 

istället aktiveras i en avskrivningsplan, en slutjustering som görs i diagrammet för december.

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

Avd för administration 
Karin Särnå 
 

Kommunstyrelserna 
Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna 
 

 
 

SKL:s sammanträdesplan för 2018 

Dnr 17/00034 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 10 
mars 2017 beslutat om sammanträdesplan 2018 för styrelsen, beredningar och 
delegationer enligt följande: 

 

Beredning Styrelse 
 

25 januari 26 januari 
Februari mötesfri  
15 mars 16 mars 
19 april 20 april 
24 maj 25 maj 
14 juni 15 juni 
Juli är mötesfri  
Augusti är mötesfri  
13 september 14 september 
11 oktober 12 oktober 
15 november 16 november 
13 december 14 december 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 
Lena Micko 
Ordförande 

Meddelande 23



Meddelande 24



Meddelande 24



Meddelande 24



Meddelande 24



Meddelande 24



Meddelande 24



Meddelande 24



~; HERRlJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2017-03-28 

SN § 23 DNR SN 1/2017 

Månadsuppföljning 2017-02-28 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen prognosticerar får året 2017 ett positivt resultat på l 270 tkr. 
Utgången av 2016 var positiv med 9,6 mkr. Några av orsakerna till detta över
skott kvarstår även 2017 som det ser ut just nu. Det är framfår allt LSS verksam
heten extern regi som inte har de volymer som budgeterats får, något som kan 
ändras snabbt. IFO Barn och familj som ett antal år har levererat ett överskott 
prognostiserar redan nu ett underskott. Det är de många placeringarna i slutet av 
år 2016 som redan nu har fårbrukat 2017 års budget avseende placeringskostna
der. Ä ven IFO vuxen prognostiserar underskott får 2017, precis som förra året. 
En felbudgeterad hyra på Hagen 2016 visar sig också som ett överskott 2017 ef
tersom budget 2017 är baserad på 2016 innan felaktigheten uppdagats. Vakanta 
tjänster inom olika delar av förvaltningen finns fortfarande och bidrar till en posi
tiv prognos. 

Enligt regler får hantering av flyktingbuffert ska eventuellt överskott ett an
komstår lyftas efter 5 år. För 2017 ska därfår ca l ,5 mkr tillskjutas till resultatet. 
Denna summa är inte med i prognosen. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expedieras till: Kommunstyrelsen 
För kiinne~lom 
till : 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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