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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2016 

Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län är sedan 2006 ett eget kommunalförbund och har till 

syfte att tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan och ge service inom området ljud, film, 

media, IT -pedagogik och elektronik. Kommunalförbundet fungerar också som ett ledarskapsstöd för 

lärande och utveckling gentemot medlemmarna inom ramen för sitt kompetensområde. 

Sedan 1 januari 2016 har Mediacenter en ny förbundschefi Jan Fransson. Jan Fransson arbetade 

tidigare i organisationen och har ett brett kontaktnät i länets kommuner samt regionalt och nationellt 

inom kompetensområdet. Mediacenters direktion har under 2016 arbetat fram en vision för 

Mediacenter och fdrbundschefen har fått i uppdrag av direktionen under 2016 att se över hela 

verksamheten och ta fram tydliga och mätbara verksamhetsrnål som ska ligga till grund för ett 

systematiskt kvalitetsarbete. Direktionen tog beslut efter samråd med länets kommuner att anta 

föreslagen budget för 2016 där ett eventuellt underskott i budgeten för 2016 tas från eget kapital 

med hänvisning till synnerliga skäl. Orsak till detta var att 12 kommuner antog budgeten fdr 20 16 

med en ökad medlemsavgift medan l kommun motsatte sig ökningen av medlemsavgiften. 

Film och Media 

I Mediacenters uppdrag ingår att tillhandahålla ett brett och högkvalitativt utbud av film och digitala läromedel. 

Vi ser i statistiken för 2016 en ökning av antalet streamade filmer och en stor ökning av antalet elever som 

skapat konto. För att kunna möta nya önskemål arbetar vi med att öka kvalitcSn i de digitala tjänsterna med 

nya möjligheter och digitala tjänster fdr pedagoger och elever. Vi ser också en ökad efterfrågan på tjänster 

att filma konferenser, utbildningar och politiska sammankomster. Med dessa tjänster får länets kommuner 

ett brett och likvärdigt utbud och en möjlighet att använda sig av kvalitativa digitala tjänster inom film och media. 

Försäljning och telmil{ 

2016 har efterfrågan på våra produkter och installationstjänster fortsatt att öka. Den sammanlagda 

fdrsäljningen av teknik och installation har ökat med 20 % jämfört med 2015. För att kunna möta den 

ökade efterfrågan har vi arbetat med att fdrbättra rutiner intemt och med information ut mot länets 

kommuner kring produkter och vid rådgivning. Under året har vi arbetat tätt tillsammans med länets 

kommuner kring nära samarbete IO'ing inköp och upphandling av produkter och tjänster. 

Vi har också tagit hjälp av extem konsult fdr att få in mer kompetens inom upphandling och för att 

arbeta systematiskt med inköp. 

Utbildning, projekt och samverkan 

2016 har Mediacenter intensifierat arbetet med utbildning, nätverkande, projektdeltagande och informations

insatser inom våra kompetensområden. En stor del av utbildningama är kopplade till försäljningen av 

produkter inom interaktiva skrivtavlor och surfplattor. 

Mediacenter har under året arbetat tillsammans med flera kommuner i utvecklingsprojekt kring digitala 

tjänster. Projekten är initierade av olika verksamheter i kommunema och Mediacenter är en del i styrningen 

samt i genomförandet avprojekten. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2016 forts ... 

Under 2016 har Mediacenter deltagit i utvecklingsprojekt inom äldreomsorgen och flerspråkighet. 
Inom dessa områden bidrar Mediacenter med kompetens och teknikstöd. 
Mediacenter har genom aktiva nätverk möjlighet att föra kunskaper och erfarenheter vidare till andra 

kommuner i länet. Nätverk och samverkan är en viktig del i Mediacenters verksamhet och förankring i 

länets kommuner. VåIt viktigaste nätverk är "IT-pedagoger Jönköpings län" där vi har arrangerat 7 träffar 

under året samt en studieresa till SETT-mässan i Kista som är Sveriges största mötesplats inom IKT. 

Vi har kontinuerliga träffar med IT- avdelningar i länets kommuner. Vi har under året utvecklat samverkan 

i regionen inom olika instanser. Vi ingår i styrgruppen för projektet "Aktivt och meningsfullt Liv" som 

drivs av Folkhälsan i Region Jönköpings län. Vi driver tillsammans med Regionbiblioteket Jönköpings län 

nätverket för skolbibliotekarier. Vi är en aktör i implementerandet av den "Regionala digitala agendan" 

som drivs av E-utvecklingsrådet i Regionen Jönköpings län. 

Vi är medlem i nätverk kring flerspråkighet som drivs av "FoUrum Utbildning" inom kommunal 

utveckling på uppdrag av skolcheferna i Jönköpings län. 

Medlemsintälder från Budgetuppfoljning 2016 (i tkr) 

kommunerna 2016 (itkl') Utfall Budget 
Rörelseintäkter 2016 2016 

Alleby 153 Medlemsavgifter o bidrag 8574 8620 
Eksjö 396 Externa avtal 3728 4200 
Gislaved 685 Nettoomsättning 38093 27375 

Gnosjö 227 Övriga intäkter 1039 l 050 

Habo 265 Summa rörelseintäkter 51434 41245 
Jönköping 3 148 

Mullsjö 170 Rörelsekostnader 

Nässjö 713 Handelsvaror -32510 -23200 

Sävsjö 265 Personalkostnader -9754 -10469 

Tranås 439 Filmlicenser -3229 -3080 

Vaggetyd 315 Övriga kostnader -5616 -521 I 

VetIanda 635 Summa rörelsekostnader -51109 -41960 
Värnamo 794 

Rörelseresultat 325 -715 .. -
Totalt 8200 

Avskrivningar O O 

Balanslo'avsutredning: Resultat före finansnetto 325 -715 
Arets resultat 335 

~~sterin& f~ re_~vir:~!~~ . -37 Finansnetto 10 40 
Balanskravsresnltat: 298 

Resultat efter finansnetto 335 -675 
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FEMÅRIGT FINANSIELLT SAMlVlANDRAG 
Belopp i tia: 

2016 

Nettoomsättning 38093 
Verksamhetens övr intäkter 13 341 
Verksamhetens kostnader -51109 
Finansiellt netto 10 
Arets resultat efter finansnetto 335 

Likvida medel & fmansiella plac 2132 
Balansomslutning 15858 

Kassalikviditet 1,6 ggr 
Soliditet 42% 
Skuldsättningsgrad 1,4 ggr 

INVESTERINGAR 

2015 2014 

32362 30830 
13 618 14004 

-45329 -44801 
25 98 

676 131 

2370 3309 
14487 16516 

1,6 ggr 1,6 ggr 
44% 35% 

1,3 ggr 1,9 ggr 

Inga investeringar i maskiner eller inventarier har gj orts under året. 

N.ULJÖUNFO~TION 
Kommunalförbundet är sedan 2006 miljödiplomerat av Jönköpings kommun. 

RESULTAT OCH STÄLLNING 
Kommunalförbundets resultat efter finansiella poster uppgår ti11335 697 kr. 
Resultatet innebär att kommunallagens balansla.·av är uppfyllt. 
Arets resultat motsvarar även årets balanskravsresultat. 

2013 2012 

22297 16866 
14541 14256 

-36536 -30983 
118 170 
420 309 

3474 3953 
15291 11973 

1,5 ggr 1,6 ggr 
36% 43% 

1,8 ggr 1,3 ggr 

Resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 

RESULTATUTJ~GSRESERV 
Med stöd i kommunallagens kap 8. § 3d och enligt dh·ektionsbeslut, så har 410 000 la.
avsatts i en resultatutj ärnningsreserv 2015. 

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION 
Förbundsdirektionen föreslår att 2016 års överskott förs över till eget kapital. 
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RESUL TATRÄKNING 

Verksamhetens intäkter 
Medlemsintäkter (TIcpgs läns kommuner) 
Extema avtalskunder 
Netto oms ättning 
Övriga bidrag och intäkter 
Summa verl{Samhetens intäkter 

Verl{Samhetens kostnader 
Handelsvaror och lilmande kostnader 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Summa verksamhetens kostnader 

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

Verksamhetens nettoresultat 

Övriga ränteintäkter och lilmande resultatpostel' 
Räntekostnader och lilmande resultatposter 

Årets resultat 
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Not 

1 

2 

2016-01-01 2015-01-01 

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

8200000 8200000 
3728593 3776113 

38094779 32362431 
1413 012 1 641 580 

51436384 45980124 

-32509719 -27908604 
-8847283 -7172 397 
-9754 110 -10217070 

-51111112 -45298071 

O -31232 

325272 650821 

26374 42500 
-15949 -17633 

335697 675688 
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BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och inventarier 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager ID.ID. 

Kundfordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SU~TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Avsättningar 
Övriga avsättningar 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

"7 
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Not 2016-12-31 2015-12-31 

3 O O 

O O 

1539264 1 746235 
10212468 8585344 

127532 431161 
4 1846754 1 354782 
5 2132162 2369514 

15858180 14487036 

15858180 14487036 

6 6713097 6377 400 

7 O 72692 

6878445 5970353 
1009076 955 135 

8 1257562 1111456 

9145083 8036944 

15858180 14487036 

Inga Inga 

Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Arets resultat 
Justering/ör poster som inte ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 
Bokförd reavinst 
Netto 

Kassajlöde fl'ån den löpande verksamheten före 
förälldringar av rörelsekapital 

Förändringar i rörelsekapital 
Kortfristiga fordringar, ökning (-), minskning (+) 
Varulager, ökning (-), minslming (+) 
Kortfristiga skulder och avsättningar, ökning (+), minskning (-) 
Kassaflöde fl'ån löpande verksamheten 

Investeringsverlcsamheten 
Försäljning av maskiner & inventarier 
Kassajlöde fl'ån investel'ingsvel'ksamlzeten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Kassa och bank 
Kortfristig placering 
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2016 2015 

335697 675688 

O 31232 
-37000 O 
298697 706920 

298697 706920 

-1 815467 1433802 
206971 -375635 

1035446 -2704565 
-274353 -939478 

37000 O 
37000 O 

-237353 -939478 
2369515 3308993 
2132162 2369515 

2016 2015 

2132162 
O 

2132162 

2369515 
O 

2369515 
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NOTER 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Kommunalförbundets årsredovisning är upprättad enligt Kommunal redovisningslag 
(SFS 1997 :614) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 
Detta motsvarar god redovisningssed. 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

Övriga tillgångar & skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Intäl{tsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verldigt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas 
och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Leasing 

Varulager 
Varulager har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess 
nettoförsälljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningvärde avses varornas 
beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda 
värderingsmetoden innebär att inkurans beaktats. 

Materiella anläggningstillgångar 
Avskrivningar baseras på anskaffningsvärden och sker linjält över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
- Maskiner och inventarier 20-33% 

Avsättningar 
Som avsättning har redovisats förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 
räkenskapsår och som på balansdagen antingen är sälcra eller sannolika till sin förekomst med oviss 
till belopp eller till den tidpunlct då de ska infrias. 

Resultatutjämningsreserv 
Med stöd i kommunallagens kap 8. § 3d och enligt direlctionsbeslut, så får avsättningar 
göras med max 5 % av det årliga medlemsavgiftsuttaget till en resultatutjämningsreserv. 
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NOT 1 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, 
ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER 

Medelantalet anställda 

Kvinnor 
Män 

Direktionen och ledande befattningshavare 2016-12-31 

Direktionen 
Förbundschef 

Löner och ersättningar har uppgått till 

Anställd personal och styrelseledamöter 
Totala löner och ersättningar" 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 
Pensionskostnader 
Totala sociala avgifter och pensionskostnader 

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter 
och pensionsl{ostnader 

Antal Varav män 
13 54% 
1 1 

NOT 2 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE POSTER 

Övrig ränta 

NOT 3 MASKINER & INVENTARIER 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 
F örsäljningarlUtrangeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan 
FörsäljningarlUtrangeringar 

Arets avsla1vningar enligt plan 
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Bokfört värde: 
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2016 2015 

2,0 2,0 
18,0 18,0 

20,0 20,0 

2015-12-31 
Antal Varav män 

13 54% 
1 1 

2016 2015 

7130342 7325719 
7130342 7325719 

2281 788 2375717 
339090 350622 

2620878 2726339 

9 751 220 10 052 058 

2016 2015 

26374 42500 
26374 

2016 

l 187863 
-195884 
991979 

-1187863 
195884 

O 
-991979 

O 

42500 

2015 

1299132 
-111269 

1187863 

-1 267900 
111269 
-31232 

-1187863 

O 
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NOT 4 FÖRUTBETALDA KOSTNADER / UPPLUPNA INTÄKTER 

Förutbetalda hyror 
Upplupna intäkter 
Övriga poster 
Summa 

NOT 5 KASSA OCH BANK 

Checluäkningskonto 
Sparkonton 

Summa 

NOT 6 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

Eget kapital vid årets ingång 
Arets resultat 

Summa eget kapital vid årets utgång *) 

*) Varav re,sultatutjämningsreserv 
*) Övrigt eget kapital 

NOT 7 AVSÄTTNINGAR 
Personalkostnad vid omstrukturering 

Summa 

NOT 8 UPPLUPNA KOSTNADER / FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

Semesterlöner 

Upplupna pensioner 
Upplupna sociala avgifter & särsldld löneskatt 
Förutbetalda mediatj änster 
Övriga poster 

Summa 

<IL-
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2016 

301 578 
16000 

1529176 
1846754 

2016 

876192 
1255970 

2132162 

2016 

6377 400 
335697 

6713097 

410000 
6303097 

2016 
O 

O 

2016 

368 191 
326817 
209785 

10421 
342348 

1257562 

2015 

295206 
2888 

1 056688 
1354782 

2015 

1278003 
1 091 511 

2369514 

2015 

5701 712 
675688 

6377400 

410000 
5967400 

2015 
72 692 

72 692 

2015 

320866 
330768 
192992 
90744 

176086 

1111456 

I 
~ 
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1 Sammanfattning 
Jag har fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och årsredovisning för 
räkenskapsåret 2016. 

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 9 kap KLi bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna 
ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i 
revisionsberättelsen. 

Mitt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt 
underlag för revisionsberättelsen. 

Jag bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
kommunalförbundets resultat och ställning. Arsredovisningen har i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed . 

2 Bakgrund 
Jag har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2016. 

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna 
ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i 
revisionsberättelsen. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunalförbundets årsredovisning har 
upprättats i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redo
visningssed i kommuner och landsting. Resultatet av min granskning utgör underlag för 
revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 

2.2 Avgränsning 
Min granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL2 och Skyrev3

• Det innebär att jag 
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra 
mig att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 2016. Jag har 
granskat sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till 
den finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte aU inhämta tillräckliga 
revisionsbevis på motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i 

1 Kommunallag (1991:900) 
2 Sveriges Kommuner och Landsting 
3 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
Granskning av bokslut och årsredovisning.docx 
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årsredovisningen. I min granskning av årsredovisningen ingår inte primärt att granska 
den interna kontrollen över kommunalförbundets kostnader och intäkter. 

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingringar. 

2.3 Revisionskriterier 
Jag har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer 

- Kommuna"ag och kommunal redovisningslag 

- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 

- Interna regelverk och instruktioner 

2.4 Ansvarig styrelse 
Granskningen avser den av kommunalförbundets förbundsdirektions avlämnade 
årsredovisning. 

Rapporten är saklighetsgranskad av förbundschef Jan Fransson samt ekonom Thomas 
Cronborg. 

2.5 Projektorganisation 
Granskningen har genomförts av Johan Lagerqvist, auktoriserad revisor. 

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

- Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 

- Intervjuer med berörda tjänstemän 

- Att stickprovsvis granska specifikationerna till årsbokslutet med tillhörande underlag 
för avstämning och verifiering av väsentliga balansposter i den omfattning som 
krävs för revisorernas uttalande i revisionsberättelsen 

- Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga 
underlag. Översiktlig analys av övriga poster. 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Arsredovisningen 
Jag bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
kommunalförbundets resultat och ställning. Arsredovisningen har i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

Jag bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en 
rättvisande bild av kommunalförbundets resultat och ställning. 

GranSkning av bokslut och årsredovisning.docx 
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3.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen 
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
KRL och RKRs rekommendationer . . 

I min granskning har jag stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via 
intervjuer med ljänstemän samt översiktlig avstämning av kommunalförbundets 
årsredovisning mot RKRs gällande rekommendationer. 

Bedömning 

Min bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunalförbundet i huvudsak 
efterlever RKRs rekommendationer. 

3.3 Balanskrav 
Ett kommunalförbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas 
i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL 
regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte 
reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information4 om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i 
KRL och KL. 

Kommunalförbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltnings
berättelsen. Kommunalförbundets överskott för året uppgår till 335 tkr. Vid avstämning 
av balanskravet avgår årets realisationsvinster, 37 tkr från årets resultat, j enlighet med 
gällande principer. Justerat resultat enligt balanskravet uppgår därmed till 298 tkr. 

3.4 Resultaträkning 

Belopp i tkr I Utfall I Budget I Utfall 
2016-12-31 2016 2016-12-31 

Verksamhetens intäkter 51436 41245 45980 

Förändring i % jämfört med föregående år 11,9% 

Verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar -51 111 -41 960 -45298 

Förändring i % jämfört med föregående år 12,8% 

Avskrivningar O O -31 

Finansnetto 10 40 25 

Resultat 335 -675 676 

4 Oktober 2015 
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3.5 Balansräkning 

Belopp i lkr I 2016-12-31 2015-12-31 

Balansomslutning I 15 858 14487 

_~d~~i;at eget ka~~i 1- _. ·6 713 o L 6377 .1 

Soliditet redovisad l 42,3% I 44,0% I 
~mSältningstillgångar J _ 1~ 858 1_ 

-~-- - j 

14487.] 

Kortfristiga skulder I ~ ~45 1 8037 

Balanslikviditet r 173% I 180-;'/0 Oj 

3.6 Kassaflöde 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes 
överensstämma med RKRs rekommendation 16.2. 

Av betalningsflödesrapporten framgår att kommunens verksamhet under år 2016 givit 
ett underskott på 274 tkr. Försäljning av materiella anläggningstillgångar bidrar till en 
ökning med 37 tkr. Förändringen av likvida medel uppgår därmed till -237 tkr. 

KPMG, dag som ovan 

~L4-~ 
Johan Lagerqvist ? 

Au/<toriserad revisor 
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Revisionsberättelse för MediaCenter Jönköpings län. 

Till kommunfullmäkfigeförsamlingarna i Jönköpings län 

Org.nr 222000-1826 

Vi har granskat årsredovisningen, bokföringen och verksamheten samt direktionens 
förvaltning för räkenskapsåret 2016. Granskningen har UtfÖlts enligt kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och förbundsordningen. Granskningen har genomförts 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordningen, 
gällande mål, beslut och riktlinjer. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll samt för årsredovisningen. 

Revisorernas roll är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om 
verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordningen. 

Vi bedömer resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål som uppställts. 
Al"sredovisningen har upprättats i enlighet med kommunal redovisnings lag. 

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning fastställs. Vi tillstyrker att förbundsdirektionens 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Jönköpingden 6 april 2017 

>W7~--- (7~1}~ 
n Ebbesson t~gt f<.arlsson 
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Verksamhetsberättelse 2016 

Kommunalförbundets organisation 
Mediacenter Jönköpings län är ett kommunalförbund med direktion tillika styrelse. 
Förbundsdirektionen består av 13 ledamöter och 13 ersättare för respektive medlem. 
Ägare är Jönköping läns 13 kommuner, Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, 
Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo. 
Nuvarande ledamot och ersättare är valda på en fyraårs mandatperiod enligt förbundsordning. 
Mediacenters verksamhet bedrivs på Sankt Göransvägen 31 i Jönköping. 
Mediacenter har 2016 haft 20 personer anställda. 

Direktionens I 00 am öter och ersättare per den 31 dEn3fTlber 2015. 
Kommun Ordinarie looamöter Ersättare 
Aneby Arijana Jazic (S) Robeti Jansson (KD) 
Eksjö Anita Karlsson (SD) Diana Laitinen Carlsson (S) 
Gislaved Markus Lewintus (M) Margareta Lindgren (S) 
Gnosjö Stig Axelsson (S) Gunnie Davidsson (C) 
Habo Mats Linden (S) Morgan Malmborg (SD) 
Jönköping AnneMarie Grennhag (M) Anna Carlsson (S) 
Mullsjö Eva Nilsson (M) Harrieth Cajfeldt Carlsson (S) 
Nässjö LeifTemstedt (S) v ordf. Malin Olsson (M) 
Sävsjö Anna-Karin Yngvesson (KD) Lena Persson (S) 
Tranås Jimmy Ryde (KD) ordf. Mirsad Puskar (M) 
Vaggeryd Kenth Williamsson (S) Gert Jonsson (M) 
Vetianda Agneta Lindberg (S) Malin Brihall (VF) 
Vämamo Stefan Widerberg (C) Britt-Marie Sellen Nilsson (S) 

Arbetsutskott Ordinarie I 00 amöt er 
Jimmy Ryde (KD) 
LeifTemstedt (S) 
AnneMarie Grennhag (M) 
Stefan Widerberg (C) 

Re.risorer 

Sammanträden 

Stig Axelsson (S) 

Ordinarie 
Bengt Karlsson (L) Nässjö 
Sven Ebbesson (S) Jönköping 

Ersättare 
Magnus Hellström (SD) Nässjö 

Under 20 I 6 har direktionen haft 3 st. sammanträden och arbetsutskottet 7 st. sammanträden. 
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Uppdrag och vision 
Mediacenter Jönköpings läns uppdrag är att samordna och ge service åt länets kommuner 
inom områdena Film och Media, A V -utrustning och elektronik samt att vara ett stöd inom 
IKT-pedagogik. Genom samverkan iMediacenter Jönköpings län ges länets kommuner 
möjligheter att bedriva en verksamhet som är modern, effektiv och borgar för en högre 
måluppfyllelse för länets elever och på sikt en bättre kvalitet för länets invånare. Under 2016 
har en översyn av hela Mediacenters verksamhet gjOltS. Ett led var att anlita en extern 
verksamhetutvecldare för att få en tydligare bild av vad Mediacenter levererar idag och vad 
länets kommuner vill att Mediacenter ska leverera i framtiden. I verksamhetsanalysen som 
genomfördes våren 2016 har intervjuer gjorts med länets kommuner, all personal och med 
politiker i Mediacenters arbetsutskott. Utifrån resultatet av verksamhetsanalysen har 
Mediacenter Jönköpings län arbetat fr'am en långsiktig verksamhetsplan som en fast grund att 
stå på med en tydlig riktning framåt. Direktionen fastslog utifi'ån resultatet i 
verksamhetsanalysen den 25 november 2016 följande vision för Mediacenter Jönköpings län. 

"Genom samverkan och kompetens ge länets kommuner förutsättningar att nå världsklass 
i di gi tal i ser i ng ens ITIÖj I i gheter. " 

Film och media 
Under 2016 har användningen av streamade filmer och de digitala tjänsterna som Mediacenter 
erbjuder ökat. Vi ser en stor ökning av antalet elevkonton och det syns i statistiken att de 
kommuner som satsat på en till en lösningar är de som står för den stora ökningen av 
elevkonton. Då tillgängligheten på film, program, bilder och musik via internet blir större får 
vi allt fler frågor luing upphovsrätt och hur man kan hantera olika licenser i verksamheter ute 
i länets kommuner. Det gäller allt från att spela musik i äldreomsorg till att visa TV på 
boenden eller filmtjänster i skolan. Här har vi under 2016 arbetat mer med rådgivning och 
varit en hjälp för verksamheterna att navigera och göra rätt. Fortsatt har Mediacenter ett antal 
externa kommuner och ti'iskolor utanför Jönköpings län som köper Mediacenters tjänster 
inom streaming, film och digitala läromedel. Mediacenter har under året fördjupat samarbetet 
med andra mediecentraler kring innehåll och ta fram mervärden i den digitala plattfOlmen SLI 
som är grunden för :film och medietiänsten. Plattformen har också utvecklats till en digital 
pOltal där användarna kan nyttja Mediacenters resurser på ett bättre sätt. Det bidrar till en mer 
likvärdig skola i länet där alla elever och pedagoger har tillgång till resurserna. Under 2016 
har vi köpt in en licens på ett digitalt skapande läromedel som heter Creaza. För att få igång 
en bred användning har ett nätverk kring lärspridare skapats där samtliga länets kommuner 
varit inbjudna. l utvärdering som gjOlts är man mycket positiv till Creaza och 
lärspridarnätverket. 

Försälj ni nglTeknikISer vi ce'1 nstallation 
Med den digitala tekniken och användandet av internet som en bärare av media ute i länets 
verksamheter utvecklas tekniken i rasande takt. Detta gör att vi har under 2016 haft otroligt 
mycket att göra dels på försäljnings sidan som har ökat med hela 20 %. Försäljning av A V
telmik, surfplattor, tillbehör, klassrumsinstallationer såsom interaktiva tv-apparater, 
projektorer, högtalare m.m. har varit omfattande. Med en ökad försäljning följer en ökad 
efterfrågan på installationer, service och utbildning. Omvärldsbevakning har under 2016 blivit 
allt viktigare för att kunna rådgiva länets kommuner i den alltmer snabbare förändringstakten 
inom telmiska produkter och digitaliseringen. 

Utbildning, projekt, inspiration och utbildningar 
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Mediacenter bedriver och alTangerar utbildningar och kompetensutveckling inom 
kompetensområdet. Den ökande försäljningen av tekniska produkter och satsningar på datorer 
och lärplattor i verksamhetema har medföli ett ökat behov av rådgivning vid inköp, 
implementering av tekniken i verksamheterna och användarutbildningar. Mediacenter 
erbjuder här användarutbildningar för interaktiva lösningar där efterfrågan är mycket stor och 
grundutbildningar för användning av lärplattor. Mediacenter har också deltagit i 
kompetensutvecldingsdagar alTangerade av länets kommuner där vi varit ett inslag och 
inspirerat och utbildat pedagoger kring Mediacenters resurser eller kring användning av IT 
och Media. 

Nätverk och proj ekt 
Ett axplock av aktiviteter, projekt och nätverk vi deltar i och driver: 

• Driver och arrangerar nätverksträffar för skolbibliotek tillsammans med 
Regionbiblioteket Jönlcöpings län som träffas 4 ggr per år. 

• Driver länets IKT-pedagogiska nätverk på uppdrag av länets skolchefer som träffats 7 
ggr under 2016. 

• Deltar i länets nätverk kring skoldatatek och tekniskt stöd. 
• Mediacenter har varit delaktiga i flera projekt ute i länets kommuner, initierade av 

verksamheten inom skola och socialtjänst. Syftet med projekten är att de ska ge 
kunskap som kan spridas till övriga kommuner. Följande projekt har drivits under 
2016: 

o Digital läslust, Tenhult/Ödestugu utbildningsenhet Jönköpings kommun 
o Utvecklingsprojekt skolbibliotek i Habo och Sävsjö kommun 
o Att använda teknik och media inom aktivering ÄldreomsOl'gen Värnamo 
o Utveckla och igångsättande av fjärrundervisning tillsammans med FoUrum 

utbildning under Kommunal utveckling 
o Är med i styrgmppen och projektgruppen i "Aktivt och meningsfullt liv" som 

drivs av folkhälsosektionen på Region Jönköpings län 
• Arrangerat en resa för länets kommuner med över 100 deltagare, till SETT i Kista som 

är den största mässan med inrilctning IKT i Skandinavien. 
o Kontinuerligt samarbete med IT-enheter i länet där fokus är att lösa de utmaningar 

som kan uppstå med AV-teknik och datorer med tillhörande progr·amvara. 
G Mediacenter är medlem i nätverket för flerspråkighet som drivs av FoUrum Utbildning 

under Kommunalutveckling i Region Jönköpings län. 
G Erbjuder länets kommuner rådgivning och kompetens för att dokumentera, filma och 

sända ut evenemang arrangerade av kommunerna via webben t.ex. konferenser, 
informationsträffar, kommunfullmälctige. 

Miljöarbete 
Mediacenters verksamhet har sedan år 2003 varit miljödiplomerad enligt Jönköpings 
kommuns miljöledningssystem. Omdiplomering av verksamheten görs valje år för att 
säkerställa att de krav som sUllls på valje enskild verksamhet enligt särskild checklista 
verkligen uppnås. Mediacenter blev miljödiplomerade för verksamhetsåret 2016. 

Ekonomisk redovisning, särskild bilaga 

Sammanfattni ng 
Media, digitalt innehåll och teknik är områden som är föremål för ständig utveckling och 
förändring. Mediacenters ambition är att presentera och erbjuda de bästa möjligheterna inom 
kompetensområdet som är moderna, hög kvalitativa, användarvänliga och ekonomislct 
effelctiva och som ger förutsättningar för att bedriva bra verksamhet i länets kommuner. 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-05-30 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §166 Dnr: KS.2017.123

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Mediacenter i
Jönköpings län

Ärendebeskrivning
Mediacenter i Jönköpings län har överlämnat årsredovisning för år 2016 med
revisionsberättelse för godkännande av Gislaveds kommun.

Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län är sedan 2006 ett eget
kommunalförbund och har till syfte att tillvarata kommunernas intressen,
främja samverkan och ge service inom området ljud, film, media, IT-pedagogik
och elektronik. Kommunalförbundet fungerar också som ledarskapsstöd för
lärande och utveckling gentemot medlemmarna inom ramen för sitt
kompetensområde.

Gislaveds kommun har under år 2016 representerats i styrelsen i
kommunalförbundet av Markus Lewintus(M) som ledamot och av Margareta
Lindgren (S) som ersättare.

Årsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av
samordningsförbundets verksamhet. Resultatet per den 31 december 2016 är
335 697 kr. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Beslutsunderlag
Följebrev från Mediacenter
Verksamhetsberättelse 2016
Förvaltningsberättelse 2016
Revisionsberättelse för Mediacenter 2016
Granskning av bokslut och årsredovisning per 20161231
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 21 maj 2017

Yrkande
Carina Johansson (C), med instämmande av Anton Sjödell (M): Bifall till
förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Mediacenter i Jönköpings läns årsredovisning för år 2016, samt

att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.

Jäv
Margareta Lindgren (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Intern kontrollplan 2016 
Uppföljning av kontrollmoment och anteckna åtgärder (Barn- och 
utbildningsnämnden) 
2017-02-22 

Rutin Kontroll Bedömning Senaste kommentar Åtgärd 

Anmälan och rapportering 
av kommunal delegation  

 Att delegationsbeslut 
återrapporteras  

 

Uppnått 2017-02-09 
Bland återrapporterade delegationsbeslut finns 22 delegationer i 
särskilda ärenden från nämnden till förvaltningschefen, t.ex. beslut om 
bidragsbelopp till anordnare. Åtta allmänna ärenden har 
återrapporterats. 56 beslut i förhandlingsärenden har återrapporterats. 
Inga beslut som rör förtroendevalda har rapporterats. 127 beslut som rör 
personalfrågor och 18 beslut som rör livsmedel har återrapporterats. 
Inom förskolan har områdena återrapporterat 48 beslut och 
förvaltningschefen har beslutat i 112 ärenden av vilka merparten avser 
obetalda barnomsorgsavgifter. För förskoleklassen har två beslut 
återarrapporterats och inom grundskolan 276 beslut av vilka merparten 
består av utredning av kränkande behandling. Inom grundsärskolan har 
två beslut rapporterats och inom gymnasiesärskolan fyra beslut. Inom 
gymnasieskolans olika sektorer har 318 beslut återrapporterats varav en 
övervägande del avser beslut om inackordering och beslut om 
gymnasieutbildning i annan kommun. 
Återrapportering av delegationsbeslut görs löpande. 

 

Dokumenthanteringsplan   Att 
dokumenthanteringsplan 
uppdateras årligen  

 

Ej uppnått 2017-02-09 
Ingår i informationssäkerhetsarbetet. En projektledare kommer att 
anställas som leder arbetet med informationssäkerhet och 
processkartläggning inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

 Anställa projektledare.  
 

Frånvaro i grundskolan   Att löpande uppföljning 
av elevers frånvaro görs  

 

Uppnått 2017-02-09 
En handlingsplan vid hög skolfrånvaro och för främjande av god 
skolnärvaro har utarbetats i samarbete med socialförvaltningen. Syftet 
med planen är att skolorna i ett tidigt skede uppmärksammar tecken på 
tilltagande frånvaro hos elever och skyndsamt sätter in nödvändiga 
åtgärder för att öka närvaron. Handlingsplanen är även ett verktyg för att 
kvalitetssäkra skolornas arbete med främjande och förebyggande 
arbete för god skolnärvaro. 
Rutiner vid frånvaro och skolpliktsbevakning har upprättats. Barn- och 
utbildningsförvaltningen genomför löpande uppföljning av elevers 
frånvaro fyra gånger per läsår, för elever med total frånvaro som 

 



Rutin Kontroll Bedömning Senaste kommentar Åtgärd 
överstiger 40 % eller när ogiltig frånvaro överstiger 20 %. Respektive 
rektor anger orsak till frånvaron på individnivå och markerar om brev om 
skolplikt ska skickas till vårdnadshavare. Om det blir aktuellt behandlas 
beslut om föreläggande och vite vid nästkommande sammanträde med 
arbetsutskottet. 

Frånvaro i gymnasieskolan   Att löpande uppföljning 
av elevers frånvaro görs  

 

Uppnått 2017-02-09 
Löpande uppföljning av frånvaron görs på ungdomsgymnasiet och nya 
rutiner har utarbetats för att synliggöra ökad frånvaro snabbare. Av totalt 
1 051 elever har drygt hälften av eleverna (52,1 %) en total frånvaro 
över 10 % läsåret 2015/2016. Det finns ett mönster i att när eleverna blir 
myndiga tenderar frånvaron att öka. 

 

Lärarlösa och inställda 
lektioner i gymnasieskolan  

 Att uppföljning av 
lärarlösa och inställda 
lektioner i 
gymnasieskolan görs  

 

Delvis 
uppnått 

2017-02-09 
Det finns ingen heltäckande statistik på antal lärarlösa och inställda 
lektioner på ungdomsgymnasiet. Däremot har stickprovskontroller gjorts 
vid några tillfällen på förekommen anledning. Kontrollerna har visat att 
det har förekommit för många inställda lektioner och lektioner med 
beting. Med det som bakgrund har frågan om vikarietillgång m.m. 
diskuerats på varje skolledningsmöte under hösten 2016 för att få en 
förbättring. Flera åtgärder har vidtagits, bl.a. har tid lagts till i lärares 
tjänstefördelningar för att möjliggöra att det finns personal som kan gå in 
vid lärares frånvaro, lärare har arbetat övertid under längre perioder, 
arbete med pedagogiska planeringar för längre perioder med 
information till eleverna, lärarassistenter har anställts. Trots insatserna 
är inte situationen tillfredsställande. 
En översyn har gjorts på var de svaga punkterna i organisationen finns. 
Med det som utgångspunkt har ytterligare anställningar gjorts och ska 
göras under våren 2017 i syfte att förbättra både elevs och lärares 
arbetssituation. Parallellt med arbetet med lärarbemanningen så finns 
det behov av att se över på vilket sätt IT kan användas för att t.ex. lägga 
ut lektioner på Internet som kan användas som ett stöd både för den 
lärarledda undervisningen och vid behov av repetition eller lärares 
frånvaro. 

 Vidta åtgärder för att 
minimera lärarlösa och 
inställda lektioner i 
gymnasieskolan.  

 

Behörighetsadministration   Att upprättade 
gemensamma rutiner 
efterlevs för att 
säkerställa att avslut av 
behörigheter görs vid 
avslutad eller byte av 
anställning (IST, PMO 
m.fl.)  

 

Delvis 
uppnått 

2017-02-09 
Rutiner är upprättade. Stickprovskontroll har genomförts gällande 
personer som anställs av barn- och utbildningschefen, totalt sex 
personer. 
Kontrollen visar att samtliga var avslutade i Qlikview, E-companion, 
Besched, PMO, Extens och Stratsys. I Raindance/Fakturaportalen var 
endast en avslutad. Alla utom en var avslutade i Adato och Artvise. 

 Följa upp att upprättade 
gemensamma rutiner 
följs för att säkerställa att 
avslut av behörigheter 
görs vid avslutad eller 
byte av anställning.  

 

Leverantörsfakturor/utanord  Att betalning sker i Uppnått 2017-02-09  



Rutin Kontroll Bedömning Senaste kommentar Åtgärd 
ningar  överensstämmelse med 

ingångna avtal. Att 
inköpsavtal följs och 
efterlevs  

 

Ett urval har gjorts av tio leverantörsfakturor per verksamhet. Det totala 
underlaget är 121 fakturor och avser september månad 2016. Följande 
kontroller har utförts: Avtalsleverantör, Belopp, Moms, Kontering, 
Betalningsdag, Adressering. 
Följande resultat erhölls för 2016 (inom parentes 2015): 

• Rätt avtalsleverantör 81,8 % (81,3 %) 
• Rätt belopp 100 % (100 %) 
• Rätt moms 100 % (100 %) 
• Rätt kontering 96,7 % (98,4 %) 
• Rätt betalningsdag 95,9 % (93,5 %) 
• Rätt adresserat Gislaveds kommun 91,7 % (87 %) 

Totalt sett är det en förbättring jämfört med föregående år med ett 
undantag av rätt kontering som har minskat med 7,5 procentenheter. 
22 av 121 leverantörsfakturor var inte från avtalsleverantör. Av dessa 
var ingen över 5 000 kr. Man bör dock observera att kommunen inte har 
avtal med leverantörer för alla varor och tjänster som behövs i 
verksamheterna. 
När det gäller rätt betaldag var det 5 av 121 som var för sent betalad, 
varav 2 som var mer än 10 dagar försenad. 

Krisplan   Att krisplanen 
uppdateras årligen  

 

Uppnått 2017-02-09 
Samtliga områden har svarat på frågan om krisplanen har uppdaterats 
2016. 
Granskningen visar att de flesta områden har uppdaterat krisplanen. På 
fyra områden pågår uppdatering. 
Områdenas arbete med frågor som rör säkerhet och 
olycksförebyggande arbete sker på ett bra sätt och att områdena 
uppfyller kraven. 

 

Arbetsmiljö   Att skyddsrond 
genomförs årligen  

 

Uppnått 2017-02-09 
Samtliga områden har svarat på frågan om skyddsrond genomförts 
2016. 
Uppföljningen visar att alla områden utom fyra har genomfört 
skyddsrond. Några områden uppger att skyddsrond genomförs i 
samband med underhållsrond och de områden som uppger att 
skyddsrond inte genomförts kommer skyddsrond att genomföras i 
januari 2017. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att granskningen visar att 
områdenas arbete med frågor som rör säkerhet och 
olycksförebyggande arbete sker på ett bra sätt och att områdena 

 



Rutin Kontroll Bedömning Senaste kommentar Åtgärd 
uppfyller kraven. 

Brand   Att utrymningsövning 
genomförs årligen  

 

Uppnått 2017-02-09 
Samtliga områden har svarat på frågan om utrymningsövning 
genomförts 2016. 
Ett förskoleområde har inte genomfört utrymningsövning, övriga 
områden har genomfört utrymningsövning minst en gång. 
Förskoleområdet som uppgett att utrymningsövning inte har genomförts 
poängterar att utrymningsplaner finns och att de vuxna vet vad de ska 
göra. Man menar att många av barnen har varit med om svåra 
upplevelser och därför genomför man inte brandövning med barnen. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att granskningen visar att 
områdenas arbete med frågor som rör säkerhet och 
olycksförebyggande arbete sker på ett bra sätt och att områdena 
uppfyller kraven. 

 Upprätta riktlinjer för hur 
brandsäkerhetsutbildning 
på förskolan ska 
genomföras.  

 

Olycksfall samt hot och våld   Att tillbudsrapporter 
lämnas in löpande  

 

Delvis 
uppnått 

2017-02-09 
Sammanställningen av tillbudsrapporter visar att områdena totalt har 
anmält 317 tillbud och skador på barn eller personal. 96 fall där 
barn/elev skadat sig och 21 där personal skadat sig. 108 fall där elev 
slår, skadar eller hotar annan elev har anmälts. 54 fall där elev/förälder 
slår, skadar eller hotar personal har anmälts och 3 fall där personal slår, 
skadar eller hotar barn. 5 fall av skadegörelse, sabotage, klotter och ett 
tillbud om brand har rapporterats. 29 övriga tillbud har anmälts. Av 
tillbudsrapporterna framgår att totalt 9 polisanmälningar har gjorts. 
Granskningen visar att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att 
rutiner för rapporteringen upprättas. 

 Säkerställa att 
fungerande rutiner för 
hantering av tillbud och 
skador upprättas.  

 

 Medverka i att ett 
rapporteringssystem för 
anmälan av tillbud och 
skador, avseende både 
person och fastighet, tas 
fram.  

 

Kränkande behandling, 
trakasserier och sexuella 
trakasserier, enligt 
Skollagen 6 kap. § 10  

 Att förskolechef/rektor 
anmäler kränkande 
behandling, trakasserier 
och sexuella 
trakasserier, till 
huvudmannen  

 

Uppnått 2017-02-09 
I systematiskt kvalitetsarbete framgår det att totalt 281 fall av kränkande 
behandling läsåret 2015/2016 har anmälts till förskolechef/rektor. 
Motsvarande period har samma antal fall anmälts till huvudmannen (119 
ht 2015, 162 fall vt 2016). Under höstterminen 2016 har 129 fall anmälts 
till huvudmannen. 
Rutinerna för anmälan av kränkande behandling, trakasserier och 
sexuella trakasserier till huvudmannen, har tydliggjorts för samtliga 
förskolechefer/rektorer, och granskningen visar att rutinerna följs. 

 Säkerställa att 
förskolechefer/rektorer 
anmäler kränkande 
behandling, trakasserier 
och sexuella 
trakasserier, till 
huvudmannen.  

 

 Att säkerställa att 
utredningar och 
vidtagna åtgärder följer 
Skollagen  

 

Delvis 
uppnått 

2017-02-09 
Granskningen för att säkerställa att utredningar och vidtagna åtgärder 
när det gäller kränkande behandling, trakasserier och sexeulla 
trakasserier följer Skollagen har gjorts genom stickprov av 15 
anmälningar som gjordes till barn- och utbildningsnämnden i april 2016. 

 Säkerställa att rutiner för 
utredningar och vidtagna 
åtgärder avseende 
kränkande behandling, 
trakasserier och sexuella 
trakasserier följer 



Rutin Kontroll Bedömning Senaste kommentar Åtgärd 
Skolverket föreskriver följande i "Allmänna råd för arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling": 

1. Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning och tydliga rutiner 
för utredningen 

2. Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och innehålla 
en analys av orsakerna till det inträffade samt bör omfatta både 
den eller de som kan ha utfört kränkningen och den som har 
blivit utsatt. 

3. Utredningen bör leda till att verksamheten får tillräckligt med 
information för att kunna bedöma vilka åtgärder som måste 
vidtas för att få det anmälda att upphöra. 

4. Utredningen bör dokumenteras och det ska finnas former och 
rutiner för detta. 

5. Det bör finnas rutiner för hur informationen till berörda barn, 
elever och vårdnadshavare ska ske. 

6. I varje enskilt fall bör det bedömas om en anmälan ska göras 
till andra myndigheter. 

Granskningen av de kontrollerade utredningarna visar följande: 
1. Ansvarsfördelningen och rutinerna för utredningen är tydliga i 

dokumenten som används för dokumentation men det finns 
inget kommungemensamt dokument. 

2. Utredningsdokumentationen beskriver kränkningen och vilka 
åtgärder som görs. Inget av de kontrollerade fallen har någon 
analys av orsakerna till det inträffade. 

3. Uppföljning efter åtgärder visar att de kontrollerade fallen 
anses utredda. 

4. Utredningarna är dokumenterade. I något fall finns 
dokumentationen på flera ställen, t.ex. hos kurator, 
kamratstödjare och rektor. 

5. Rutiner för information till vårdnadshavare är otydlig. 
6. Bedömning om anmälan till andra myndigheter finns inte 

dokumenterat. 
Granskningen visar att ingen analys av orsakerna till det inträffade görs. 
Rutinerna för utredningar och vidtagna åtgärder måste säkerställas så 
att det följer Skollagens krav. 

Skollagen.  
 

Mat i förskola och skola   Att mäta matsvinnet i 
skolrestaurangerna 
inom förskola/skola  

 

Delvis 
uppnått 

2017-02-09 
Gislaveds kommun har som mål att minska matsvinnet. För att få en 
uppfattning hur det ser ut i barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamheter har en mätning genomförts på fem skolor och tre förskolor 

 



Rutin Kontroll Bedömning Senaste kommentar Åtgärd 
under veckorna 45, 46 och 47 hösten 2016. 
Mätresultat: 

• En del av matsvinnet är ofrånkomligt och kommer alltid att 
uppstå som direkt följd utav livsmedelshantering t.ex. ben, 
servetter i tallriksskrapet. Serveringssvinnet sparas inte av 
hygieniska skäl men kockarna är uppmärksamma på att inte 
fylla på så mycket mot slutet av serveringstiderna. 

• I jämförelsen framgår det att tallriksskrapet är ca 30 g mer per 
portion på Gisle skolrestaruanga än övriga skolor. Åsenskolan 
har angett att det under mätningsperioden ingår servetter och 
kycklingben (vid två tillfällen) i tallrikssvinnet vilket kan vara 
förklaring till deras höga siffror. 

• Serveringssvinnet i procent är mer på Åtteråsskolan och 
Gyllengårdens förskola och det kan bero på att de är 
mottagningskök och får mat från ett annat kök. 

• I SPs (Sveriges tekniska forskningsinstitut) rapport från 2015 
"Minska överproduktion i storkök" beskrivs en mätning på fem 
skolor under 4 veckor av tallrikssvinn. 

• Resultatet visar på stora variationer, allt från 10-68 g per 
portion. Samma sak kan man se när det gäller det som finns 
kvar i serveringsdiskarna dvs 4-30 kg per dag. 

• Generaliserar man är det mindre svinn i förskolor och 
lågstadier och mer i högstadier och gymnasium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rutin Kontroll Bedömning Senaste kommentar Åtgärd 

 

Grundskola/gymnasium   

Antal 
barn/elever/sni

tt 
Tallrikssvinn 
(g/elev/dag) 

Tallrikssvinn i 
% totalt under 

perioden 

Serveringssvinn 
kg genomsnitt 

per dag 

Serveringssvin
n i % totalt 

under 
perioden 

Isabergskolans tillagningskök   205 10,4 2,3 4,6 5,0 
Åtteråsskolans mottagningskök 280 17,6 3,9 12,7 10,1 
Ölmestadsskolans tillagningskök 278 15,1 3,3 3,7 3,0 
Gyllenforsskolans tillagningskök 293 13,3 2,9 7,9 6,0 
Gisle skolrestaurang   1050 40,6 9,0 7,5 1,6 
Åsenskolans tillagningskök   560 26,4 5,9 12,4 4,9 
Förskola                 
Gyllengårdens förskola   60 22,6 6,5 3,0 14,3 
Strandsnäs förskola     70 10,3 3,0 2,0 8,4 
Nyckelpigans förskola   33 6,3 1,8 0,5 4,1 

 

   Jämförelse mellan grundskola och förskola gällande g/elev/dag är ej 
relevant då g/portion skiljer (grundskola och gymnasium 450 g, förskola 
350 g). 
Tallrikssvinn: Det som kastas när man anser sig ätit färdigt. 
Serveringssvinn: Livsmedel som finns kvar i serveringsvagnar inklusive 
sallad. På mottagningskök även det som finns i transportvagnarna. 
Svinn som inte räknas med i denna mätning: Beredningsavfall och rens 
som inte går att undvika under beredningen av mat. 

 

 



Fritidsnämnden 

Fn §14 

Intern kontroll 2017 

Ärendebesl<rivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

Dnr: FN.20 17.13 042 

Sida 
3(10) 

Fritidsnämnden fattade beslut (Fn 2016 §SO) om två områden som interna 
kontrollområden för 2016: 

• Vattenrening 
• Förebyggande av stölder i förvaltningens anläggningar 

En intern kontroll har genomförts. Det finns rutiner kring olika saker inom de 
två områdena. Rutinerna har uppmärksammats under året. Kontrollen har i 
vissa fall påvisat behov av förbättringsinsatser. En del förbätrtringsinsatser är 
genomförda under 2016 och en del ligger i pipeline under 2017. 

Kontrollen av förebyggande av stolder i förvaltningens anläggningar har i 
huvudsak handlat om Gisle Sportcenter. Det finns ett fortsatt behov av att se 
över förebyggande av stölder i alla anläggningar inom förvaltningens 
verksamhetson1,"åde. 

Kommunfullmäktige beslutade (2000 §97) om intern kontroll för Gislaveds 
kommun. Enligt §S "Reglemente för intern kontroll för Gislaveds kommun" har 
respektive nämnd det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. 

Fritidsförvaltningen har tagit fram förslag på två interna kontrollom,"åden för 
2017. Det handlar om: 

o Förebyggande av stölder i förvaltningens alla anläggninga," 
o Rätt underlag vid utbetalningsorder 

Besl utsunderlag 
Redovisning intern kontroll 2016 
Protokoll 2017-03-21 - Fnau §12lntern kontroll 2017 
Interna kOlllrollområden 2017 
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivesle, dater:ad den 14 mars 2017 

Fritidsnämnden beslutar 

att lägga redovisningen av internkontroll 2016 till handlingarna, samt 

att godkänna fritidsförvaltningens förslag till interna kontrollområden 2017. 

Expedieras till: 
Ekonomienheten 
Fritidsförvaltningen 

Utdra,gsbestyrkande 



Redovisning internkontroll 2016

Bakgrund

Internkontroll är en förutsättning för tillförlitlig verksamhet. Ett syfte med internkontroll är att

förebygga och hantera risker. Under 2016 har fritidsförvaltningen arbetat med två

internkontrollsområden. Det har handlat om vattenrening för att skapa tydlighet, ordning och reda i

syfte att säkerställa en god vattenkvalitet. Det har också handlat om förebyggande av stölder i

fritidsnämndens anläggningar inom ramen för attraktiv och trygg anläggning. Internkontrollen visar att

när problem inom områdena har observerats har åtgärder gjorts.

Vattenrening

Rutiner har säkerställts bland medarbetarna under 2016 vad gäller vattenrening. Det har i stora delar

handlat om ansvarsfördelning för att dagliga vattenprover tas samt ansvarsfördelning så att

stickprover initieras och tas. Även rutiner för riskbedömningar har tagits fram efter internkontrollen.

En del av detta är riskbedömning utifrån badgästens synvinkel. Här har interkontrollen initierat

rutiner för tillbudsrapportering. Interkontrollen har också medfört förbättringar kring uppföljning av

rapporter och avvikelser. För att öka förståelse kring värdet av god vattenrening har alla berörda

medarbetare inom förvaltningen genomgått en grundläggande utbildning i vattenrening under 2016.

Förvaltningen planerar för en fördjupad utbildningsinsats för ett par medarbetare inom området.

Förebyggande av stölder

Vid identifiering av nuläge på området kunde förvaltningen konstatera att antalet stölder är få.

Interkontrollen har således tittat på förutsättningarna för att motverka generella risker.

Internkontrollen konstarerar att förvaltningen har goda förutsättningar för att förebygga stölder. Ett

par exempel:

- I Gislebadets omklädningsrum finns hänglåssystem och hänglås finns att köpa i receptionen.

- I Gisle Sportcenters entré samt på Hörsjöbadet finns mindre värdeskåp för mobil och plånböcker.

Internkontrollen har initierat att fler mindre värdeskåp har satts upp i olika anläggningar. Inom ramen

för förebyggande av stölder har också information lyfts fram. Förvaltningen lägger stor vikt att

informera besökare hur de säkrast förvarar sina ägodelar. Interkontrollen har initierat att skyltar om

ansvar har satts upp i olika anläggningar. Inom ramen för internkontrollsområdet har också rutiner

säkerställts för att hantera eventuella stölder.



 

Internrapport 2016 

Kulturnämnden 
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Innehållsförteckning 

1 Uppföljning interna kontrollplan ................................................................................................................. 3 

 

  



Kulturnämnden, Internrapport 2016 3(4) 

1 Uppföljning interna kontrollplan 

Rutin Kontroll H1 2016 H2 2016 Kommentar 

Föreningsbidrag Utbetalning av föreningsbidrag   Kontrollen av utbetalda 

verksamhetsbidrag visar inga avvikelser 

mot kulturnämndens beslut. en fråga som 

kulturnämnden bör fundera över är om 

bidrag över 100 000 kr ska delas upp på 

två delbetalningar. 

Konstsamling Inventering av konstsamlingen   Det har genomförts kontroll, inventering 

och skyltning av offentliga skulptur i 

samtliga tätorter utom Gislaved, som 

inventerade 2015. Nu har samtliga 

konstverk i offentliga miljöer en 

informationsskylt. 

Översyn och gallring av verk i 

konstförrådet har gjorts kontinuerligt 

under året. 

För att förbättra och kvalitetssäkra 

kommunens konstinnehav behöver 

nuvarande konstregistret bytas ut, då det 

inte fungerar till fullo. Förutom 

införskaffande av ett nytt digitalt 

konstregister bör informationen som ska 

registreras också ses över samt registreras 

om från början, för att få ett bra och väl 

fungerande konstregister. Arbetet med ett 

nytt konstregister påbörjas under 2017. 

  

Avtalstrohet Kontroll att ramavtal används vid 

inköp. 
  Köptorheten mot avtal har inte varit 

100 % under 2016. Inför 2017 måste 

rutinerna för inköp förtydligas och 

förbättras inom delar av 

kulturförvaltningens verksamheter. 

Måluppfyllelse Uppföljning av kulturnämndens 

beslut. 
  Uppföljning av kulturnämndens beslut har 

genomförts löpande under året och visar 

inga avvikelser. 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-05-30 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §164 Dnr: KS.2016.117

Uppföljning av internkontroll 2016, hela kommunen

Ärendebeskrivning
Redovisning av granskning enligt internkontrollplan 2016 har upprättats. Av
kommunens nio nämnder har sju nämnder inkommit med redovisningar av
internkontroll 2016.

I samband med det nya styrsystemet som delvis kommer att ta hand om en del
av internkontrollen bör Gislaveds kommun se över rutiner och hantering för
planering, uppföljning och genomförande av internkontrollen.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden - uppföljning internkontroll 2016
Kulturnämnden - uppföljning internkontroll 2016
Socialnämnden - uppföljning internkontroll 2016
Fritidsnämnden - uppföljning internkontroll 2016
Räddningsnämnden - uppföljning internkontroll 2016
Kommunstyrelsen - uppföljning internkontroll 2016
Tekniska nämnden - uppföljning internkontroll 2016
Kommunstyrelsen den 17 maj 2017, § 131

Kommunstyrelsen beslutar

att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över rutiner och
hantering för planering, uppföljning och genomförande av internkontroll.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Gislaveds kommuns förslag till uppföljning av internkontroll
2016.

Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Kommunfullmäktige



 

Redovisning Internrapport 2016 

Räddningsnämnden



1 Uppföljning Internkontrollplan 2016 
Rutin Kontroll Bedömning Kommentar 

BESLUT Uppföljning av delegationsbeslut Uppnått Sammanställning sker kontinuerligt från våra verksamhetssystem. 
Förvaltningssekreterare sammanställer. Inga brister har framkommit 

Kontroll av att nämndens beslut verkställts Uppnått Nämndsekreterare har uppföljningslista. Inga brister har framkommit. 

PERSONAL Kontroll att rätt lön betalats ut Delvis uppnått Chefer attesterar heltid och förvaltningssekreterare genomför stickprovskontroller på 
lönerna från deltidsanställda. Ett flertal brister på främst redovisningen från 
deltidsorganisationen har framkommit. 

Kontroll av rätt kompetens på varje befattning Delvis uppnått Personalsamordnare eller motsvarande ansvarar för kompetenstäckning på heltid och 
platscheferna för deltid. Vid enstaka tillfällen har erfarna brandmän tillfälligt tagit 
ansvar som arbetsledare. Detta har skett vid få tillfällen och i samband med 
personalbrist. 

EKONOMI Att fakturor är rätt och rätt konterade Uppnått Chef attesterar de fakturor som kommer in. 

Faktureringsprocessen Uppnått Faktureringsprocessen har tydliggjorts under 2016 i samband med att ny personal 
övertog arbetsuppgifterna. 

VERKSAMET Uppföljning av insatser så att upplägget vid övningar 
överensstämmer med behoven. 

Uppnått Övningsupplägget har i stort sett överensstämet med behoven. Vissa finjusteringar har 
gjorts under året. 

Uppföljning av externa utbildningar. Att utbildningarna håller bra 
kvalité och bedrivs på ett likartat sätt. 

Uppnått Instruktörerna har genomgått länets instruktörsutbildning i LABC-HLR. Alla använder 
sig av samma utbildnings mtrl. Stickprovskontroll av utbildningen har genomförts av 
EC. 

Kontroll att beslutade år-, månads- och veckokontroller av material 
och fordon genomförs och brister åtgärdats i tid och på ett korrekt sätt 

Uppnått I dagsläget görs kontrollerna efter en checklista, det sätts en bock för varje detalj eller 
funktion som testats och avslutningsvis verifieras kontrollen med en signatur. 
Kontrollerna görs i fyraveckors intervall och eventuella brister noteras och åtgärdas. 

 

      



Internrapport 2016

Socialnämnden



Socialnämnden, Internrapport 20162(5)



Socialnämnden, Internrapport 20163(5)

1 Innehållsförteckning

1 Uppföljning interna kontrollplan......................................................................................................................



Socialnämnden, Internrapport 20164(5)



Socialnämnden, Internrapport 20165(5)

2 Uppföljning interna kontrollplan

Rutin Kontroll H1 2016 H2 2016 Kommentar

Kärnverksamhet Genomförandeplaner i
samtliga verksamheter.
Kontroll att
genomförandeplaner finns
och att dessa är aktuella.

Skriftliga samverkansrutiner
mellan förvaltningens
enheter/områden utifrån
behov.

Arbetet har påbörjats.
En kartläggning har
gjorts inom vård och
omsorg och rutiner ska
upprättas utefrer denna
kartläggning.

Administration Postrutiner (gäller all form av
post, papperspost, e-post och
fax etc.). Utsedd registrator
samt ersättare för respektive
verksamhet/enhet/område.

IT och
verksamhetssystem

Behörigheter. Kontroll av
behörigheter i
verksamhetssystemet Magna
Cura.

Kontroll i september.



Uppföljning av internkontrollmoment och åtgärder

(Kommunstyrelsen) 2016
Rutin Kontroll Kommentar Åtgärd

Uppföljning
körsträckor med
samtliga fordon i den
kommunala
organisationen

Kontroll av att den
totala körsträckan är
lägre än år 2013

.

För 2016 är den
totalakörsträckan
332 339 mil vilket
är högre än 2013
års siffra (304 843
mil) 2016 års
siffror fördelas
enligt följande:
Egen bil 66204
mil, Förvaltningsbil
230590 mil, Hyrbil
10341 mil , Bilpool
25205 mil.

Utredning

Rehabliteringsansvar Kontroll att chefer
följer sitt
rehabiliteringsansvar.

Via rehab-verktyget Adato
genomförs daglig
uppföljning över chefers
noteringar och
dokumenteringar av kort
och långtids sjukfrånvaro.
Ställningstagande görs till
eventuellt åtgärdsbehov
från kommunhälsan.
Positivt resultat då chefer
som regel gör noteringar i
rehab-ärenden

Kommunhälsans
rehab-samordnare tar
personlig kontakt med
berörd chef.

Arkivering av avtal Kontroll att markköp
och markförsäljningar
följer uppsatta
avtalsvillkor

En genomgång av
ett arkiverat
markköp och en
arkiverad
markförsäljning
har gjorts. Avtalen
innehåller samtliga
villkor som ska
finnas med.
Ersättningar har
erlagts och
avtalen är
undertecknade av
behörig
firmatecknare.
Resultatet är
positivt. Inga
brister har hittats.

Markskötsel Kontroll att skog,
tomtmark och övrig
markreserv sköts på
rätt sätt

En oculär besiktning är
genomförd och skog,
tomtmark och övrig
markreserv sköts på rätt sätt.

Publicering av
protokoll/information
på hemsidan

Kontroll av att
nämndsprotokoll följer
antagna riktlinjer för
säker hantering av
personuppgifter.

slumpvist utvalt fyra st
protokoll per nämnd, två från
våren och två från hösten
2016, som är granskat i syfte
att att se hur personuppgifter
hanteras i protokollen. I
kontrollen har utgångspunkten
varit från dokumentet
"Riktlinjer för webbpublicering
av protokoll i Gislaveds
kommun", antaget av

De berörda
förvaltningarna är
kontaktade och de
felaktiga protokollen är
tillrättade.



kommunstyrelsen den 11
september 2012.

Av de 36 protokoll som har
granskats är det 2 protokoll
från 2 olika förvaltningar som
har innehållit personnamn som
inte borde ha lagts ut på
hemsidan. De berörda
förvaltningarna är kontaktade
och de felaktiga protokollen är
tillrättade.

Resultat 2016:2 st felaktiga
protokoll)

En klar förbättring från
föregående år. Det antagna
dokumentet: "Riktlinjer för
webbpublicering av protokoll"
har gjort det enklare att veta
hur man ska hantera
personuppgifter i protokollen
enligt PUL, men det kan
behöva göras en påminnelse
och genomgång av riktlinjerna i
ärendehanteringsgruppen.

 

Verkställan av KF-
beslut

Avstämning av att KF-
beslut från föregående
år har verkställts

Kontroll av 7 stycken KF-beslut
från år 2015 där det har getts
någon form av uppdrag som
ska verkställas:

1. Kf 2015-02-26, § 29
KS.2013.27 Uppdrag till ks om
att ansöka hos regeringen om
att bli förvaltningsområde
KLART!

2. Kf 2015-02-26, § 29
KS.2013.27 Uppdrag till ks om
att framkomma med förslag till
reviderad bolagsstruktur för
Gislaved Energi AB KLART!

3. Kf 2015-04-29, § 53
KS.2014.79 Uppdrag till ks om
att stödja föreningen med råd
till dess en projektansökan
lämnats in KLART!

4. Kf 2015-04-29, § 60
KS.2015.10 Uppdrag till
socialnämnden att redovisa
effekterna av övergången från
analoga till digitala larm
KLART!

5. Kf 2015-06-22, § 94
KS.2015.80 Uppdrag till
fritidsnämnden att fr. o. m. den
18 januari 2016 stänga stora
bassängen i S-stenar för bad.
KLART!

6. Kf 2015-09-21, § 123
KS.2015.82 Uppdra till
tekniska att utreda möjligheten
till att anlägga anordningar för
pumpning av cyklar m.m. på
Mårtensgatan i Gislaved.
KLART

7. Kf 2015-12-14, § 180
KS.2015.264 Uppdrag till ks



om att återrapportera till kf
fördelningen av statliga
flyktingmedel KLART!

It-säkerhet Kontroll att Back-up
gått

ok

Handla utan avtal Kontroll att avtal finns
för leverantörer där
stora inköp görs.

Handla utan avtal

Kontroll att avtal finns för
leverantörer där stora inköp
görs.

Kontrollen har genomförts
genom att en lista tagits ut
från Qlikview
leverantörsreskontra där det
framgår hur mycket pengar
vi har handlat för hos
respektive leverantör under
året.

Sammanfattning

Totalt har vi gjort inköp av
varor och tjänster för 399
mnkr av dessa är 357 mnkr
hos avtalsleverantör (89 %),
detta betyder endast att vi
har anlitat upphandlad
leverantör, vad vi har köpt
ingår inte i kontrollen.

Av de dryga 40 mnkr som
mellanskillnaden ovan visar
har Kommunen gjort inköp
för 20,7 mnkr som ej är
konkurrensutsatta. Här
förväntas anskaffningsbeslut
(beställning på
upphandlingar) från
verksamheten.

Nedan följer mer detaljerad
information och då fördelat
på över respektive under
direktupphandlingsgränsvärd
e.

Över
direktupphandlingsgränse
n har vi anlitat 114 st företag
med inköp av en volym på
360 mnkr. Hos 71 st av
dessa har vi ett upphandlade
avtal till ett belopp på 336
mnkr.

23 st är företag som ej kan
konkurrensutsättas. Det kan
var tex Gislaved Energi AB
(nät), Interkommunala skolor,
Försäkringskassan, Region
Jönköpings län osv

11 st företag där vi inte kan
avgöra om det finns
upphandlade avtal eller ej,
detta beroende på att inte
samtliga förvaltningar har
lämnat svar.

Det är 9 företag där avtal
saknas med en volym på
14 700 000 på dessa
förväntas anskaffningsbeslut
från verksamheten.

Upphandlingsfunktione
n får uppdrag att
återkoppla till
förvaltningar som
handlat från
leverantörer utan
upphandlingsavtal.
Detta för att handla upp
varor och tjänster som
återfinns bland de ej
upphandlade företagen
i kontrollen.



avtalsleverantör följer
avtalsvillkoren

stycken fakturor ifrån
avtalsleverantören Securitas
Sverige AB. Avtalet omfattar
stationär bevakning av
kommunens fastigheter.

Vid kontrollen av fakturor
upptäcktes att vi får fakturor
på tjänster som ej är
konkurrensutsatta. De
tjänster som beställts var
bland annat
parkeringsövervakning,
bevakad transport, vakt vid
möten samt personlarm.
(Personlarm innebär en
bärbar dosa som personalen
vid hotsituationer kan trycka
på så att larmcentral
kontaktas och väktare alt.
polis skickas ut.)

Det som syns på fakturorna
är inte antal personlarm som
finns utan antal utryckningar,
38 stycken under 2016. Vi
vet ifrån verksamheten att
förfrågan efter personlarm är
stort och att det även finns
flertalet olika larmsorter ute i
verksamheten.

För att lösa situationen
behövs det tas ett
helhetsgrepp där
samtliga larm gås
igenom och där vi
upphandlar en
leverantör som kan
hjälpa oss att se vilka
larm vi har, vilka larm
som passar vår
verksamhet samt se till
att de som behöver
larm får de larm som
är bäst lämpade för
respektive
verksamhet.

Överenskommelse har
fattats med
leverantören om att
uppdaterad prislista på
telefoner ska tas fram
varje månad.

Kundfakturor Kontroll av
fakturainfarten

Genomgång av 50 fakturor
från Winhyr. I några fall har
förfallodatum flyttats fram
någon dag. I ett fall ha
förfallodatum flyttats bakåt.
Felaktig adress i 1 fall. I
några fall stämmer inte
texten helt med underlaget.

Riktlinjer om i vilka fall
det är ok att ändra från
underlaget

IT-säkerhet Kontroll av interna
nätverk/IT-system

Löpande kontroll av
interna nätets
tillgänglighet i rapport
från system för
nätövervakning. Inga
rapporterade störningar i
centrala system.

 

IT-säkerhet Kontroll av attacker
från internet

Löpande kontroll av loggar
från brandväggen
veckovis. Vid incidenter
skickas även meddelande
till IT-support för vidare
åtgärder och loggning.
Inga allvarliga attacker
under perioden

 

IT-säkerhet Kontroll av prioriterade
system (ex. Magna
cura, Trio)

Ej genomfört.

 

Diskussion kring varför
vissa
kontrollmomenten
inom IT ej genomförs
samt eventuella
förändringar inför
framtiden kommer att
diskuteras med IT-



chefen.

Representationsregler Kontroll att
representationsreglerna
följs

Genomgång av 50 slumpvisa
fakturor avseende gåva och
representation har gjort. På ett
10-tal saknas syftet med
representationen på
fakturorna och i nästan hälften
saknas deltagare vid
representationen. I några fall
har inte rätt moms dragits.

 

Sprida kunskap om
regler vid
representation och
gåvor
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Målarbete Att nämnden har tydliga, 

nerbrutna mål med tydlig 

ansvarsfördelning 

FC Ingår i budgetarbetet Beslut i budget Nämnd 3 3 

2014, 2015; 2016 Utfört i januari tillsammans med nämnden och delgiven KS 20150409 

Säkerhet Att brandvatten fungerar 

angående räddnings- 

tjänstens behov. 

VA-chef November 2014 Totalkontroll  

under året 

Nämnd 3 4 

2014, 2015; Avtal är skrivet mellan RT och TK. Samarbetet fungerar bra.TK är ute och kontrollera utsedda av RT brandposter.  

Rutiner kring hantering av 

farligt avfall/produkter på 

soptippen.  

Renhållningschef November 2014 Avstämning Nämnd 3 3 

2014; Pågår. Ska läggas in i nya intranätet under 2015. Personalen är utbildad i hantering av farligt avfall/produkter2014.  

2015; 2016 TK väntar in ett nytt intranät för kommunen. Insidan startades upp 20161026 

Rutiner kring hantering av 

träd på allmän plats 

Stadsträdgårds- 

mästare 

Aug 2014 Avstämning Nämnd 3 3 

Påbörjad. Trädplanen ska vara klar under 2015 

2015; Nytt program är installerat för att dokumentera befintliga träd.  

2016; Riktlinjer för tätortsnära skog ska vara klart till 20161231 

Ekonomi Att fakturor är rätt och rätt 

konterade 

Ekonom/OC Vid delårs-rapporter 

och bokslut 

Stickprov/ 

genomgång 

FC 3 3 

2014; Ekonomen har utfört stickprov inför delårs samt vid ekonomigenomgångar med förvaltningen. 

2015; Ekonomen har utfört stickprov inför delårs samt vid ekonomigenomgångar med förvaltningen. 16st är rättade och återkopplade till 

FC/OC/arbetsledare 

2016; Ekonomen har utfört stickprov inför delårs samt vid ekonomigenomgångar med förvaltningen. 3st är rättade och återkopplade till 

FC/OC/arbetsledare.  

Ekonomisk uppföljning- Ekonom/OC Vid delårs-rapporter Stickprov/ Nämnd 3 3 
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budgetavstämning och bokslut genomgång 

2014;2015; 2016 Utfört enligt ekonomiprocess 

Att nämndens budgetrutiner 

ligger i fas med centrala 

direktiv. 

FC/ekonom Löpande Avstämning Nämnd 3 3 

2014; 2015; 2016 Utfört enligt ekonomiprocess 

  

Avtalstrohet Att inköp görs hos 

avtalsleverantör 

Ekonom 2 ggr/år Stickprov Nämnd 3 3 

2015; Under året har mindre avvikelser uppkommit i avtalstrohet enligt de stickprov som har gjorts. 

Att inköp / beställning är 

gjord av anställd med rätt att 

beställa/göra inköp. 

Ekonom 2 ggr/år Stickprov FC 3 3 

2015; Under året har 15st inköp blivit rättade 

2016; Vi har vid stickprov av maskin köp inget att kommentera. Vid produktinköp har verksamheten fått rättelse angående inköp av 

produkter från ej upphandlad leverantör. 

VA-frågor Bräddning av spillvatten Va-chef/driftchef Maj Avstämning i 

miljörapport 

VA 

 

Nämnd 3 3 

2014; Inskrivet i miljörapport  

2015; 2016; Inskrivet i miljörapport, Månadsuppföljning skickas upp till 

Bygg och miljö 

 

Utsläpp till reningsverk från 

tredje part 

Va-chef/driftchef Maj Nämnd 3 3 

2014; 2015; 2016 Inskrivet i miljörapport. Redovisas på nämnd.  

Översvämning dagvatten Va-chef/driftchef Maj Nämnd 3 3 

2014; 2015; 2016 Inskrivet i miljörapport. 

Delegation Att delegationslistan FC Löpande Avstämning Nämnd 3 3 
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omfattar alla delegationer 

2014; Alla delegationer är inte med till TN  

2015; Alla delegationer är inte med till TN. 2015-10-21 Ny hantering av upphandlingsförfarande där TN Ordförande skriver på 

anskaffningsbeslut till upphandlingsenheten pga. ny delegationsordning.  

2016; Ny delegationslista lyfts till nämnd under november för att möta nämndens nya uppdrag som markförvaltare. 

2017;  

Internkontroll Att listan lyfts till nämnden 

för antagande 1 gång per år 

FC Nov Avstämning Nämnd 3 3 

2014-11-19; Utförs i TN 

2015-11-21; Utförs i TN 

2016-11-16; Utförs i TN 

        

Klara internkontrollpunkter för 2014 

- - - - - - - - 

 

Nya internkontrollpunkter för 2015 
Upphandling Maskin upphandling FC 4ggr/år Stickprov Upphandlings-

enheten 

3 4 

2015; v13 En maskin var inhyrd. EW 160 Anders Petersson i Smålandsstenar, V39 EW 160 Anders Petersson i Smålandsstenar (Seger), 

EW 160 Simon Möller i Gislaved (Stefan), EC 220 Anders Larsson i Anderstorp (Kvick) 

2016; 2st avstämningar har gjorts med Sandahls angående maskinpark.  

2017;  

Asfalts upphandling OC gata Via månadsmöten Avstämning Upphandlings- 

enheten 

3 3 

2015; 2016; 2017; Månadsmöten hålls med PEAB angående utförande och kvalité 
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Skydds- och arbetskläder Förrådsförman Löpande Stickprov Upphandlings- 

enheten 

3 3 

2015; Ny leverantör 2015. Klart bättre leverans av skyddskläder. 

2016; Verksamheten vill få bättre leverans av kläder. 

2017; 

 

Klara internkontrollpunkter för 2015 

- - - - - - - - 

 

Nya internkontrollpunkter för 2016 

Ekonomi Komponentavskrivning Ekonom 2ggr/år Avstämning  3 3 

2016; Införande av komponentavskrivning är inlagd i KF budget 2017 

 

Klara internkontrollpunkter för 2016 

- - - - - - - - 

 

Nya internkontrollpunkter för 2017 

Informations 

säkerhet 

Handlingsplan för 

informationssäkerhet 

Stabschef 1ggr/år i november Avstämning TN 4 3 

2017;  

Uppföljning av kommun -

fullmäktiges uppdrag till 

teknisk nämnden 

Nämnds -

sekreterare 

1ggr/år i november Avstämning TN 1 3 

2017;  
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Till 
Styrelsen i Finnvedens samordningsförbund 
Fullmäktige i respektive medlemskommun och 
Regionen 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2016 

Finnvedens samordningsförbund 
Organisationsnummer 222000-2873 

Vi har granskat räkenskaI'erna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Finnvedens samordningsförbund (organisationsnummer 222000-2873) för verksamhetsåret 
2016. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillr~cklig intern 
kontroll i verksamhet och räkenskaper. 

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den 
interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om fmansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god 
revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionsseci i Sverige. Dessa standarder kräver 
att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav s~t planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *) 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Finnvedens samordningsförbund har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed. 
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Östen Jo 

För Kommunerna och Region Jönköpings län För staten 

. . 
*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag 
om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Bilagor: 
De sakkunnigas rapporter 
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Finnvedens Samordningsförbund 

Granskning av förvaltning, 
bokslut och årsredovisning 2016 

Revisionsbiträdesrapport 

Offentlig sektor - kommuner och landsting 
KPMGAB 

Antal sidor: 6 
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Finnvedens Samordningsj'örbund 
Granskning av förvaltning, bokslut 

och årsredovisning 2016 

1. Sammanfattning och bakgrund 

2. 

Vi har av den förtroendevalda revisorn i förbundet:fatt i uppdrag att granska förvaltning, bokslut 
och årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2016. 

Revisorernas ansvar är att uttala sig om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
kommunallagen samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om fmansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen. 

V årt uppdrag är att granska förvaltningen, bokslutet och årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. 

Vår granskning har visat på att förvaltningen i förbundet synes ha varit god under året och att 
årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. 
Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen 
och god redovisningssed. 

Syfte 
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med 
kommunallag, kommunal redovisnings lag och god redovisningssed samt att granska förbundets 
förvaltning under året som gått. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas 
utformning av revisionsberättelsen. 

3. Avgränsning 
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 2016. 

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, 
främst såsom denna defmieras av SKL l och Skyrev2• Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte inne
håller väsentliga felaktigheter. 

I vår granskning av årsredovisningen ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över 
förbundets kostnader och intäkter då även den statligt valda revisorn utför granskning av förbundets 
förvaltning. Granskningen har inte heller som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex 
förskingringar. 

l Sveriges Kommuner och Landsting 

2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 

C 2017 KPMG AB, a Swedish limited liabllity company 
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Finnvedens Samordningsflirbund 
Granskning av förvaltning, bokslut 

och årsredovisning 2016 

4. Revisionskriterier 
Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer 

• Kommunallag och kommunal redovisningslag 

• Lag om fmansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

• God redovisningssed, defmierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL 

• Förbundsordningen samt övriga interna regelverk och instruktioner 

5. Ansvarig nämnd/styrelse 
Granskningen avser förbundsstyrelsens årsredovisning och förvaltning år 2016. 

Rapporten är saklighetsgranskad av förbundschefPeter Hedfors. 

6. Metod 

7. 

Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 

• Intervjuer med berörda ~änstemän 

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi 

• Översiktlig analys av resultaträkningen 

• Översiktlig granskning av förvaltning och intern kontroll i samarbete med auktoriserad revisor 
utsedd av staten 

Projektorganisation 
Granskningen har genomförts under ledning av Jerker Stenqvist, Auktoriserad revisor/Certifierad 
kommunal yrkesrevisor . 

8. Samordningsförbundets verksamhet år 2016 

8.1 Genomförda projekt 

Arets genomförda insatser bedöms vara i linje med Lag (2003:1210) om fmansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser och inom ramen för 2015 års verksamhetsplan. 

C 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company 
and a member firm of the KPMG network of independent member firms 

affiliated with KPMG Intemational, a Swiss cooperative. All rights reserved. 
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Finnvedens SamordningsflJrbund 
Granskning av flrvaltning, bokslut 

och årsredovisning 2016 

8.2 Styrning och ledning av verksamheten 

9. 

9.1 

I samband med vår granskning av årets verksamhet noterades följande. 

• 

• 

• 

• 

Den ekonomiska uppföljningen under året synes ha varit god. Förbundet har upprättat 
delårs- och årsrapporter i enlighet förbundsordningen. 

Stickprovskontroll och analys har skett av förbundets uppföljning av måluppfyllelse i olika 
projekt, vilket visat på en god hantering avseende detta. 

Avseende de flesta projekt så sätts målen redan i själva ansökan, sedan kan dock styrelsen 
eller projektets styrgrupp komma att justera och konkretisera vissa mål. Uppföljning sker 
på flera sätt, t ex via anlitande av s k följeforskare, i respektive styrgrupp samt i förbundets 
delårsrapport respektive i årsredovisningen. Denna uppföljning görs dels av 
projektpersonalen själva och dels av förbundschefen genom statens uppföljningssystem 
SUS. Projektens utveckling rapporteras kontinuerligt till styrelsen. 

Budgeten för verksamhetsåret 2016 har fastställts av styrelsen och man har under året även 
fastställt en verksamhetsplan för år 2017, innehållande budget för åren 2017-2019. 

V år granskning av intern kontroll och förvaltning i övrigt visar på goda rutiner avseende 
denna hantering samt rimlig uppfyllelse jämfört med fastställda interna instruktioner samt 
förbundsordningen. Inlämning av skattedeklarationer till Skatteverket samt betalningar av 
skatter och avgifter har skett i tid under året. 

Vi bedömer att styrelsen har fullgjort sitt uppdrag när det gäller ledning och styrning av 
verksamheten. 

Årsbokslut och årsredovisningen 
Vi bedömer att bokslutet och årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets 
resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den 
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

Vi anser att förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning i allt väsentligt har upprättats i 
enlighet med god redovisningssed. 

Balanskravet/sparade medel- eget kapital 

I KL fInns uppställt gällande regler om balanskravet, vilket innebär att förbundets intäkter ska 
överstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom 
tre år. 

Enligt granskning av resultat- och balansrapporter så uppfyller förbundet balanskravet år 2016. 

Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medeVeget kapital så skall 
varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rimlig storlek på eget 
kapital menade Nationella rådet var 20 % aven medelsfördelning på mellan 0-7 mkr. För 
Finnvedens Samordningsförbund skulle det med budgeterad medelsfördelning om ca 4,1 mkr 
innebära ett eget kapital om ca 0,8 mkr jmfmed nuvarande eget kapital per 2016-12-31 om 0,9 

@ 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company 
and a member firm of the KPMG network of independent member firms 

affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 
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Granskning av förvaltning, bokslut 

och årsredovisning 2016 

mkr. Enligt den verksamhetsplan för år 2017 som finns i förbundet så är målet att stora delar av 
förbundets egna kapital ska nyttjas under år 2017, där målet vid årsskiftet 2017-12-31 är ett eget 
kapital om ca 0,1 mkr. 

~~(},2017-02-24 

~ 
Auktoriserad revisorlCertifierad kommunal yrkesrevisor 

C 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company 
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Finnvedens 
samordningsförbund 

Årsredovisning 
med bokslut 2016 

Förbundets vision: 
DELAKTIGHET SOM GER 

LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING 



Finnvedens 
samordningsförbund 

Ordföranden har ordet 

Samverkan sker i v~rt förbund, Finnvedens samordningsförbund, mellan 
de tre kommunerna Gnosjö, Gislaved och Värnarno, Region ]önköpings 
län samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som representerar 
statens engagemang. 

Samordningsförbundet kan vara ig~ngsättare aven tidigare oprövad 
insats i samverkan men vi kan ocks~ vara med och delfinansiera projekt 
som n~gra av huvudmännen initierat. 

En viktig satsning och ett exempel p~ I~ngsiktig finansiering fr~n Samordningsförbundet är 
metoden SE (supported employment) där personal har f~tt utbildning och där metoden ute i 
praktik har visat sig ge mycket goda resultat. Jag känner att detta är ett vinnande koncept 
för b~de den enskilde men även för de företag som v~gar anställa n~gon som p~ pappret 
kanske inte hade varit förstahandsval, men som med rätt och I~ngsiktigt stöd visar sig bli en 
mycket viktig och kompetent medarbetare. Detta är en metod som vi m~ste hjälpas ~t att 
sprida och göra känd. 

Samordningsförbundet är en viktig del i personalens kompetensutveckling och erbjuder 
m~nga tillfällen för personal att förkovra sig i sitt yrke. 

Finnvedens Samordningsförbund har sedan det startades i november 2010 utvecklats till en 
mycket viktig aktör i arbetet med samordnade rehabiliteringsinsatser. Insatser som kan 
betyda s~ oerhört mycket för den som aven eller annan anledning är i behov av s~dan och 
där en samordning mellan de olika organisationer man behöver stöd fr~n underlättar för den 
enskilde. 

Men vi är inte framme än! Fortfarande finns "stuprör" och administrativa hinder som vi 
m~ste jobba vidare med att överbrygga. Nya grupper tillkommer som behöver insatser för 
att komma ig~ng med ett självständigt liv. Jag känner verkligen efter mina ~r i Finnvedens 
Samordningsförbund att hos alla, b~de politiker och tjänstemän, finns ett stort engagemang 
att lyckas med detta. Allt för att uppfylla v~r vision: 

Delaktighet som ger livskvalitet och egenförsörjning. 

I denna ~rsberättelse ser vi att Finnvedens Samordningsförbund i samverkan med de olika 
verksamheterna gör skillnad för väldigt m~nga och att de projekt och insatser som vi är 
delaktiga if har mycket goda resultat. 

Ett stort tack till alla samverkansparter, beredningsgrupp och personal ute i verksamheterna. 
Alla bidrar med kompetens och engagemang i v~rt gemensamma arbete. Ett stort tack ocks~ 
till förbundschef och kanslipersonal. Sist men inte minst vill jag tacka för ett mycket gott 
samarbete i styrelsen där både ordinarie ledamöter och ersättare bidrar med s~ mycket 
klokskap och intressanta diskussioner. 

I ~ I 

Maria Johansson 
Ordförande 

"Samverkan är inte ett tillst~nd som g~r att uppn~ vid ett givet tillfälle, utan en ständigt 
levande process som varje dag m~ste erövras, etableras och ständigt underh~lIas. " 
(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000: 114) 
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1. Förvaltningsberättelse 

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av verksamhet och resultat 
samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2016. 
Till redovisningen hör en bilaga med kompletterande statistik. 

1.1 Sammanfattning 
Genom Jobbcenter Unga i Värnamo har 77 unga fått stöd att öka sin förankring på 
arbetsmarknaden under 2016. Av de 35 som det finns uppgifter om vid avslut i år hade 
över hälften arbete eller studier vid avslut. Andelen med fortsatt behov av 
aktivitetsstöd eller försörjningsstöd har minskat kraftigt. 

Stöd till arbete - Supported Employment stöttar användandet av SE-metoden i 
Gislaved, Gnosjö och Värnamo. 42 män och 29 kvinnor har fått SE-stöd under 2016. 
28 av 37 avslutade har fått arbete eller börjat studera. 22 deltagare som börjat arbeta 
eller studera har fått fortsatt stöd att klara att fullfölja det de påbörjat, vilket varit 
problem för många. 

Navigatorcentrum i Anderstorp har stöttat 96 unga under 2016. 34 av 72 avslut har 
gjorts till arbete eller studier. 

Under 2016 startade integrationsprojektet Vidare i Gnosjö. 16 kvinnor har deltagit i 
verksamhet hos Studieförbundet Vuxenskolan och 29 deltagare hos AME. 10 av de 11 
som avslutats på AME under 2016 har börjat arbeta. 

Fyra självhjälpsgrupper för att förebygga och minska psykisk ohälsa har startat under 
2016. Verksamheten implementeras nu av Region Jönköpings län i hela länet. 

IT-spåret i Eksjö ger yrkesutbildning till unga i hela länet med Aspergers syndrom och 
stort IT-intresse. Under 2016 deltog två män och en kvinna från vårt förbunds område. 
Av de 15 som fullföljt utbildningen hittills har 8 kommit igång i arbete. 

Metodutvecklingsprojektet Rätt stöd - rätt försörjning har lett till ett bättre 
samarbete mellan socialtjänst, Försäkringskassan och vården kring personer med 
ohälsa som saknar SGI, sjukpenninggrundande inkomst. 

Över 900 anställda hos förbundets parter och andra intresserade har deltagit i 
gemensam kompetensutveckling, som finansierats genom förbundet. Även andra 
former av samverkan får stöd genom förbundet, bl a Arenasamverkan. 

Förbundets ekonomi är stabil. Årets resultat -307tkr täcks av det kapital som fanns vid 
årets början. 

Sid 4 {23} 
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1.2 Om förbundet 
1.2.1 Organisation 
Finnvedens Samordningsförbund är en fristående juridisk organisation med Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Region Jönköpings län och kommunerna Gislaved, Gnosjö och Värnamo 
som medlemmar. Förbundet bildades 2011 och verkar utifrån lag (2003:1210) om finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam). I landet finns ungefär 80 förbund. 

Förbundets organisation består aven styrelse och en beredningsgrupp som utses av 
medlemmarna. Till sin hjälp har de ett kansli. 

1.2.2 Målgrupp 
Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) som 
är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. 
Förbundet prioriterar enligt sin verksamhetsplan i första hand målgruppen unga vuxna med 
behov av samordnade insatser. 

1.2.3 Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamheter. Samordningsförbunds uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska 
få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individ nivå verkar samordningsförbundet 
genom att finansiera insatser eller förstärkning av verksamhet som bedrivs av de samverkande 
parterna. 
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

1.2.4 Finansiering 
Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna är 4.070.000 kronor, där staten genom 
Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region Jönköpings län med en fjärdedel och 
de tre kommunerna tillsammans med en fjärdedel. 

I~ I 

1.2.5 Vision och målsättningar 

Förbundet har en vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH 
EGENFÖRSÖRJNING 

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att de 
resurser som avsätts för gemensamma insatser används på ett så effektivt sätt som möjligt och 
att berörda parter vid behov samverkar så effektivt som möjligt. 

Förbundets verksamhet ska formas så att alla förbundsmedlemmar upplever att förbundet 
aktivt medverkar till att nå det övergripande målet för Finsam. Det är styrelsens bedömning att 
den målsättningen uppfylls. 

Förutom vision och övergripande mål finns mer specificerade målsättningar för respektive 
verksamhet som får förbundets stöd. 

Sid 5 (23) 
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2. Verksamheter 

2.1 Insatser på individ- och gruppnivå 
Sex verksamheter och ett metodutvecklingsprojekt har fått medel från förbundet under 2016. 
Dessutom avslutades arbetet med 8 deltagare i Behövd från början (unga i Gnosjö), vars 
projekttid egentligen tog slut 151231. Information om Behövd från början finns i förbundets 
årsredovisning för 2015. 

2.1.1 Jobbcenter Unga i Värnamo 
Jobbcenter Unga riktar sig till unga i två målgrupper: 16-19 år gamla som inte fullföljt sin 
skolgång respektive 19-24 år som står långt ifrån arbetsmarknaden och ofta uppbär 
försörjningsstöd. Verksamheten kom igång i september 2012 med stöd aven projektledare 
och en handledare som finansierades av förbundet. Dessa tjänster har implementerats av 
Värnamo kommun. I JCU arbetar vid årsskiftet enhetschef, 5 ungdomskoordinatorer och en 
pedagog. Totalt 7 tjänster. 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

4 

15-19 

Ålder vid inskrivning 

20-24 -25 - 29 

14 

10 

2_ 
Sakn.S/oUnd 

Utbildning 

• --Grundskola Gymn.asium EtfffBVt1lnaslal utb 

. KviMa _ Miln 

Under 2016 har JCU arbetat med 77 deltagare. 20 kvinnor och 31 män har börjat under året. 
Två av kvinnorna nekade till registrering av mer än kön och saknas i följande statistik. 10 av de 
nyinskrivna kvinnorna och 14 av männen var i åldern 15-19 år. En av männen hade fyllt 25 vid 
inskrivning. Stor andel av de inskrivna har låg utbildning, vilket påverkar deras möjligheter att 
få anställning. 3 kvinnor och 7 män hade inte ens fullföljd grundskoleutbildning. 

Ii I 

4 förmiddagar i veckan har JCU gruppaktiviteterjinspirationsprogram. Man börjar dagen med 
att äta en lättare frukost för att sedan aktivt kunna delta i verksamheten. JCU arbetade under 
2015 fram ett arbetsmaterial för gruppaktiviteterna. Det är ett strukturerat 4 veckors program . 
Gruppaktiviteternas mål är att rusta ungdomar för att ta nästa steg mot arbete eller studier. 
Man lär sig om kost och hälsa, ekonomi, får samhällsinformation från t ex bank, 
arbetsförmedling och studie- och yrkesvägledare, hjälp att skriva CV m.m. 

Ett delmål i projektet är att stimulera ungdomarna att komma igång med ex 
friskvårdsaktiviteter samt bidra med verktyg för att utveckla deras egen drivkraft. Med detta 
följer bättre självkänsla, våga tro på sig själva och hitta motivationen till att vilja gå vidare. Ett 
annat mål med projektet är att utveckla samverkan och nätverk med olika aktörer i samhället. 
Samtliga dessa mål har man uppnått, helt eller delvis, under året som gått. 

Det långsiktiga målet är att den unge ska bli självförsörjande genom arbete. Att fullfölja studier 
är ett viktigt steg på vägen för många. Därför finns på eftermiddagarna möjlighet att studera. 
För att förstärka detta arbete har JCU stöd från förbundet till en tjänst som pedagog. JCU och 
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pedagogen har under 2016 tillsammans med gymnasieskolan utvecklat en rutin och ett 
arbetssätt kring ungdomarna som finns i det kommunala aktivitetsansvaret KAA. 

22 deltagare har fått stöd att studera under 2016. JCU samarbetar med gymnasieskolan eller 
vuxenutbildningen kring dessa deltagare. 32 kurser har påbörjats under året. Av dessa är 8 
stycken avslutade med betyg och 24 pågick vid årsskiftet. 9 har fått stöd att läsa körkortsteori 
eftersom innehav av körkort krävs för många anställningar. Antal deltagare i studier har 
minskat jämfört med 2015 beroende bl a på viss tids vakans på tjänsten. 

Under 2016 har 35 deltagare slutat i JCU. Av dessa slutade en pga föräldraledighet, en pga 
sjukdom, en pga flytt och fyra utan att avslutande mätning gick att genomföra. En deltagare 
behövde fortsatt arbetsinriktad rehabilitering efter avslut. 

Sysselsättning vid avslut 

~ I • I I 
f j sub uMte Sub .rbete SWderande AtbetssOkand l 

a KviMa 3 
_ Man 

Försörjning avslutade JCU 2016 (n=35) 

20 
18 
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14 
Il 
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6 

• Före Insats 

• Efterir'IQ{S 

Aktivitets- Aktivitets-
ersänn stOd 

14 

l •• • 
Fa=jn- Studiestöd Of~~r;:~rs Of(~:~ÖC5 

19 4 4 

2 17 

Totalt 14 av övriga 27 avslutade deltagare hade arbete vid avslut och 5 studerade. En kvinna 
kombinerade arbete och studier. Totalt studerade eller arbetade över 50% (minst 18 av 35) vid 
avslut. Vad gäller försörjningen så minskade särskilt behovet av försörjningsstöd mycket 
kraftigt. 17 av de 35 klarade sig helt utan offentlig försörjning vid avslut och två hade 
studiemedel. 

För många som behövt fortsatt stöd genom AF, Försäkringskassan eller socialtjänsten, har 
deltagandet inneburit att man får ett mer individuellt anpassat stöd grundat på bättre kunskap 
om personens förutsättningar. 

Under 2015-2016 genomfördes en lärande utvärdering av verksamheten. Flera områden 
förbättrades parallellt med att utvärderingen pågick. Citat från utvärderingsrapporten: 
"Utvärderingen visar att tydlighet, individuella, tajmade och långsiktiga lösningar med god 
kvalitet är framgångsfaktorer för deltagarna i JCU:s målgrupp." 
"JCU skapar och samordnar kontakter med myndigheter och aktörer i samhället för att kunna 
ge deltagarna tillgång till avgörande sociala relationer för deltagarens hälsa, studier, 
arbetslivserfarenhet, språk, entreprenörskap, missbruksproblematik och boende i kontakter 
med myndigheterna. För att JCU:s personal ska få tillgång till resurserna utanför JCU är 
kunskapsutbytet och det ömsesidigt ansvarsfulla samspelet mellan myndigheterna och 
samverkansparterna i samhället utanför JCU helt centralt."l 

Värnamo kommun finansierar den större delen av verksamheten. Den totala budgeten för 
verksamheten var 20165,6 mkr. 

1 Karlsson AB, Ekström E. Lärande utvärdering i JobbCenter Unga oktober 2014-april 2016. 
Verksamhetens förtjänster och förbättringsförslag sett ur ungdomarnas, personalens och 
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Förbundet finansierade 2016 den lärande utvärderingen och pedagogtjänsten. Förbundet 
beviljade totalt 675.000kr för 2016. Utfallet blev totalt 480.471kr. Skillnaden berodde på att 
både pedagogtjänsten och utvärderingen blev billigare än beräknat samt en tids vakans som 
uppstod på pedagogtjänsten. 

2.1.2 Stöd till arbete - Supported Employment 
Stöd till arbete är ett projekt som syftar till att förstärka huvudmännens användning av 
arbetsrehabiliteringsmetoden "Supported Employment". 

SE-metodiken skiljer sig på flera punkter från normalt arbetssätt med arbetslösa: 
~ Utgångspunkten är att alla kan arbeta oavsett funktionsnedsättning, bara viljan finns 

och rätt förutsättningar ges 
~ Redan från början letar coachen efter en arbetsgivare som kan ge anställning om den 

unge klarar arbetet efter en inledande tids praktik 
~ SE-coachen följer deltagaren till arbetsplatsen och ger stöd på plats att klara 

arbetsuppgifter, socialt samspel och annat som är viktigt för att kunna fungera. Stödet 
ges så länge behov finns. 

~ SE-coachen ger stöd till deltagaren och arbetsgivaren att lösa eventuella konflikter 
eller missförstånd, även efter att arbetsgivaren tagit över huvudansvaret genom 
anställning. 

Denna metodik stämmer mycket väl med vad arbetsgivare efterfrågar för att klara att anställa 
fler personer med arbetshinder. 

Målgruppen för projektet var från början (2012) personer med funktionsnedsättning, som var i 
behov av samordnade insatser för att kunna bli självförsörjande genom arbete. När projektet 
förlängdes 2015-2016 vidgades målgruppen till att gälla alla i arbetsför ålder 18 - 64 år med 
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, som är motiverade till arbete. Unga i åldern 18 -
29 år är prioriterade. 

Förbundet finansierade en 50%-tjänst SE-coach per kommun under perioden 2012-2014. 

!w i 

2015 implementerade kommunerna Värnamo och Gislaved de tjänster de dittills fått stöd till. 
Därmed kunde förbundets bidrag användas till en utökning av SE-arbetet med 50% i respektive 
kommun medan Gnosjö kommun fick fortsatt stöd till projekttjänsten på 50%. 

SE-coachens insatser kan grovt delas in i tre steg. 
1. Konsultation. Kontakt från handläggare på AFjFKjsociaftjänst eller annan verksamhet som 

vill resonera om en persons situation. 
2. Inskrivning, lära känna, motivation, matchning till rätt arbete och personlig utveckling, 

med mål att komma till anställning eller studier. 
3. Uppföljande kontakt med personer som börjat arbeta och deras arbetsgivare för att ge 

stöd att klara att behålla arbetet. 

Ett mål med SE-arbetet i länet är att arbetssättet ska användas av allt fler medarbetare i 
berörda verksamheter och att fler verksamheter ska börja arbeta med SE-inriktning. Detta mål 
har uppfyllts på flera sätt, bl a genom en överenskommelse att under 2017-2018 utveckla 
arbetet med IPS (Individual Placement and Support) i Gnosjö, Gislaved och Värnamo för 
personer med funktionsnedsättning. IPS är en evidensbaserad form av SE-arbete. 

För att kunna följa resultatet av SE-arbetet som helhet tillfrågas alla individer som får SE-stöd 
om tillstånd till registrering i uppföljningssystemet SUS (system för uppföljning av samverkan 
inom rehabiliteringsområdet). 
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Från 2016 finns SUS-uppgifter om SE-stöd till totalt 42 män och 29 kvinnor, i steg 2 ovan. 

Gno.jö Gislaved Vämamo 

Män 11 10 21 42 

Kvinnor 8 13 8 29 

Totalt 19 23 29 71 

Många av deltagarna har haft offentlig försörjning i mer än tre år, trots att stor andel av 
deltagarna är under 25 år. Många saknar fullföljd gymnasieutbildning, vilket påverkar deras 
möjligheter att få arbete. 

Uppgifter finns om 13 kvinnor och 24 män som avslutats ur steg 2 (se ovan) under året. 

Avslut SE steg 2 (n=37) 
10 

9 

• I • • Ejsubv 
Sub'larblte Studier 

Arbets-
arbete sökande 

• Kvim i 1 

_ Man S 

• AnmtavsJut 

l5 

la 

15 

w 

• Fare insats 

Försörjning avslut steg 2 (n=37) 

_. __ . .11 __ _. 
Sju~ Aktivi S~k Aktivi Fö.rsljrj Studie Anmn Insen 

pe~nln e:~n f!~~: A·kassa :c: :~s: medel off förs off Rirs 

1 17 18 

• Efter insats 1 lO 

28 av de 37 har gått vidare till arbete eller studier, vilket är en mycket stor andel. Två av dem 
kombinerar studier och arbete. 6 är vid avslut fortsatt aktivt arbetssökande via AF. Annat 
avslut gäller t ex personer som flyttat eller haft behov av annan rehabilitering. 

Störst förändring vad gäller försörjning för de 37 avslutade har skett vad gäller hur många som 
behöver fortsatt försörjningsstöd (från 18 till 7) eller aktivitetsstöd och hur många som vid 
avslut är helt självförsörjande (från 3 till 20). Några har en kombination av ersättningar. För 
flera har behovet av försörjningsstöd minskat tack vare att de kunnat börja arbeta. 

Coacherna har under 2016 haft fortsatt stödjande kontakt med 22 av de deltagare som 
kommit igång i arbete eller studier. För flera av dessa har den stödjande kontakten varit 
omfattande och en förutsättning för att de ska klara arbetet eller studierna. Enligt metoden 
finns ingen gräns för hur länge kontakten kan fortsätta. 

Målen för de tre 50%-tjänsterna var att: 
~ SE-coacherna skall lotsa fem deltagare per kommun/år och 50% tjänst från utanförskap till 

egen försörjning via anställning 
~ övriga deltagare ska ges stöd i att komma till rätt försörjning 
~ 80 % av deltagarna i projektet ska uppleva att den egna hälsan och/eller livskvaliten har 

förbättrats 

Nu när statistiken i SUS gäller hela SE-arbetet i området går det inte att se vilka anställningar 
som kommer via just dessa tre tjänster. Samtidigt har byten av både coacher och arbetsledare 
på flera tjänster skett. Detta i kombination med bristande uppföljning av styrgruppen gör att 
det inte går att säga i vilken mån målsättningarna nåtts. Detta behöver styrgruppen ta tag i 
under 2017. Den gemensamma känslan hos coacher och arbetsledare är dock att alla tre 
målen uppnåtts med marginal. 
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Nära samarbete har skett med Kommunal Utveckling i Region Jönköpings län och de båda 
andra samordningsförbunden i länet vad gäller utveckling och kvalitetssäkring. En gemensam 
utvärdering av arbetet ska göras 2017. 

Styrelsen beviljade stöd till projektets coach-tjänster med totalt 860.000kr för 2016. Utfallet 
blev totalt 840.988kr. För 2017 har ytterligare 1.388.800kr beviljats, till en fördjupning av 
verksamheten med inriktning IPS -Individual Placement and Support. 

2.1.3 Navigatorcentrum, Gislaved 
Navigatorcentrum byggdes upp iAnderstorp 2013-2015 under ledning aven projektledare som 
finansierades av förbundet. Målgrupp är främst arbetslösa i åldern 16-24 år. NC är ett 
samarbete mellan Gislaveds kommun (arbetsmarknadsorganisationen, försörjningsstöd och 
gymnasieskolan), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Det långsiktiga målet är att skapa förutsättningar för jämlika ekonomiska och sociala 
levnadsvillkor för unga samt säkerställa att ingen hamnar i rundgång mellan olika system och 
myndigheter. Grundtanken är "En dörr in - flera vägar ut". 

Förbundet finansierar sedan hösten 2015 en förstärkning med en pedagog i NC. Denna arbetar 
främst med Kompassen och Studierummet. Kompassen är en verksamhet för nya deltagare på 
NC, med social träning, jobbsökarstöd, individuell coachning och stödjande gruppaktiviteter 
fyra dagar per vecka. Studierummet är en verksamhet som innebär stöd i studier, som kan 
kombineras med andra aktiviteter på NC utifrån individens behov. Många som deltar i 
Kompassen och Studierummet gör det inom ramen för KAA, Kommunala aktivitetsansvaret för 
gruppen 16-20 år som inte fullföljt gymnasiestudier. Andra deltar som en del i 
överenskommelse om så kallat utbildningskontrakt i samarbete med skola och 
Arbetsförmedlingen. 

I Vi I 

Pedagogens roll på Navigatorcentrum har varit en tuff resa på fler sätt. Dels har det varit 
svårigheter att få ungdomar till Studierummet - och det handlar om tydlighet och 
rollfördelning med samarbetsparter. När det gäller utbildningskontrakt, där pedagogens roll 
och studierummet var självklar, så har det varit svårt att kartlägga och lokalisera målgruppen. 
Individer kommer till Kompassen/studierummet på uppdrag av många verksamheter, nu även 
från SFI. Flera av dem har oavslutade studier och behöver motiveras till fortsatta studier för att 
öka chanserna att få arbete, men den vägen är lång. 

Vägen för en ungdom kan se ut så: remiss till NC, aktiviteten Kompassen, coachning inför 
praktik, KUL och avslut till arbete/studier eller åter beställare. 

I följande sammanställning redovisas alla insatser under året. En individ kan räknas mer än en 
gång, eftersom man kan ha varit delaktig i fler insatser under sin placering på 
Navigatorcentrum. De ungdomar som redovisas som KAA är antalet ungdomar 16-20 år vi har 
arbetat med i verksamheterna under 2016. Kompassen och studierummet jobbar individuellt 
med allt från coachning, till gruppaktivitet, social träning och studier. Kommunalt Ungdomslyft 
KUL gäller för gruppen 20-24 år och innebär 1-3 månaders praktik och 3 alt 7 månaders 
anställning i kommunal verksamhet. 
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Antal Män % Kvinnor % 

KUL 41 46 54 
sE-coachning 3 33 67 
Annan praktik 37 46 54 

Kompassen/ 
24 50 50 

Studie rummet 

KM 7 57 43 

Dessutom har feriepraktikplatser för 345 unga samordnats. 

Under 2016 har totalt 70 individer avslutats på Navigatorcentrum (inom parentes siffror från 
föregående år). Dessa har gått vidare till: 

Jobb 24 (15) 
Studier 10 (19) 
Avslut (okänd anledning, flytt, missbruk, etc) 11 (12) 
Äter beställare 27 (38) 

. . . . 
Flera har avslutats och kommit In en gång tJlll verksamheten, med uppehåll emellan. Därav fler avslut än individer . 

Av 72 avslut har 34 (47%) varit till arbete/studier, vilket är ett gott resultat för denna typ av 
verksamhet. 

Förbundet har beviljat medel till pedagogtjänsten under 2016 med max 464.700kr. Utfallet 
blev 464.484.kr. Gislaveds kommun ansvarar för resten av budgeten på totalt ca 6,6 milj kr per 
år. Pedagogtjänsten implementeras av Gislaveds kommun när projekttiden tar slut 2017. 

2.1.4 Vidare i Gnosjö 
Projektet är ett samarbete mellan Gnosjö kommuns arbetsmarknadsenhet AME, som är 
projektägare, individ- och familjeomsorgsenheten, vuxenutbildningsenheten, Studieförbundet 
Vuxenskolan (SV) och Arbetsförmedlingen. Projektet planeras pågå 2016-2018. 

Projektet arbetar med två målgrupper: 
A. Nyanlända personer, främst kvinnor, som vid sidan av sina sFI-studier behöver aktivitet och 

I ~ I 

vägledning 

Studieförbundet Vuxenskolan ansvarar för verksamheten, med uppgift att främja integration 
och språkutveckling av de invandrargrupper, främst kvinnor, som står absolut längst från 
arbetsmarknaden. 

Aktiviteterna ligger på en enkel och lättfattlig nivå och syftar till att bryta isolering och skapa 
kunskap genom aktivitet i grupp eller enskilt. Aktiviteterna är oftast kombinerade med SFI
studier inom den kommunala SFI-undervisningen. Inom verksamheten finns ett samarbete 
med vårdcentralen, för att bl. a ge information och vägledning inom frisk- och hälsovård. 
Verksamheten syftar i stort till att förbereda personerna att kunna överföras till projektets 
andra målgrupp. 

Under 2016 deltog 16 kvinnor. P g a olika administrativa orsaker från Arbetsförmedlingens sida 
samt oklarheter kring vilka individer som skulle remitteras till projektet avtog remisserna en 
period mellan april och november. Inför 2017 finns nya rutiner för remiss av deltagare. 
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Under våren medverkade SV vid en information för nyanlända på vårdcentralen. Denna 
information och annan information som deltagarna fått under sin tid i projektet har minskat 
deltagarnas behov av kontakt med vårdcentralen. Mängden besök har dock inte mätts 
eftersom sekretess begränsar möjligheterna till uppföljning. En lösning på sekretessfrågan eller 
omformulering av målet behöver ske. 

Under året har SV haft en extra resurs i form aven friskvårdsterapeut som studerar vid 
Linneuniversitetet. Hon har ordnat danslektioner, studiebesök och promenader som 
deltagarna själva fått hålla i och planera, för att träna på planering och ansvarstagande. 
Förutom de vanliga lektionerna i svenska och svenska samhället, även lektioner i egenvård 
enligt Studieförbundet Vuxenskolans material" Att må bra i Sverige". 

Tolv avslutades under året. Nio av dem överfördes till AME inom ramen för målgrupp B, övriga 
till föräldraledighet, andra anvisningar eller heltidsstudier. Några deltagare avbröt deltagandet 
innan sommar på egen begäran. Dessa deltagare valde att återgå till projektet efter 
sommaren. 

Under hösten har SV haft totalt fyra personer i aktivitet. Undervisningen har pågått hela tiden 
men med en så liten grupp det varit svårt att uppnå bra dynamik och utveckling i gruppen. 

B. Invandrare med språksvårigheter som gått länge på SFI och inte kommer vidare i sin 

språkutveckling. 

Ansvarig för målgruppen är Arbetsmarknadsenheten, AME. En arbetsgrupp, med alla 

medverkande parter, avgör vilka personer som ska placeras inom projektet och till projektet 

finns också en styrgrupp som beslutar om de mer strategiska frågorna. 

I \{ I 

Eftersom deltagarna inte kommer vidare i sin språkutveckling med enbart SFI-studier ger 

projektet en möjlighet till en ca 3-6 månaders anpassad praktik inom främst kommunal 

verksamhet där personerna får möjlighet till en arbetsplatsrelaterad språkträning. Innan 

praktikperioden ska personerna informeras och introduceras, vilket görs inom AME. Varje 

deltagare får en arbetscoach som ska vägleda, stötta och hjälpa till i både förberedelsefasen 

och under praktiktiden. Individens intressen, erfarenheter och fallenhet tas till vara i valet av 

praktikplats. Är vissa elementära kunskaper bristfälliga ska det även finnas möjligheter till att 

förbättra dessa. 

Praktiken kombineras i regel med fortsatta SFI-studier, men kan även vara på heltid. 

Praktiktiden ska vara så lång och så innehållsrik att den ska ge en tydlig rörelse framåt mot 

bättre kunskap och förmåga att använda det svenska språket. Den ska även ge 

arbetsreferenser och nya sociala kontakter. 

På praktikarbetsplatsen finns en mentor/kontaktperson som en resurs för både individen och 

arbetscoachen. Alla insatser syftar till att deltagare ska finna, få och behålla arbete. 
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Måluppfyllelse 

A. Angående målgrupp nyanlända personer, främst kvinnor, som vid sidan av sina SFI-studier 

behöver aktivitet och vägledning 

25-30 deltagare 

Besöksfrekvensen på ve bland 

deltagarna har minskat med 

minst hälften 

Alla deltagare har erbjudits 

praktik internt eller hos 

föreningar 

90% av deltagarna ska uppge 

att de fått bättre fysisk och 

psykisk hälsa efter avslut 

Ej uppfyllt 16 deltagare 

Ej mätt Samarbete har påbörjats och viss minskning har 

märkts men inte kunnat mätas. 

Delvis 

uppfyll t 

Ej mätt 

2 deltagare erbjöds praktik under 2016 

Alla har deltagit i fysiska aktiviteter som t ex dans 

och promenader samt teori och studiebesök på 

vårdcentral och folktandvård. Resultatet hann inte 

mätas då flera av deltagarna avslutades oplanerat. 

B. Angående målgruppen invandrare med språksvårigheter som gått länge på SFI och inte 

kommer vidare i sin språkutveckling. 

I ~ I 

, 
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Minst 30 deltagare 

Minst 150 arbets- och 

praktikmånader 

80% av praktikplaceringarna 

ska pågå minst 3 månader 

15% av dem som gjort praktik 

ska 3 månader efter praktiken 

ha beslut om anställning 

I' t, 

Uppfyllt 29 deltagare 

155 arbets- och praktikmånader 

Uppfyllt 22 placeringar pågick 3 månader. Flera planerade 

placeringar avbröts p g a att personen anställdes 

Uppfyllt 10 av 11 avslutade har fått anställning, direkt efter 

praktiken. 

90% av deltagarna ska anse att Uppfyllt Alla avslutade deltagare anser enligt en enkät att 

de efter projektet står betydligt närmare 

arbetsmarknaden än innan start. 

praktiken fört dem närmare 

arbetsmarknaden. 50% ska 

anse att den fört dem mycket 

närmare arbetsmarknaden 
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Förbundet har beviljat medel till två jobbcoacher på AME på halvtid och en halvtid handledare 

på Studieförbundet Vuxenskolan, max 825.000kr under 2016. Utfallet blev 818.613kr. Gnosjö 

kommun och Studieförbundet Vuxenskolan delar på resten av budgeten för projektledning, 

anställningar mm. 

2.1.5 Självhjälpsgrupper 
Projektet Självhjälpsgrupper syftade till att förbättra den egenupplevda hälsan hos kvinnor och 

män i GGVV-kommunerna och därmed förebygga psykisk ohälsa som i sin tur motverkar 

sjukskrivning, medicinering, överdiagnostisering och bidragsberoende. Målgruppen var 

personer i behov av stöd för att bibehålla eller förbättra sin psykiska hälsa i förebyggande syfte 

och personer som på grund av fysisk, psykisk eller social påfrestning har utvecklat eller riskerar 

att utveckla psykisk ohälsa. 

Projektets samverkanspartners är Region Jönköpings län, Försäkringskassan Småland Nordväst, 
Svenska kyrkan, Studieförbundet Vuxenskolan och samordningsförbund. 

Självhjälpsgrupper utgår från tron på människans egen kraft, vilja och förmåga till förändring. 

Viktig hörnsten är värdegrunden, som bygger på frivillighet, ömsesidighet och likvärdighet. I en 

självhjälpsgrupp träffas människor som har ett gemensamt problem för att dela med sig av 

sina erfarenheter, stödja varandra och tillsammans göra något åt sin situation. Här kan 

deltagarna tala öppet och uppriktigt med människor som förstår därför att de har liknande 

erfarenheter. Här har de möjlighet att sätta ord på sina upplevelser och känslor, ge och få stöd 

och hitta nya förhållningssätt. 

Grupper startas upp när minst 5 är anmälda till samma grupptema. Gruppen träffas 2 timmar 

19/vecka. Igångsättare är med de första 4 träffarna för att skapa en trygg struktur i gruppen. 

Tystnadslöfte avges - det som sägs i gruppen stannar i gruppen. 

I \i I 

Under projekttiden har 72 personer hört av sig till koordinator via mail och telefon. Utav dessa 

har det genomförts 61 samtal. Inom GGW har 53 personer varit intresserade varav 46 kvinnor 

och 7 män. Utav dessa har 48 samtal genomförts varav 41 kvinnor och sju män. 

Ett av målen i projektet var att starta upp fem grupper under 2015. Detta mål uppfylldes inte 

men under 2016 har det startats upp fyra grupper. Koordinatorn för Självhjälpscentrum i 

Västerås anser att vi ändå har kommit igång fort med våra grupper. Vårt ursprungsmål var 

enligt henne alltför optimistiskt. Självhjälpsgrupper som koncept har tagits emot väl då olika 

kontakter tagits och intresset har ökat mot slutet av projekttiden. 

Uppföljning med EQ-50 och SCI-93 är gjord på 10 personer. Ett mål var att 50 % av deltagarna 

skulle förbättra sin egenupplevda hälsa enligt termometern i EQ-50. Sju av dem uppgav en 

förbättrad egenupplevd hälsa vid avslut. 75% av deltagarna skulle ha en bibehållen eller 

förbättrad stressnivå enligt SCI-93. Två deltagare nådde en förbättrad nivå och fyra angav ett 

bättre värde inom samma nivå. Även övriga svar var inom ramen för samma nivå. Det är för 

litet antal för att dra slutsatser men tendensen är mycket positiv. 

Information om självhjälpsgrupper har spridits via olika kanaler. Informationsmaterial i form av 

broschyrer och små kort togs fram. Två webbsidor skapades för att få ut informationen; på 

Region plus och 1177. Även sociala medier har använts för informationsspridning. För att nå 

allmänheten har annonser bl a funnits i Finnveden.nu, som nått ut till alla hushåll i GGVV. 
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Från och med januari 2017 tar Region Jönköpings län över den upparbetade verksamheten. 
Det kommer att ingå som en del i "Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård". En av 
de fyra strategiska utvecklingsområdena är Hälsa för livet där det ingår att etablera en stabil 
struktur och länsorganisation för samtalsgrupper vilka ägs av samhällsaktörer och invånarna 
själva. Utbudet ska spegla behoven hos olika invånarsegment. Spridning av pågående 
konceptutveckling för livscafeer, samtalsledare, självhjälpsgrupper samt drop-in-samtal för 
existentiell hälsa. 

Förbundet beviljade max 329.800kr till löner, OH-kostnader och marknadsföring under 2016. 
Utfallet blev 329.800kr. 

2.l.GIT-spåret i Eksjö 
Projektet startade 2012 med finansiering av ESF, Special pedagogiska skolmyndigheten, Eksjö 
kommun, Höglandets samordningsförbund och Region Jönköpings län. 
Man riktar sig till unga med högfungerande autism (Aspergers syndrom) och stort IT-intresse, 
boende i Jönköpings län. 

I teamet arbetar en arbetsterapeut/projektledare, en lärare inom gymnasieämnen och en 
lärare inom högskoleämnen. Man sitter i lokaler på Campus i12 i Eksjö. Där finns 15 
studieplatser. Tre studenter har kommit från förbundets område under 2016. 

Arbetet sker i tre moduler: 
- arbetsmarknadsanpassade IT-ämnen på gymnasienivå 
- arbetsmarknadsanpassade IT-ämnen på högskolenivå 
- praktik på företag, förening eller annan organisation och övergång till arbetsmarknaden. En 
period ges fortsatt stöd vid anställning. 

Studenterna har tidigare haft stora problem att klara normal skolgång, p g a skolans krav och 
svårigheter att anpassa miljöer och förväntningar till personer med funktionsnedsättning. De 
studenter som fullföljer studierna i IT-spåret genomgår en stark utveckling av självförtroende, 
kunskap om arbetsmarknadens krav, yrkeskunskaper och andra viktiga förutsättningar för att 
kunna klara arbete under rätt omständigheter. Varje student har t ex en egen, avskärmad 
arbetsplats på Campus i12, som möjliggör studier i avskildhet när studenten har behov av det. 
Andra viktiga förutsättningar: tydlighet, struktur, förutsägbarhet, en kurs i taget, fåtal 
personal, fåtal medstuderande och individuell studieplanering. 

De gemensamma lektionerna hålls efter lunch fyra dagar i veckan. Det gör att studenten kan 
klara restider till och från Eksjö och att tiden för självstudier kan anpassas till studentens 
dygnsrytm. 

Sedan starten har 5 kvinnor och 48 män studerat på IT-spåret. Av dessa har 24 avbrutit 
studierna i förtid. De två främsta anledningarna är psykisk ohälsa och bristande intresse. 

Av de 15 kvinnor och män som fullföljt studierna har åtta gått vidare till arbete, alltså över 
hälften. De andra har gått vidare till fortsatta studier eller fortsatt ~rbetslivsinriktad praktik, 
ofta med stöd av SIUS-konsulent eller coach som arbetar enligt metoden Supported 
Employment. Majoriteten av studenterna har redan under pågående studier genomfört 
arbetsuppgifter på uppdrag av arbetsgivare som de under andra omständigheter hade kunnat 
få betalt för. 
Målsättningen att ge stöd till arbete och lämplig sysselsättning har uppfyllts. 
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Diskussioner pågår om ifall det är möjligt att stödja start av arbetsintegrerande sociala företag 
i länet, där lämpliga studenter kan få anställning och utföra uppdrag åt olika arbetsgivare. Det 
skulle underlätta vägen till anställning för många. 

Även möjligheterna att starta tre preparandklasser i länet undersöks. Det skulle betyda att fler 
i målgruppen får en chans att bryta utanförskapet och att fler personers förmågor kan tas 
tillvara. I preparandklassen skulle personer som är osäkra på om IT-spåret är rätt inriktning och 
om de klarar längre resor och annat som behövs för att klara studierna få en chans att pröva 
sig fram. IT-spåret kommer att vara en möjlig väg vidare. Andra tänkbara vägar är tex 
kommunal vuxenutbildning, annan utbildning, praktik, sysselsättning eller anställning direkt 
efter tiden i preparandklassen. De som går vidare tilliT-spåret i Eksjö kan visa sig behöva en 
kortare utbildningstid i Eksjö innan de klarar anställning. Nu är genomsnittlig studietid 2 år. 

Målsättningen att bistå studenter att bryta isolering har uppfyllts. Redan steget att komma 
igång i studier tillsammans med andra är ett stort steg för många. Flera studenter har börjat 
umgås med varandra och får regelbunden kontakt med nya personer genom sin praktikplats 
och i andra sammanhang, vilket underlättats aven ökad självständighet och ökat 
självförtroende de fått genom studierna. 

Målsättningen att öka möjligheten för egenförsörjning har också uppnåtts för flera studenter. 
De som börjat arbeta har redan blivit självförsörjande helt eller till större del än tidigare. Andra 
har tagit ett första steg i den riktningen under studietiden och vill fortsätta satsa på att öka sin 
arbetsförmåga. 

Förbundet beviljade en fjärdedel av finansieringen för 2016 med 575.000kr. Utfallet blev 
575.000kr. Övriga finansiärer är projektägaren Region Jönköpings län och de båda andra 
förbunden i länet. Även för 2017 har förbundet beviljat en fjärdedel av budgeten, med 
600.000kr. 

2.1.7 Rätt stöd - rätt försörjning 
Under 2015 genomfördes en kartläggning av passivt försörjningsstöd i Värnamo och Gislaved. 
Kartläggningen visade bl a att det fanns behov av att utveckla samverkan kring personer som 
är sjuka men saknar rätt till ersättning från Försäkringskassan. Kommunerna och 
Försäkringskassan beviljades därför medel till ett metodutvecklingsprojekt. 

Ett flödesschema för samverkan mellan kommun, Försäkringskassan och vården har 
utarbetats. En blankett har skapats som gör att socialtjänsten kan ge underlag till behandlande 
läkare om aktuell situation. Kompetensutveckling har getts till berörd personal, bl a om 
försäkringsmedicinska frågor och användning av läkarintyg. Utvecklingsarbetet har utförts 
tillsammans med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 

I~I 

Förbundet beviljade max 135.000kr för 2016. Utfallet blev bara 30.000kr, eftersom en stor del 
av det planerade arbetet kunde genomföras inom ramen för ordinarie tjänster. 

2.2 Kompetensutveckling 
Förbundet stöttar olika former av gemensam kompetensutveckling för anställda hos 
huvudmännen. Därmed ökar den samlade kunskapen om angelägna teman. Det är också bra 
att handläggare och chefer i de olika verksamheterna får möta varandra. Det ökar kunskapen 
om och förtroendet för varandra och underlättar direktkontakt när behov av samråd uppstår. 
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2.2.1 Föreläsningar 
Förutom kompetensutveckling som nämns under andra avsnitt i denna årsredovisning 
genomfördes två stora arrangemang med föreläsningar under 2016. 

I juni anordnades en konferens om Existentiell hälsa i Värnamo för anställda hos förbundens 
parter i hela länet och andra intresserade. Omkring 350 personer lyssnade på Cecilia Melder, 
Björn Ogeus, Fredrik Ekdala och Ulla karin Nyberg. Samlingen var ett samarrangemang med 
Region Jönköpings län, Svenska Kyrkan, Sjukhuskyrkan, Jönköping University, Studieförbundet 
Vuxenskolan och Origo Resurs. Enligt utvärderingen var konferensen mycket uppskattad. 93% 
av de 180 svarande bedömde att de har nytta av kunskapen i sitt arbete. 

Entreprenören, sommarprataren mm Leo Razzak medverkade vid två mycket uppskattade 
samlingar i oktober. Temat var "Mångfald, integration och bemötande." Totalt 300 personer 
deltog, mestadels anställda hos förbundets parter och en grupp SFI-elever från Gislaved. 

2.2.2 Supported Employment (SE) 
Arbetsmetoden Supported Employment har visat mycket goda resultat när det gäller att hjälpa 
personer med funktionsnedsättning att få och behålla arbete. 

För att stödja den fortsatta spridningen av metoden SE och kvalitetssäkring av arbetet har de 
tre samordningsförbunden i länet delfinansierat fyra omgångar grundutbildningar inom SE och 
IPS (Individual Placement and Support) med totalt 75 deltagare. Förbunden har också 
finansierat flera fördjupningsdagar för SE-coacher, samlingar med metod nätverket för SE
coacher i länet, en dag om Supported Education (stöd vid studier) och en dag om SE för chefer 
med totalt ca 125 deltagare. Ungefär en tredjedel av de 200 utbildade kommer från vårt 
förbunds område. 

Ansvarig för metod nätverket för SE-coacher och samordning av de olika utbildningarna är en 
utvecklingsledare vid kommunernas utvecklingspartnerskap i länet Kommunal Utveckling. 

2.2.3 Annan kompetensutveckling 
Vårkonferensen och Nationella konferensen för samordningsförbund är exempel på 
kompetensutveckling som styrelse, beredningsgrupp och förbundschef fått del av under året. 
Kostnader som gäller förbundschef delas med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 

Förbundets budget för kompetensutveckling var 200.000kr för 2016. Utfallet blev totalt 
20S.172kr. Över 900 anställda hos förbundets parter, förtroendevalda och andra berörda har 
deltagit i gemensam kompetensutveckling under 2016, som helt eller delvis finansierats av 
förbundet. Det är en kraftig ökning jämfört med 2015. 

2.3 Annan samverkan 
Syftet med finansiell samordning är att stödja strukturer för samverkan inom 
rehabiliteringsområdet på olika sätt. Alla vinner på en effektiv samverkan när stöd ges till 
personer med komplexa behov. 

2.3.1 Arenasamverkan 
Arenasamverkan är ett samarbete inom hela GGVV-området: Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och 
Värnamo. Alla fyra parter (kommun, vård, AF och FK) deltar i regelbundna möten på respektive 
ort. På mötena sker samråd om personer som behöver samordnat stöd, med samtycke från 
den berörde. Där informerar man också om ändrade regler, organisation och annan aktuell 
information som övriga kan ha nytta av. 
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Under 2016 har de fyra Arenagrupperna mötts totalt 35 gånger, lärt mer om varandra och 
samrått om 33 kvinnors och 31 mäns situation. Genom dessa samråd har många oklarheter 
retts ut, vilket lett till mer effektivt stöd till de berörda. 

Förbundschefen är sammankallande i den gemensamma styrgruppen för Arenasamverkan i 
området. Styrgruppen ansvarar för att följa upp och utveckla samverkansformen. I februari 
genomfördes ett seminarium med över 40 chefer och medarbetare i Arenagrupperna. Då togs 
flera aktuella frågor upp, bl a SIP (samordnad individuell plan) och möjlig teknisk hjälp vid 
Arena-möten. 

2.3.2 Hela kedjan till arbete 
2014 genomfördes en förstudie i samråd mellan förbunden och förbundens parter i länet. 
Förstudien innebar bl a en inventering av vad arbetsgivare anser är viktigt för att de ska kunna 
anställa fler personer som varit i behov av rehabilitering och bra samarbetsformer som finns 
idag. Hösten 2015 kom ett genomförandeprojekt igång med ESF-medel, där tanken var att 
förstärka parternas samarbete med intresserade arbetsgivare, bl a genom utvidgad 
användning av arbetsmetoden Supported Employment. 

I ~ I 

Projektets insatser avbröts av projektägaren Arbetsförmedlingen i november 2016 av flera 
skäl. En slutrapport väntas i början av 2017. 

Förbundet hade en aktiv roll i samverkan i styrgruppen, spridning av kunskap om projektet mm 
men har inte behövt gå in med finansiering av projektet. 

3. Styrelsens arbete under året 

3.1 Styrelsen 

Styrelsen består av sex ledamöter och sex ersättare, utsedda av respektive medlem. Styrelsen 
utser inom sig ordförande och vice ordförande, vilka tillsammans med förbundschef utgör ett 
arbetsutskott. AU möts inför varje styrelsemöte och kallas till extra möte vid behov. 

Ordinarie ledamot Ersättare Utsedd av 

Maria Johansson (e), ordförande Pär A.J. Persson (S) Värnamo kommun 

Britt Johansson (M), vice Bo Kärreskog (S) Region Jönköpings län 
ordförande 

Stefan LundelI (KD) Kari Parman (S) Gnosjö kommun 
Maria Sandberg (KD) från sept 

Maria Gullberg Lorentsson (M) Bengt Petersson (e) Gislaveds kommun 

Johanna Buchalle Tommy Sjögren Arbetsförmedlingen 

Klas Rydell Marita Thalin Försäkringskassan 

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under 2016. 
Styrelsen deltog tillsammans med beredningsgruppen i en vårkonferens i april. Konferensen 
anordnades tillsammans med de båda andra förbunden i Jönköpings län. Då gavs information 
om aktuella verksamheter som fått förbundens stöd i länet, om ESF-projektet Hela kedjan till 
arbete, projekt IT-spåret i Eksjö för unga personer med Aspergers syndrom samt om Region 
Jönköpings läns friskvårdsarbete. 

Styrelsen och beredningsgruppen hade också en gemensam arbetsdag i september, då man bl 
a diskuterade utformningen av Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019. 
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Styrelsens protokoll och många andra handlingar om verksamheter mm publiceras på 
hemsidan www.finsamjonkopingslan.se. Ansvaret för hemsidan delas med de båda andra 
förbunden i Jönköpings län. 

3.2 Revisorer 

Förbundets medlemmar utser revisorer som har till uppgift att granska förbundets verksamhet 
och redovisning. Revisorn från Region Jönköpings län företräder samtidigt kommunerna. 
Den förtroendevalda revisorn har ett sakkunnigt biträde från KPMG som stöd i granskningen. 

Följande personer har utsetts för 2016. 
Ordinarie revisor Ersättare Utsedd av 

Östen Johnsson, Eksjö Susanne Andersson, Värnamo Region Jönköpings län 

Pernilla Rehnberg, Deloitte AB Försäkringskassan 

3.3 Beredningsgruppen 
Beredningsgruppens uppdrag är att förankra förbundets arbete i respektive organisation, att 
samråda om behov av förbättrad samverkan, att bereda ärenden om projektansökningar och 
att vara ett stöd för förbundschef. 

Följande personer har ingått i förbundets beredningsgrupp under 2016: 
Ordinarie ledamot Ersättare Utsedd av 

Elisabeth Andersson, ordförande Desiree Törnqvist Gnosjö kommun 

Britt-Marie Södervall Carola Nordin Värnamo kommun 
Josefina Skepö 

Susanna Olsen Sa ra Steffe nse n Gislaveds kommun 

Patricia Näslund Region Jönköpings län, psykiatri 
Annelie Törnblom fr o m sept 

Caroline Grahn Region Jönköpings län, processledn 

Anna Sjödeli Hans Fritz fr o m sept Arbetsfö rmed Ii ngen 

Gunilla Westeriund Försäkringskassan 

Dessutom har flera tillfälliga ersättare och andra berörda deltagit i gruppens möten. 
Beredningsgruppen har haft 7 möten under 2016. 

3.4 Kansli 
Förbundschefen ansvarar för kontakter med huvudmännens verksamheter om projekt mm, 
beredning av ärenden till styrelsen, verkställighet av beslut, extern information, ekonomi- och 
fakturahantering mm. Förbundschef är Peter Hedfors. 

Tjänsten som förbundschef på halvtid köps av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. I 
avtalet ingår kostnader för kanslilokaler i Jönköping och andra gemensamma omkostnader. 
20% tjänst som assistent på kansliet i Jönköping köps samtidigt för stöd till förbundschef. 
Assistent är Malin Berglund . Vikarie för henne har från maj varit Annica Andersson. 
Ekonomi- och redovisningstjänster sköts genom avtal med Region Jönköpings län. 

Gnosjö kommun har ansvaret för tillsyn av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt 
arkiviagen (1990:782). Gnosjö kommun tillhandahåller administrativt stöd till förbundet i form 
av diarium och arkiv. 
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4. Ekonomi 
Samordningsförbund finansieras enligt lagstiftningen till 50% av staten (genom 
Försäkringskassan), 25% av landsting/region och 25% av berörda kommuner. 

Sedan förbundet startades har det funnits ett kapital respektive årsskifte, på samma sätt som i 
alla relativt nya förbund. Under 2015-2016 har stora delar av kapitalet kommit till användning i 
beslut om bidrag till nya verksamheter. Kvarvarande överskott hade varit ännu mindre om alla 
projektägare haft faktiska kostnader på samma nivå om de budgeterat verksamhet. Varje 
ansökan innehåller en viss felmarginal som dessutom påverkas av sjukdom, vakans mm på 
finansierade tjänster, vilket inte kunnat påverkas från förbundets sida. 

Kvarvarande kapital 860 tkr kan jämföras med den rekommendation om godtagbart kapital 
som Nationella rådet angett. För förbund av denna storlek är gränsen 20% av årets bidrag från 
medlemmarna, vilket för vårt förbund innebär 814 tkr. Förbundets kapital närmar sig därför 
denna gräns snabbt. 

Årets kostnader överstiger de intäkter som kommit in till förbundet under året, med 307 tkr. 
Dessa medel täcks dock av det kapital som fanns kvar från tidigare år. Förbundet bedöms 
därmed uppfylla kommunallagens balanskrav. 

Avvikelser jämfört med budget 
Enligt förbundsordningen fördelas kommunernas andel utifrån antal invånare 1 november året 
innan budgetåret. Fördelningen i budgeten gjordes i september och var därför preliminär. 
Samtliga medlemmar har betalat de bidrag som beslutats i budgeten, efter korrigering utifrån 
invånarantalet 1 november 2015. 

JobbCenter Unga har haft lägre kostnader för både utvärdering och pedagog än beräknat då 
budgeten. Den pedagog som hade tjänsten stor del av 2015 fick istället uppdrag med boende 
för nyanlända flyktingar varför en vikarie tillsattes. Denna hade lägre lön. Innan den ordinarie 
pedagogen återkom på sin tjänst uppstod dessutom en viss vakans. 

Metodutvecklingsarbetet inom Rätt stöd - rätt försörjning behövde till stor del utföras inom 
ramen för ordinarie tjänster på Försäkringskassan och Värnamo kommun. Därför blev 
kostnaden betydligt lägre än beräknat. Det bedöms inte ha påverkat slutresultatet av 
satsningen. 

Övriga kostnader för budgeterad verksamhet följer i stort sett budget. Ett utrymme för 
projektgemensamma kostnader utnyttjades inte under året. Inte heller det utrymme för nya 
projekt eller kartläggningar som fanns i budgeten. Den kartläggning av situationen för 
ensamkommande flyktingbarn som aviserats i verksamhetsplanen gjordes lokalt av Värnamo 
respektive Gislaveds kommuner. Försäkringskassan har fokuserat på utvecklingsarbetet i Rätt 
stöd - rätt försörjning samt rekrytering och utbildning av egen personal. Därför har inte en 
kartläggning av långtidssjukskrivna och kvinnor med psykisk ohälsa kunnat prioriteras 2016. 
Den tillgängliga summan varit för liten för att vara användbar till ett nytt projekt. 

Kostnaderna för samlingarna med Leo Razzak blev högre än beräknat och fler deltagare från 
vårt förbund än planerat tog del av de utbildningar som erbjöds om Supported Employment. 
Därför överskreds budgeten för kompetensutveckling något. 
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Kanslikostnaderna hålls låga genom att kansliet delas med Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden. De blev dock något högre än beräknat. Det beror främst på att för låg kostnad 
budgeterats till löner och att behov uppstod tidigare än planerat av visst inköp av teknisk 
utrustning på kansliet. Merkostnaderna har delats med Södra Vätterbygden. 

Enligt budgeten skulle årets kostnader ha blivit 4.991 tkr. De blev istället 4.377 tkr. Kapitalet 
från 2015 var också större än beräknat i budgeten. Därför blev det kvarvarande kapitalet 860 
tkr istället för det i budgeten planerade 48 tkr. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i 
tillämpliga delar. 
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Resultaträkning 
Utfall Budget 2016 Utfall 

2016-12-31 2016-12-31 
Intäkter 
Gislaveds kommun 340600 408700 411 500 
Gnosjö kommun 112300 134700 134 100 
Värnamo kommun 395100 474100 471 900 
Region Jönköpings län 848000 1 017500 1 017500 
Försäkringskassan 1 696000 2035000 2035000 
Öresutjämning -2 -4 
Ränteintäkter 240 
Prel balanserat resultat föreg år 968900 

Totalt 3391 998 5038900 4070236 

Kostnader 
Verksamhet 

Jobbcenter Unga 610194 675000 480471 
Stöd till arbete - SE 832354 860000 840988 
Navigatorcentrum 743804 464700 464484 
Behövd från början 526027 O O 
Självhjälpsgrupper 277 741 329800 329800 
Utredn passivt försörjn .stöd 275991 
Fortsättning Hela Kedjan 68000 
Vidare i Gnosjö 825000 818613 
Rätt stöd-rätt försörjning 135000 30000 
IT-spåret 575000 575000 
Projektgemensamt 10000 
Nya projekU kartläggning 300000 

Kompetensutveckling 134803 200000 205172 

Administration 
Kansli 415569 470000 501 528 
Styrelse 16272 20000 16250 
Information 23418 25000 14606 
Ekonomiadministration 64800 66500 66550 
Revision 33879 35000 33863 

Summa kostnader 4022852 4991000 4377 325 
prel balanserat resultat 47900 

Periodens resultat -630854 -307089 
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~ Finnvedens 
I~ samordningsförbund 

Balansräkning 
2015-12-31 2016-12-31 

Tillgångar 
Övriga fordringar 82018 111 856 
Kassa och bank 2328560 1 892104 

2410578 2003960 
Eget kapital och skulder 
Balanserat från föregående år 1 798073 1167219 
Arets resultat -630854 -307089 

Arets balanserade resultat 1167219 860130 

Kortfristiga skulder 1 243359 1 143830 
2410578 2003960 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 

tI!i.~ 
Ledamot 

~ / 
Klas Ry.~r§;~==::::-~:::> 
Ledamot 

I ~ I 

Vice ordförande 

l~", 
Mana Gullberg orents on 
Ledamot 

' :' G~\c~h~ 
J~anna Buchalle 
Ledamot 
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".7 Finnvedens 
' \ samordningsförbund Bilaga 1 till Årsredovisning 2016 

Måluppfyllelse av åtaganden i Verksamhetsplan 2016 

Åtagande Mål- Kommentar 

uppfyllelse 

Fortsatt finansiering eller Uppfyllt Förbundet har helt eller delvis finansierat sex 
delfinansiering av aktiviteter verksamheter under 2016: JobbCenter Unga, 
som riktar sig till målgruppen Navigatorcentrum, Stöd till arbete - Supported 
för finansiell samordning med Employment, Vidare i Gnosjö, Självhjälpsgrupper 
prioritering av unga personer och IT-spåret. 
Kartläggning av behov av Ej aktuellt Kartläggningar har skett hos två kommuner, vilka 
gemensamma insatser för kan leda vidare till ansökan om medel under 2017. 
ensamkommande flyktingbarn Därför har kartläggning genom förbundet inte varit 
från 16 år aktuell. 
Kartläggning av behov av Ej uppfyllt Försäkringskassan har fokuserat på 
gemensamma insatser för utvecklingsarbetet för "nollplacerade" samt 
långtidssjukskrivna och rekrytering och utbildning av egen personal. 
kvinnor med psykisk ohälsa Kartläggning kan bli aktuell under 2017. 
Förbättra samverkan kring och Uppfyllt Metodutvecklingsprojektet "Rätt stöd - rätt 
stödet till "nollplacerade" försörjning" har genomförts under året. 
Stöd till huvudmännen att Uppfyllt Bland annat utvecklas SE-arbetet vidare med 
utveckla tankar och ideer om inriktning IPS, Individual Placement and Support 
lämplig ny verksamhet 
Aktiv medverkan i utveckling Uppfyllt Förbundet har medverkat aktivt i styrgruppens 
av samverkan och stödformer arbete och bl a medverkat till att information om 
inom ramen för ESF-projektet projektet har spridits till parterna. 
Hela kedjan till arbete 
Stöd till huvudmännen att Påbörjat Samtal har förts i beredningsgruppen om lämpliga 
utveckla integrerad former för långsiktig samverkan. 
samverkan 
Stöd till bättre samverkan Uppfyllt Förbundet har bidragit till god s.amverkan genom 
kring förebyggande av stöd till Arenasamverkan, i styrgrupper för 
utanförskap verksamheter, samråd i beredningsgruppen, stöd 

till start av Självhjälpsgrupper mm. 
Kompetensutveckling kring bl Uppfyllt 300 personer deltog i föreläsningarna med Leo 
a bemötande och kulturell Razzak. Totalt över 900 personer har deltagit i 
mångfald kompetensutveckling som helt eller delvis 

finansierats av förbundet. 
Uppföljning och utvärdering Delvis Löpande uppföljning sker av alla verksamheter som 
av insatser som får förbundets uppfyllt får förbundets stöd, bl a i SUS. Under 2016 har 
stöd särskild utvärdering skett av JobbCenter Unga. 

Nationella Indikatorprojektet kan under 2017 bidra 
till ett ökat fokus på samverkanseffekter. 

Fortsatt utveckling av effektiva Uppfyllt Ständig utveckling sker av arbetet på 
administrativa och förbundskansliet, samarbetet med anlitad ekonom 
ekonomiska rutiner mm. 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-05-30 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §165 Dnr: KS.2017.65

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Finnvedens
Samordningsförbund

Ärendebeskrivning
Finnvedens samordningsförbund har överlämnat årsredovisning för år 2016
med revisionsberättelse för godkännande av Gislaveds kommun.

Finnvedens samordningsförbund bildades 2011. Medlemmar är
Försäkringskassan, Landstinget i Jönköpings län, Arbetsförmedlingen och
kommunerna Gislaved, Gnosjö och Värnamo. Samordningsförbundets uppdrag
är att stödja samordnade insatser för personer som behöver hjälp av flera
huvudmän för att komma till arbete eller rätt försörjning. Huvudinriktningen är
att samordningsförbundet ska finansiera insatser som inte sker inom varje
enskild huvudmans ordinarie uppdrag och riktar sig till målgrupper som finns
hos minst två av parterna. Insatserna ska normalt begränsas till maximalt tre
år. Samtidigt ska arbetet med integrerad samverkan i området utvecklas.
Gislaveds kommun har under år 2016 representerats i styrelsen i
kommunalförbundet av Maria Gullberg Lorentsson(M) som ledamot och av
Bengt Petersson (C) som ersättare.

Årsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av
samordningsförbundets verksamhet. Resultatet per den 31 december 2016 är
– 307 089 kr. Detta underskott täcks av kvarvarande kapital från föregående
år.
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.

Beslutsunderlag
Finnvedens samordningsförbunds årsredovisning 2016
Finnvedens samordningsförbunds revisionsberättelse 2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 21 maj 2017

Yrkande
Carina Johansson (C): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Finnvedens samordningsförbunds årsredovisning för år 2016,
samt

att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Styrdokument
Dokumenttyp: Regel

Beslutat av: Kommunfullmäktige

Fastställelsedatum:

Ansvarig: Avdelningschef Hållbar utveckling

Revideras: Minst vart fjärde år

Följas upp: Avdelningschef Hållbar utveckling

1. Allmänt
Gislaveds kommun beslutade år 2015 att ta ett nytt grepp kring frågor som rör integration, folkhälsa,
trygghet och mänskliga rättigheter. Syftet är att väva ihop dessa områden så de kan växla upp
varandra genom ett långsiktigt och systematiskt arbetssätt.

Ett socialt hållbart samhälle kännetecknats exempelvis av att alla människors grundläggande behov
tillgodoses, att de mänskliga rättigheterna säkerställs, att alla människor inkluderas oavsett
utbildnings- och inkomstnivå, kön, könsöverskridande identitet och uttryck, social status, etnisk
tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning etc.

En bred samverkan och en arena där vi tillsammans kan enas om vilka frågor, prioriteringar och
riktningar är avgörande för en social hållbar utveckling i Gislaveds kommun.

2. Arbetsuppgifter
Rådet ska ha informationsutbyte inom följande områden:

 Folkhälsa

 Integration

 Trygghet och brottsförebyggande

 Mänskliga rättigheter

I rådet ska frågor också behandlas som rör samarbete som leder till att aktörerna tillsammans
enas om vilka frågor, prioriteringar och riktningar som är avgörande för en social hållbar
utveckling i Gislaveds kommun.

I rådet ska också frågor som leder till att aktörerna tillsammans enas om vilka frågor,
prioriteringar och riktningar vi behöver samarbeta kring för att nå en socialt hållbar utveckling i
Gislaveds kommun.

Rådet har mandat att sätta ihop fokusgrupper/arbetsgrupper som kommer att arbeta med att ta
fram underlag inför rådets prioriteringar.

3. Rådets sammansättning
Rådet för social hållbarhet är ett samverkansorgan till kommunstyrelsen.

Följande funktioner inom kommunens organisation, företrädare för externa myndigheter ska vara
representerade:
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunstyrelsens andre vice ordförande
Socialnämndens ordförande
Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Kommundirektör
Avdelningschef Hållbar utveckling
Gislaved Näringsliv AB
AB Gislavedshus
Representant från studieförbunden i kommunen
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Polismyndigheten
Kriminalvården
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Kommunens vårdcentraler
Länsstyrelsen
Region Jönköpings län
Smålandsidrotten
Barnhälsovården

Varje myndighet/organisation utser sina representanter och ersättare. Det är viktigt att det är
personer med beslutsmandat från respektive aktör.

Ordförande för rådet för social hållbarhet är kommunstyrelsens ordförande och
kommunstyrelsens andre vice ordförande är rådets vice ordförande.

4. Kallelse och protokoll
Ordföranden i referensgruppen är sammankallande.
Rådet skall ha minst två planerade sammanträden per år.
Kallelse och handlingar skall vara översända till ledamöter och ersättare minst åtta dagar före
rådets sammanträden.
Ledamöter som vill anmäla frågor lämnar dessa till sekreteraren innan sammanträdet.
Rådets samtliga handlingar distribueras till de myndigheter och organisationer som utsett
ledamöter/tjänstemän via e-post.
Protokoll ska föras av utvecklingsledare på kommunstyrelseförvaltningen.
Protokollet ska justeras av ordföranden och ytterligare en person samt expedieras till samtliga
nämnder för kännedom.

5. Adjungerande och sakkunniga
Rådet för social hållbarhet kan när det så önskar kalla andra sakkunniga för föredragning och
information.

6. Arvoden och ersättningar
Varje myndighet/organisation tar sina egna kostnader.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-05-30 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §160 Dnr: KS.2017.9

Reglemente för rådet för social hållbarhet

Ärendebeskrivning
Efter kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars 2017 har det framkommit
att det i reglementet för rådet för social hållbarhet ska kompletteras med
ordförande från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Dessa två
funktioner ersätts med andre vice ordförande i respektive nämnd. Vilket
innebär att två ytterligare ledamöter samt ersättare till dessa ska stå med i
reglementet. Detta är nu ändrat i förslag till reglementet. Val av ersättare för
kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande ska väljas av
kommunstyrelsen.

Av kommunstyrelsens reglemente framgår under § 33 Samverkansorgan att
kommunstyrelsen har två samverkansorgan: Rådet för social hållbarhet och
Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor. Samverkansorganens arbetssätt
och antal ledamöter ska regleras i särskilda reglementen antagna av
kommunfullmäktige.

2015 beslutades att kommunen behöver ta ett nytt grepp kring frågor som rör
integration, folkhälsa, trygghet och mänskliga rättigheter, syftet är att väva ihop
dessa områden så att de kan växla upp varandra genom ett långsiktigt och
systematiskt arbetsätt. Syftet med rådet för social hållbarhet är att det ska var
en samverkan mellan olika parter och en arena där vi tillsammans enas kring
vilka frågor, prioriteringar och riktningar som är avgörande för en social hållbar
utveckling i Gislaveds kommun. Rådet ersätter de tidigare samverkansorganen
Brottsförebygganderådet och Folkhälsorådet.

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för Rådet för social hållbarhet, daterat 2 februari 2017
Kommunstyrelsen den 8 mars 2017, § 46
Förslag till reglemente för Rådet för social hållbarhet, daterat 9 maj 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2017

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Anton Sjödell (M): Bifall till
förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Reglemente för rådet för social hållbarhet i Gislaveds kommun,
daterat den 9 maj 2017,

att upphäva tidigare reglemente för Brottsförebyggande rådet antaget den
16 november 2006, §102, samt

att upphäva tidigare reglemente för Folkhälsorådet antaget den 16 oktober
2003, § 77.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan:

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

B) Gislaveds kommun, organisationsnummer 212000-0514 ("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. ÖVERLÅTELSEOCH 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. KÖPARENSGARANTIER

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



3

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:

Gislaveds Kommun SKL Företag 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:
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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 MÅLSÄTTNINGMED 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 INFLYTANDEÖVER 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 FÖRVÄRVAREATT TILLTRÄDAAVTALET

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. ÖVERLÅTELSEAV 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:

Gislaveds 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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Ägardirektiv för Inera AB

– förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607

Ägare

SKL Företag AB äger 97 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av

landsting och regioner. Samtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa aktier i

bolaget. Vid full anslutning från kommuner, landsting och regioner kommer det

innebära att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna.

Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL
Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern.

Bolagets verksamhet

Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd
för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner,
samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande
över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.

Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får
ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för
digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte
bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt
möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.

Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i bilaga.

Bolagets styrning

Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett
intressebolag till SKL Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara
(eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande
kommuner, landsting och regioner ett avgörande inflytande över bolagets
strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om
ett ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och
som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning.

Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner,

SKL Företag AB
Postadress: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20, Tfn: 08-452 70 00, Fax: 08-452 72 25

www.sklab.skl.se, Epost: info@sklforetag.skl.se, Postgiro: 67 33 01-8, Bankgiro: 251-7381, Org nr: 556117-7535

http://www.sklab.skl.se/
mailto:info@sklforetag.skl.se
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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. Valberedningensuppdrag 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.



4 (4)

Verkställande direktör

Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för

bolaget.

Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd,

av styrelsen.

Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd.

Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd.

Bolagets utveckling

Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och

anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i

bolagets affärsplan.

Investeringar

Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om

större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd.

Ekonomiska krav

Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till

medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande:

Lönsamhetsmål – nettomarginal

Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av

rörelsens intäkter.

Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent.

Kapitalstrukturmål – soliditet

Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt,

dividerat med balansomslutningen.

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent.

Utdelning

Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget

och långsiktigt förbättra bolagets soliditet.
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Inera i korthet
Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma 

e-hälsoarbete. Våra tjänster används av medarbetare inom 

vård och omsorg, invånare och beslutsfattare.

Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna  

har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, 

UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. 

Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhets-

lösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur  

och arkitektur som är förutsättningen för de nationella  

e-hälsotjänsterna.

Inera är ett aktiebolag som ägs av landsting och regioner. 

Bolaget leds av en styrelse med två politiker från respektive 

hälso- och sjukvårdsregion. Vd ansvarar för verksamheten.

Vi har ett nära samarbete med eHälsomyndigheten, Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL), Socialdepartementet, 

Socialstyrelsen, journalsystemsleverantörer och övriga 

aktörer inom e-hälsoområdet.

Under 2015 var Ineras omsättning drygt 626 mkr  

och hade vid årets slut 121 anställda.
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Från vänster:  

Johan Assarsson, vd   

Anders Henriksson, 

styrelseordförande
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Utvecklingen inom e-hälsoområdet är verkligen en 

e-hälsolösningar är sammankopplade via Ineras 
 

och sjukvården planeras och införs. Detta kommer att ge 
patienter, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare 
bättre tjänster och verktyg för att nå och dela information 
mellan vårdgivare.

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

Besökssiffrorna för UMO och 1177 Vårdguiden blev 
högre än någonsin. Och konkret och lyckad samordning 
ser vi när alla vårdgivare via plattformen för stöd och 
behandling nu kan erbjuda internetbaserat stöd och 
behandling på ett säkert sätt, som ett komplement till 
traditionell kontakt. 

För att även kommunerna ska kunna dra nytta av 
våra tjänster fortsätter processen för att Inera ska bli ett 
bolag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), landsting, regioner och kommuner gemensam.  
På så sätt kan ännu bättre prioriteringar göras gemensamt 
för hela e-hälsoarbetet och lösningarna hänga ihop över 
vårdgivargränserna. 

Vi har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och fattade 
beslut under året att kunna erbjuda våra tjänster till  
kommersiella företag med vårdavtal på öppna marknaden. 
Tanken är att på så sätt kunna knyta ihop så stora delar 
som möjligt av hälso- och sjukvården i Sverige digitalt  
och att bidra till innovation och utveckling. 

Det vi ser är att tillsammans med andra skapar vi 
förutsättningarna och grunden till utveckling och rätt 
prioriteringar inom e-hälsa. Vårt uppdrag är engagerande 
och spännande. Vi ser optimistiskt fram emot 2016.

JOHAN ASSARSSON, VD  

ANDERS HENRIKSSON, ORDFÖRANDE

STYRELSEORDFÖRANDE & VD: 

2015 – ett fantastiskt  
e-hälsoår!
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Snart finns Journalen i hela landet och forskningen visar att en mer informerad 

och delaktig patient är bra för vården. Som patient kommer man till en början 

att nå helt olika information i Journalen beroende på var i landet man har fått 

vård. Målet framåt är att vårdgivare enas kring vad patienten kan läsa.

Införande som ger patienter tillgång till 
sin journal via nätet har pågått hela året 
över hela landet. Under 2016 kommer alla 

landsting och regioner att göra det möjligt för 
patienter att läsa sin journal via nätet. Studier 
av införandet visar att en mer informerad och 
delaktig patient i förlängningen är bra för 
vården och ökar vårdkvaliteten. 

En av DOMEs projektledare, Rose-Mharie  
Åhlfeldt, som är docent i Informationsteknologi 
inom området informationssäkerhet på Hög-
skolan, i Skövde berättar om arbetet i DOME-
projektet och om hur hon började arbeta med 
dessa frågor.

Patientens perspektiv
Redan tidigt i karriären blev Rose-Mharie 
intresserad av patienterna och deras perspektiv 

inte följer patienten i vårdkedjan och hur 
patienten inte har tillgång till sin egen infor-
mation. Patienten vet inte mycket om sin egen 
vård. Undermålig information leder till brister 
i patientsäkerhet och respektfullhet. Patienten 
kommer i kläm, informationen faller bort och 
patienten får vänta. När man skapar systemen 
behöver man tänka i processer utifrån patien-
tens perspektiv.

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

på var vården ägt rum, vilket innebär att den 
information patienten ser kan skilja sig mellan 
olika vårdgivare och landsting.

– Det är med andra ord inte patientens behov  
av information som är i fokus utan var patien-
ten bor som bestämmer vilken information 
patienten kan ta del av. Det är väldigt långt 
kvar innan vi har patientens behov i fokus, 
anser Rose-Mharie Åhlfeldt.

Patienten känner trygghet  
av möjligheten
När journalen via nätet infördes i Uppsala var 
farhågorna att patienten skulle ställa många 
frågor till vården mellan mötena, men så har 
det inte blivit enligt patienterna. I en studie 

snarare på i lugn och ro, samlar sina frågor och 
bearbetar dem inför det planerade mötet.

Delaktiga patienter förändrar 

och förbättrar vården

FAKTA:
• Man når Journalen 

via 1177 Vård-

guidens e-tjänster

• Användare loggar in 

med e-legitimation 

• Över 400 000 per-

soner har ett konto 

• Under 2015 är  

den införd hos:  

- Uppsala 

- Skåne 

- Västmanland 

- Jönköping 

- Kalmar 

- Östergötland 

- Halland 

- Kronoberg 

- Västerbotten

• Under 2016 kommer 

alla landsting och 

regioner erbjuda 

Journalen

• DOME är ett VIN-

NOVA-finansierat 

samarbetsprojekt 

mellan Lunds Uni-

versitet, Högskolan i 

Skövde, Örebro Uni-

versitet och Uppsala 

universitet.

Rose-Mharie

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

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

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

Murbräcka till något större
Landsting och regioner som erbjuder  
tjänsten Journalen har gjort olika bedöm-
ningar för hur och när patienten kan ta del  
av journal informationen. Daniel Forslund,  
är innovationslandstingsråd i Stockholms 
läns landsting och ledamot i Ineras styrelse, 
berättar om sin syn på möjligheterna med 
journalen via nätet och regelverket.

– Möjligheten att läsa sin journal via nätet 
kommer att påverka hälso- och sjukvården 
mycket mer än vi tror. Just att få tillgång till 
sin journal via nätet kan kännas smalt, men  
det är en murbräcka till något mycket större. 
Det öppnar upp för dialog, ger praktiska 
verktyg för en mer informerad patient och 
driver fram en mer personcentrerad vård.  
En ny användning av information om vård  
och hälsa kommer leda till förändringar  
som vi inte ens kan överblicka idag, säger 
Daniel Forslund.

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

Regelverket måste 
bygga på nationell 
kunskap
– Vi kommer såklart att diskutera regelverk 
och införande med professionen, men det är 

erfarenhet från andra landsting och regioner 
som underlättar vårt införande.

Idag kan en patient nå helt olika informa-
tion i Journalen – beroende på var i landet man 
har fått vård. Vad är viktigast att ta tag i kring 
regelverk tycker du?

– Jag tycker man som patient har rätt att 
kräva lika behandling i alla landsting och 
regioner. Det är en märklig ordning när 
landsting och regioner ger helt olika möjlig-
heter för sina invånare att nå sin information. 

en patient kan inte vara större hos ett landsting 
eller region än hos något annat.

Gränser är bara streck på kartan
– vi måste enas om regelverket
Läkarförbundet, Vårdförbundet och sjuk-
vårdshuvudmännen behöver samla sig och 

anledning att ha olika. Gränser mellan lands-
ting och regioner är ju bara streck på kartan! 
Det är inte rimligt att man som patient kan 
nå helt olika innehåll vid helt olika tillfällen, 
beroende på var man har fått vård.

Målet är att nå full enhetlighet, men som 
ett första steg borde vi komma överens om en 
gemensam lägstanivå för vilken information 

kunna enas om!

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

Daniel 

Forslund
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Den 8 december 2015, genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version  

av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern  

teknik och därför finns det goda möjligheter till en fortsatt utveckling  

av innehåll och funktionalitet.

Den 8 december 2015, genomfördes 
en lyckad driftsättning av en ny version av 
Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya 
versionen bygger på modern teknik och det 

utveckling av innehåll och funktionalitet.
Den stora förbättringen av NPÖ har skett 

i tekniken även om utseendet och användar-
vänligheten också har utvecklats.

– Den nya versionen innehåller en hel del 
förbättringar som gör att användarna på ett 
enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ. 
Med den nya versionen kommer också möj-
ligheten att redan nu ta del av ny information, 
som exempelvis genomförda vaccinationer, 
säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i 
förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt 
för behörig vårdpersonal att med patientens 
samtycke ta del av journalinformation som 
registrerats hos andra landsting, kommuner 
eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en 
heltäckande bild av tidigare dokumentation är 
viktigt för att personal i vård och omsorg ska 
kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård. 

Statistiken i den här artikeln, visar hur 
många användare NPÖ har haft nationellt över 
hela landet och hur stort antal patienter de sökt 
information om per månad.

 
Under 2009 började Örebro med NPÖ 
och de var först. Redan från start var verksam-
heterna med i diskussionerna och påverkade 
innehållet och prioriteringar för vad NPÖ 
skulle innehålla.

– En av fördelarna med att vara först var 
just det att kunna påverka innehållet. Vi tänkte 
säkert på självklara saker, men det var bra 

-
sionerna och prioriteringarna. Samtidigt var 
det ju lite svårt också eftersom systemet var 
så tomt, vi var de enda på plats. Som att vara 
först med telefon, det fanns ingen att ringa till, 
berättar Karin Rydberg, tjänsteansvarig. 

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

Nationell patientöversikt 
– en av de viktigaste  
nationella e-tjänsterna

FAKTA:
• Det är nu möjligt ta 

del av vaccinationer 

i NPÖ

• All information till 

NPÖ går via Ineras 

tjänsteplattform

• Antalet användare 

ökar stadigt

• Alla landsting och 

regioner och 10 

kommuner visar  

sin information 

• Cirka 230 kommuner 

kan läsa journal-

information
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framför allt för att ta del av dokumen-
tation från sjukvården, för patienter i 
omsorg och hemsjukvård.

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

NPÖ har funnits sedan länge och är 
en av de viktigaste nationella e-hälso-
tjänsterna. Den nya versionen bygger på 
Ineras tjänsteplattform, som integrerar 
Sveriges vårdsystem och hanterar jour-
nalinformationen på ett strukturerat och 
enhetligt sätt. Nu när den nya versionen 

fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med 
innehåll och öka kännedomen, använd-
ningen och nyttan av tjänsten.
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Till vänster: Annalena Lönnqvist, till höger: Karin Rydberg.
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1177 Vårdguiden och UMO (ungdomsmottagningen på nätet) har en positiv  

utveckling i såväl kännedom och antal besök som nöjdhet. Landstingen och 

regionernas gemensamma satsningar ligger bakom framgången, liksom  

tillkomsten av nya uppmärksammade e-tjänster.

Under året har ett första steg tagits 
för att koppla ihop de öppna och 
inloggade tjänsterna genom att lyfta 

in e-tjänsterna som en tydlig del av 1177 
Vårdguiden och ta bort namnet och varumärket 
Mina vårdkontakter, något som också syns i 
ökat antal besök.

– Särskilt positivt för hela 1177 Vårdguiden 
2015 är den 30-procentiga ökningen av 
ärenden inom e-tjänsterna. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringt 1177 
Vårdguiden på telefon och förbättringen av 
driftsäkerheten för telefoni plattformen, säger 
Kim Nordlander, chef för 1177 Vårdguiden 
och UMO inom Stockholms läns landsting 
som har det nationella utföraruppdraget.

Införandet av Journal på nätet runt om i 
landet har gett uppmärksamhet åt e-tjänsterna 
bland annat genom medier, och säkert bidragit 
till ökat antal inloggningar. Även den nya 
plattformen Stöd och behandling, som är 
ett verktyg för vårdgivare att erbjuda stöd, 
utbildnings- och behandlingsprogram över 
nätet, förväntas öka intresset för e-tjänsterna 
på ett liknande sätt. Användningen har 

kommit igång och väntas öka kraftigt under  
de närmaste åren.

teman – Patientlagen och Våga berätta, med 
information för barn om psykisk hälsa. Våga 
berätta innehåller även information om barns  
rättigheter enligt Barnkonventionen, Patient-
lagen och rättigheter när någon i familjen är  
sjuk. Även ett nytt tema för vårdpersonal har  
tagits fram för att ge råd om hur 1177 Vård - 
guiden kan användas i kontakten med invånarna.

I februari driftsattes en helt ny version 
av UMO.se med ny form och mobilanpassning 
som möjliggör att all information är tillgänglig 
i alla typer av enheter på samma sätt. Den 
nya formen bottnar i UMO:s verksamhetsidé 
om att vara en aktuell, levande och trovärdig 
digital kontaktyta för unga som söker infor-
mation och dialog om sex, hälsa och relationer.

– Att lyfta ungas egna erfarenheter är 
en trovärdighetsfaktor. Ungas perspektiv 
har, som alltid i arbetet med UMO.se, tagits 
till vara i utvecklingen av den nya formen. 
Användartester har genomförts med unga i 
olika åldrar och 
med olika förut-
sättningar att ta till 
sig information. 
Vi har även gjort 
enkäter och följt 
upp trender i ungas 
webbanvändning. 
Allt för att skapa 
en lättanvänd och 

1177 Vårdguiden och UMO  
– i allmänhetens tjänst

Kim Nordlander

Åsa Sandler

SAMMAN-
FATTNING 
NKI 2015:
TJÄNST NKI
Klamydia- 

provtagnings- 

tjänsten i 1177  

Vårdguidens  

e-tjänster 91

1177 Vårdguiden  

på telefon 84

UMO.se 81

1177.se 80

1177 Vårdguidens 

e-tjänster 72

NKI = Nöjd Kund Index

Riktmärken för NKI
<55  Inte nöjd

55–74  Nöjd

>74  Mycket nöjd

Källa: SCB Medborgar-

undersökning 2014

Det är Stockholms 

läns landsting som  

har det nationella 

utföraruppdraget  

för 1177 Vårdguiden 

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

Starka varumärken och ökad 
användning
Satsningarna som landsting och regioner 
gör i att bygga erbjudanden till invånare via 
välkända varumärken är mycket framgångsrik. 
Varumärkesundersökningarna visar att känne - 
domen om UMO ligger på 79 procent i mål - 
gruppen. Och kännedomen om 1177 Vårdguiden 
ligger på hela 89 procent. 

Tjänsterna har haft en positiv utveckling 
vad gäller kännedom, användning och nöjdhet 
under de senaste åren: Invånarnas användning 
av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat både 
i antal individer, inloggningar och ärenden. 
Drygt 65 000 nya användare har tillkommit 
under året. Antalet anslutna vårdenheter har 
också ökat med omkring 9 procent. Antalet 
besök på 1177.se samt umo.se fortsätter öka.  
1177 Vårdguiden på telefon ligger på en  
stabil nivå. 

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

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

Utvecklar strategier för  
införanden och utbildning 
Arbetet med att ta fram en ny generell 
införande strategi och modell för införande-
program som stödjer breddinföranden blev 
klart under första kvartalet 2015. 

– Den strategin och modellen tillämpar vi 
nu i införandet av Stöd och behandling och det 
upplever vi som en stort steg framåt, berättar 
Eva Lindholm, ansvarig för införande av 
e-tjänster inom 1177 Vårdguiden.

– Införandeprogrammet för Stöd och 
behandling riktar sig till projektledare, 
kommunikatörer, vårdgivaradministratörer,  
designers, utgivare, behandlare och verk - 
samhetsutvecklare, fortsätter hon. Programmet 
erbjuder bland annat utbildning i Designer-
verktyget, utbyte av gemensam information 
om erfarenheter landstingen emellan – och 
genomgång av juridiska frågeställningar, 
såsom upphovsrätt, upphandling, riskanalys 
och avvikelsehantering med utgångspunkt 
i att Stöd och behandling är ett Nationellt 
Medicinskt Informationssystem (NMI).

UNDER ÅRET HAR 
WEBBPLATSERNA  
VUNNIT ETT ANTAL 
PRISER: 

Web Service Award  
till 1177 Vårdguiden  
på webben, priset  
som Sveriges bästa  
responsiva webbplats
Motivering: ”1177 Vård-
guiden lyckas leverera all den 
information som användaren 
kan tänkas behöva i sin mobil. 
Det är enkelt att hitta rätt 
och användarna tar enkelt 
del av den information som 
eftersöks. Man har arbetat 
hårt med användarvänlig-
heten, vilket verkligen har 
lönat sig.”

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

Svenska publishing-
priset till UMO  
i kategorin digitala 
läromedel.
Motivering: ”För en sajt 
med perfekt användar-
perspektiv och uttömmande, 
sakliga svar.”

Servicedesk forum  
awards 2015, bransch- 
priset för ”Årets 
Servicedesk Manager 
2015” gick till Camilla 
Widmark, Support- 
ansvarig på Invånar-
tjänster.
Motivering: “Hon såg tidigt 
helhetsbilden och var noga 
med att både verktyg och 
processer implementerades 
parallellt för att projektet 
skulle bli så lyckat som 
möjligt”.
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1177 Vårdguiden och UMO har tillsammans  

ca 100 miljoner kontakter med invånarna om året.

ANVÄNDNING 2015
FÖRÄNDRING 2015  
I JÄMFÖRELSE MED 2014
De mätningar som genomförs visar att invånarna  

är mycket nöjda med tjänsterna.
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Statistiktjänsten har sedan två år gett möjlighet för landsting och regioner  

att följa utvecklingen av sjukskrivningsmönster för sina vårdverksamheter.  

Under 2015 öppnades en publik del av tjänsten, där även allmänheten  

kan få en bild över sjukskrivningsmönster i landet.

– I Statistiktjänsten kan alla invånare i Sverige nu 
följa bland annat hur många kvinnor respektive män 
som är sjukskrivna och hur andelen är fördelad per 

sjukskrivningar bland åldrar, hur länge de är sjukskrivna 
och för vad. Fortfarande saknas statistik i Statistiktjänsten 
från några landsting, men de kommer att anslutas under 
2016, säger Anders Glennhage, tjänsteansvarig för 
Statistiktjänsten på Inera.

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

– Landstingen har behov av att följa upp egna vård-
enheter, men även privata enheter som ingår i respektive 

nationell källa över avtal har Inera valt att under 2015 
utveckla en lösning som innebär att landstingen själva 
rapporterar in vilka enheter som ingår i landstinget och 
som man vill följa upp, berättar Anders Glennhage.

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

Nu kan alla hålla koll 
på hur sjuka vi är

Anders Glennhage
FÖRDELNINGEN  
MELLAN KÖN:

63% 37%
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Under 2015 har SITHS Förvaltningsgrupp tillsammans med SITHS-anslutna  

organisationer arbetat hårt med att byta ut gamla certifikat på SITHS-kort.  

Gamla certifikat, som utfärdats med SITHS CA v3, upphörde att gälla den  

28 november 2015 och behövde därför ersättas med SITHS CA v1. 

Konsekvensen – om utbytet inte skedde i tid – skulle  

kunna använda sitt SITHS-kort för elektronisk 

få ett helt nytt SITHS-kort.

Förberedelser och planering
Hösten 2013 påbörjades förberedelserna inför bytet av  

-
tioner informerades, ny funktionalitet för att underlätta 
utbytet planerades, och många organisationer började 
planera för hur deras eget utbyte skulle gå till. Trots att 
förberedelserna startade i god tid, var det inte förrän vid 
halvårsskiftet 2015 som arbetet kom igång på allvar.

Ny funktionalitet som underlättade

SITHS Förvaltningsgrupp i november 2014 ny funktionalitet 
i SITHS Admin, som gjorde det möjligt att ta reda på vilka 

organisation. I maj 2015 kom ytterligare funktionalitet som 

kort till många personer samtidigt.
– Den nya funktionaliteten uppskattades mycket av 

verksamheterna som skulle arbeta med utbytet, berättar 
Kerstin Arvedson, tjänsteansvarig för SITHS. De upplevde 
att verktyget var enkelt att använda och under lättade 
arbetet med utbytet.

Utbyte av certifikat – tillhör också en vardag

den vanliga rutinen, som är ett löpande arbete för SITHS. 
 

i fem år, och ska av säkerhet- och kvalitetsskäl alltid bytas 
efter denna tid. Det som krånglade till det denna gång, var  

att själva korten var giltiga längre än själva SITHS CA v3  

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

sent med sitt utbyte, blev resultatet över förväntan. Efter 
”den stora dagen” var det hur lugnt som helst. I stort sett 
fungerade allt som vanligt för användarna. Fantastiskt 
roligt! Och vi vill återigen tacka alla SITHS-anslutna 
organisationer för ett mycket bra arbete.

– Gott samarbete, anpassat IT-stöd, samt tydlig och 
kontinuerlig kommunikation, gjorde att vi nådde ett lyckat 
resultat, säger Kerstin Arvedson. Det är vi jätteglada för!

Lyckat byte av SITHS-certifikat
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Hittills har i stort sett bara Ineras 
ägare, landsting och regioner, haft 
möjlighet att köpa tjänster från Inera. 

Men efter en juridisk utredning fattade Ineras 
styrelse beslutet att anslutning till exempelvis 
tjänsteplattformen, eller andra av Ineras 
tjänster, också ska kunna erbjudas direkt till 
kommersiella företag. 

Syftet är att stimulera utvecklingen inom 
e-hälsa, så att marknadsaktörer kan använda 
Ineras tjänster för att ta fram nya, innovativa 
applikationer och funktioner för patienter och 
invånare eller medarbetare i vård och omsorg. 

Förhoppningen är att marknaden ska bidra 
till att utbudet av tjänster ökar snabbare, så att 
patienter får större möjligheter till självservice 
och delaktighet i vården, och vårdpersonal får 
effektiva verktyg.

Ingen information kommer att släppas ut 
från vårdsystemen via tjänsteplattformen om 
inte de vårdgivare som äger informationen 
har avtalat om detta. Inera kommer dessutom 

till plattformen. Allt för att hålla en hög 
säkerhet och kvalitet i hanteringen av känslig 
information.

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

Ineras tjänster öppna  
för kommersiella företag
Inera har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder sina tjänster  

till kommersiella företag på öppna marknaden. Avsikten är att bidra  

till innovation och utveckling. Möjligheten kommer göra Inera till ett  

nav för hela Sveriges vårdinformation, och leda till en positiv utveckling 

för både patienter och vårdpersonal.

INERAS MARKNAD ENLIGT NY POLICY

Regioner  
och 

 landsting 
_

Hälso- och 
sjukvård

Kommuner 
_

Hälso- och 
sjukvård

Privata  
utförade 

_

med avtal

Övriga

Statliga  
Myndigheter 

_

som  
bedriver  

hälso- och 
sjukvård

_

med behov av 
informations-

utbyte
_

som utöver 
tillsyn & 

uppföljning

Invånare 
_

Hälso- och 
sjukvård

Leverantörer till hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård
Tandvård



15

Informationen som visas i Vården i siffror hämtas 
från nationella kvalitetsregister och andra register 
och databaser som innehåller kvalitativa mått av 

olika slag. Vården i siffror har sitt ursprung i den tryckta 
upplagan ”Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård”,  
som nu gjorts om och istället visar all data i digital form. 

Nu öppen för alla
Under 2015 har Vården i siffror utökats med ny data, 
som till exempel hjärtsjukvård, intensivvård, psykiatrisk 
vård, habilitering, reumatisk sjukvård, väntetider i vår-
den, patientsäkerhet, överlevnad vid cancersjukdomar,  
minskning av övervikt efter obesitaskirurgi, med mera. 
Dessutom har ett arbete pågått med att visualisera 
indikatorer i nationella rapporter  
som skapar överblick över olika sjukdomsområden. 

Ett stort arbete har också gjorts med att öppna upp 
webbplatsen för allmänheten. Sedan december 2015 är 
Vården i siffror tillgänglig för alla som är intresserade av 
hur svensk hälso- och sjukvård utförs och dess resultat. 
Tidigare krävdes inloggning med SITHS-kort.

Viktig källa som förbättrar vården
Syftet med Vården i siffror är att skapa dialog om resultat  
och kvalitet mellan och inom olika ledningsnivåer hos 
vårdgivare. Ökad kvalitet genom förbättringsarbete och 
mer jämlik vård är önskvärda effekter. Syftet är också 
att göra hälso- och sjukvårdsstatistik tillgänglig för både 
invånare och vårdpersonalen, för att ge inspiration och 
skapa nya kontaktytor för erfarenhetsutbyte. Målet med 
Vården i siffror, är att webbplatsen ska vara sam lings-
platsen för all statistik av mått och resultat i vården. 

Vården i siffror
Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått  

och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel  

handla om utfallet av en viss typ av behandling, hur lång väntetiden  

är för att få en viss typ av vård, eller hur många som fått en viss typ  

av behandling.
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Syfte med detta projekt är att ta ett större grepp 
kring alla led i Ineras affär, och skapa bättre 
förutsättningar för en effektivare leverans. Målet 

med projektet är att Inera ska uppfattas som en profes-
sionell organisation, som på ett effektivt sätt levererar 
efterfrågade tjänster. I slutändan ska detta resultera i 
nöjdare kunder.

– Det är härligt att se all den energi och kreativitet som 

Rolf Åström som är projektledare. Utgångspunkten för 
hela projektet är alla synpunkter vid fått vid landstings-
besök, via ärenden som Nationell kundservice hanterat, 
och vid andra kontakter vi haft med kund. Detta har gett 
oss en hyfsat bra bild över vad kunder förväntar sig av 
oss, och det vill vi leva upp till. Förhoppningen är att Inera 
ska bli en ännu bättre samarbetspartner, som förenklar 
vardagen för alla som vill använda, förstå och hantera våra 
tjänster. Vi kommer inte att vara nöjda, förrän våra kunder 
är nöjda, lovar Rolf.

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

Delområden
De delområden projektet omfattar är; 
• En ny version av Inera.se. Kund, som ska ta fram  

interna processer för ett bättre kundmöte. 
• Affär, som ska skapa tydlighet kring avtal och 

prismodeller. 
• Processer och roller, där dessa ska beskrivas 

övergripande. 
•  

kunder behöver använda och ta fram. 
• Systemintegration, ansvarar för att alla tekniska  

kopplingar mellan system fungerar. 
• Leverans, ska ta fram en leveransprocess som fungerar 

för våra kunder. 
• Support, arbetar med att ta hem all support till Inera  

och skapa en nationell kundservice. 
• Uppföljning, ska se över intern och externt behov av 

statistik och annan uppföljning. 
• Ekonomi, tar fram stödsystem och ska införa 

e-fakturering. 

Nytt projekt  
för nöjdare  
kunder
Inera driver internt ett projekt 

som syftar till att vi ska bli en mer 

kundanpassad och professionell 

leverantör av nationella tjänster, 

projektet Kundfokuserade  

processer och stödsystem. Rolf Åström
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Ineras kärnkompetens utgörs av 
styrning, ledning och koordinering, samt 
kravställning och förankring i samverkan 
med våra ägare och kunder. Viktiga funk-
tioner är även strategisk arkitekturstyrning, 
kundservice och kommunikationsverksamhet. 
Beredningsprocessen av ärenden och nya 
uppdrag via programråd, beredningsgrupp 
och styrelse är etablerad och fungerar bra.

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

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

Programrådet är Ineras kanal mot lands-
ting och regioner för förankring, dialog och 
samverkan kring de gemensamma, nationella 
tjänsterna inom e-hälsa.

Programrådet deltar i beredningen av de 
ärenden och uppdragsförslag som kommer 
in till Inera och medverkar till att ta fram en 
verksamhetsplan. Det är sammanhållande för 
landsting och regioners planer för anslutning 
till tjänster. De medverkar till att säkerställa 
deltagande med strategisk verksamhets-, 
kommunikations- och it-kompetens i förvalt-
ning- och projektstyrgrupper. Rådet ansvarar 
för att samverkan sker med ledningsnätverken, 
det vill säga hälso- och sjukvårdsdirektörer 
(HSD), informationsdirektörer (ID), IT- direk-
törer (SLIT), samt ekonomidirektörer och de 
kommunala chefsnätverken. Programrådet är 
också rådgivande till beredningsgruppen.

Det är Vd som ansvarar för att Ineras 
verksamhet sker enligt styrelsens riktlinjer. 
Till sitt stöd har vd en ledningsgrupp som 
består av avdelningschefer och enhetschefer.

Ineras kärnkompetens, 
styrning och ledning

DET FINNS CIRKA  
25 FÖRVALTNINGS-
GRUPPER med 

representanter från 

landsting, regioner, 

kommuner och privata 

vårdgivare för tjänster-

na hos Inera.

SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER

STYRELSE

INERA

PROGRAMRÅD

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PRESIDIUM

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

1177 Vårdguiden på telefon
1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst. Om man 
behöver sjukvårdsrådgivning kan man ringa 1177 dygnet 

uppger att de följer råden när de ringer 1177 Vårdguiden  
på telefon. 

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

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

Hjälplinjen
Nationella hjälplinjen erbjuder kostnadsfri psykologisk 
hjälp och vänder sig till människor som är i psykisk kris 
eller i andra svåra livssituationer. Man kan kontakta 
Nationella hjälplinjen för egen del eller om man är orolig 

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

Journalen
Sedan 2015 är det Inera som förvaltar och utvecklar 
Journalen. Tjänsten gör det möjligt för invånarna att läsa 
journal information från hälso- och sjukvården via nätet. 

I november genomförde Inera en nationell konferens 
för att diskutera Journalen via nätet ur olika perspektiv. 
Omkring 120 personer deltog och deltagarna var före   - 
trädare för landsting, regioner och kommuner, vård-
professioner, myndigheter och leverantörer.

Utvärderingen visade att konferensen om Journalen  
via nätet var mycket uppskattad, men att man gärna vill  
ha mer tid för fortsatta diskussioner och Inera planerar 

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 

möjlighet att hantera två av Transportstyrelsens läkarintyg 
för högre körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg 
diabetes).

tilläggsapplikationen Webcert Fråga/Svar och nu stödjer 
Webcert även av Transportstyrelsens läkarintyg för högre 
körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg diabetes). 
Arbete pågår för att ge privata vårdgivare möjlighet att 
hantera intyg i Webcert. 

Under året har Statistiktjänsten för ordinerad sjukskriv-
ning lanserats. Det är en webbtjänst som gör det möjligt 
att följa upp och se samlad statistik för den i läkarintygen 
ordinerade sjukskrivningen. 
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Födelseanmälan gör det möjligt för förlossningskliniker att 
skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och 
direkt få tillbaka ett personnummer till det nyfödda barnet. 
Tjugo landsting har infört tjänsten.

Projektet Intygstjänster har under 2015 fortsatt vidare-

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fortsätta 
det nationella utvecklingsarbete som påbörjades i projektet 
Intygstjänster 2013 genom att under åren 2014-2015 
uppfylla samtliga delmål under sjukskrivningsmiljardens 
villkor 5 ”Utökat elektroniskt informationsbyte” samt 
tilläggsuppdraget ”Fördjupade medicinska utredningar”.

STÖD OCH BEHANDLING 
Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens 
e-tjänster som möjliggör för landsting, regioner, kommuner 
och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare 
stöd- och behandlingsprogram via nätet. Några olika 

också ett elektroniskt verktyg för att kunna specialdesigna 
olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de 
behov den aktuella målgruppen har. Införandet pågår för 
fullt och i början av mars var 150 vårdenheter anslutna. 

UMO 
UMO.se är en nationell ungdomsmottagning på nätet där 
unga mellan 13 och 25 år kan hitta relevant, aktuell och 
kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. 

illustrationer som ger unga kunskap och möjlighet att 
-

ner. Förhoppningen är att unga på så vis får verktyg för 
att fatta egna väl grundade beslut som rör viktiga frågor 
i deras liv. Kännedomen i målgruppen är 79 procent och 
under året har webben helt anpassats för mobilen.

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

utseende, men med samma innehåll som de nuvarande 
PDF-blanketterna, de får ett nytt tillgänglighetsanpassat 
format, kommer att kunna fyllas i på skärmen och sedan 
skrivas ut. Alla blanketter kommer även som PDF-er.

Samtliga gränssnitt är responsiva och anpassar 
utseendet utefter besökarens typ av enhet. Det innebär 
exempelvis att formulären fungerar lika bra i mobiltelefon 
eller läsplatta som i dator.

Eira och Socialtjänstbiblioteket
Via landstingssamarbetet Eira, får vårdens personal 
tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort 
antal e-tidskrifter. De gemensamma licensavtalen omfattar 
all vårdpersonal i landets 21 landsting och regioner men 
ger även privata vårdgivare med landstingavtal rätt till 
åtkomst. Under året infördes bland annat proxy åtkomst  
till Eira Discovery för privata vårdföretag. 

Från årsskiftet 2015/2016 erbjuder Inera inte längre 
Socialtjänstbiblioteket och från och med januari 2016 
släcktes www.socialtjänstbiblioteket.se ned.

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

Elektronisk remiss
Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte 
av remisser mellan vårdgivare inom det egna landstinget/
regionen samt utanför det egna landstinget/regionen. Det 

nationella tjänsteplattformen, men planering pågår inför 
det första införandet. 

Man har under året tagit fram en lösning för hantering 
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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 

En planerad uppdatering i slutet av 2015 med förbätt-

Infektionsverktyget
Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vård - 
relaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlings - 
rekommendationer samt att minska bruket av bredspektrum- 
antibiotika. Via Infektionsverktygets rapportverktyg kan 
man ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner, 
antibiotikaordinationer, koppling till riskfaktorer etc. 
inom enskilda organisationer. Denna återkoppling hjälper 

 
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. 

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. 

av Rikshandboken i barnhälsovård tillbaka till Inera efter 
några år hos Stockholms läns landsting.

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

Svenska biobanksregistret
Genom att samla översiktlig information om prover i  
ett gemensamt system, blir det enklare att genomföra 
samtyckesbegränsningar och söka efter prover som  
kan vara till nytta för forskning. I skrivande stund är det  
17 av 26 vårdgivare som har anslutit sina patologisystem  
till Svenska biobanksregistret, SBR. Sedan starten har  
1,3 miljoner prov blivit överförda till registret. Under 
året har tjänsten genomfört en uppdatering av säkerheten 
i systemet, nytt gränssnitt har kommit på plats och en 
verksamhetsanalys har tagits fram. 
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Svevac
Vissa landsting använder Svevac som en journalhandling 
medan andra landsting använder e-tjänsten som ett 
kvalitetsregister. Svevac har cirka 10 000 användare, det 

 

vaccinationer registrerade. 

Video- och distansmöten
Video- och distansmöte fyller en viktig funktion när 
det gäller att effektivisera och underlätta arbetet inom 
vård- och omsorg. Tack vare den snabba tekniska 
utvecklingen ökar användningsområdena allt mer. Några 
av alla dessa användningsområden är ambulanssjukvård, 
arbetsterapi, barnhjärtoperationer och psykiatri på distans. 

få anmälda och godkända leverantörer. Ett nytt försök 
kommer genom föras 2016.

Vårdhandboken
Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som 
snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad 
hälso- och sjukvård. Den ger praktiska råd och tillförlitliga 

som hade drygt 2,6 miljoner besök under 2015. Årsskiftet 

boken tillbaka till Inera efter några år hos Stockholms läns 
landsting.

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

Identifieringstjänsten SITHS
SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elek-

ett personligt Telia e-leg som visar vem du är, och ett 

SITHS-kortet har många användningsområden och är en  
av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa. 

som går att läsa mer om i årsrapporten.

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

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

Säkerhetstjänster
Säkerhetstjänster är viktiga för att tillgodose lagliga krav 
och för att patienter ska känna förtroende för vårdens sätt 

driften till ny driftleverantör, etablerat SAMBI – attribut 
förvaltning, samt genomfört en förstudie om kontexhan-
tering, SSO och mobil autentisering. Ett nytt gränssnitt 
har tagits fram för spärr och logg. Arbetet med att ta fram 
en nationell PU – tjänst pågår fortsatt även under 2016. 
Planerad upphandling planeras om och genomförs inom 
ramavtalsupphandling av applikationsförvaltning.

Tjänsteplattform
Tjänsteplattformen underlättar integrationer genom att  
vara navet mellan system och tjänster. Hela den IT-arkitektur 
som utgår från den nationella tjänsteplattformen prövades 
med stor framgång när en ny version av Nationell patient-
översikt utvecklades under 2015. All information till 
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen, som 
visar upp samlad journalinformation till patienter. En 

Varje vecka gör Inera cirka 60 nya anslutningar till tjänste-
plattformen. Behovet från vårdgivare att ansluta sina 
vårdsystem ökar stadigt och totalt rör det sig om tusentals 
vårdenheter som kommunicerar med varandra via tjänste-
plattformen varje dag.



22

Intäkter (tkr)

Nettoomsättning

Övriga intäkter

Summa

Rörelsens kostnader (tkr)

Material och tjänster

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och övriga kostnader

Summa 

Rörelseresultat

Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr)

Ränteintäkt och kostnad

Periodiseringsfond

Skatt

Summa

Årets resultat

Balansomslutning (tkr)

Soliditet

Antal anställda

Sjukfrånvaro

Flerårsöversikt 

2015

628 124 

0 

628 124 

-237 477 

-304 257 

-84 598 

-1 648 

-627 980 

144 

516 

-240 

-162 

114 

258 

399 849 

7 %

121

3,1 %
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377 841 

0 

377 841 

-125 642 

-158 471 

-92 153 

-1 452 

-377 718 

123 

3 076 

-1 020 

-54 

2 002 

2 125 

185 785 

14 %

135 st

1,8 %

2011201220132014

429 790 

1 000 

430 790 

-163 008 

-163 162 

-105 459 

-672 

-432 300 

-1 511 

2 709 

-530 

-428 

1 750 

240 

211 232 

12 %

153 st

2,1 %

305 567 

0 

305 567 

-118 342 

-120 737 

-65 851 

-1 511 

-306 441 

-874 

1 085 

0 

-156 

929 

55 

264 525 

10 %

92 st

1,7 %

605 759 

158 

605 917 

-215 441 

-325 845 

-63 987 

-813 

-606 086 

-169 

864 

0 

-233 

631 

462 

399 735 

7 %

100 st

2,6 %
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Styrelse
Inera leds av en styrelse som består av två politiker 

från respektive hälso- och sjukvårdsregion.

Anders Henriksson (S) 

Landstinget i Kalmar län,

ordförande

Anna Fransson (S)

Region Kronoberg

Fredrik Larsson (M)

Landstinget i Värmland

Marie-Louise  

Forsberg-Fransson (S)

Örebro läns landsting

Leif Dahlby (S)

Region Gotland

Peter Olofsson (S)

Västerbottens läns 

landsting

Carl Johan Sonesson (M)

Region Skåne

Daniel Forslund (L)

Stockholms läns landsting

Per Wahlberg (M)

Landstinget Västernorrland

Marie Morell (M)

Region Östergötland

Martin Andréasson (M)

Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg (S)

Västra Götalandsregionen
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www.inera.se
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 2017-03-24 Vårt dnr: 
16/04367 

 

    

 MISSIV    

 

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

Verkställande direktören  
Till kommundirektören 

Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB  
Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB 
förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten 
av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017. 
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på 
så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.   

Bifogat finner ni underlag för kommunens fullmäktigebeslut om förvärv av aktier i Inera AB. 
Beslutssatserna är tänkta som underlag och kan självklart ändras utifrån egna rutiner. Samtliga 
handlingar finns också på skl.se/inera. 

Ert beslut meddelas SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se. Det finns idag ingen bortre 
tidsgräns då ni måste ha tagit beslut, men vi hoppas naturligtvis på att ni vill bli delägare och 
tar beslut så snart det är möjligt för att tidigt kunna få de fördelar som ett delägarskap innebär. 
Så snart vi registrerat ert beslut, kommer vi att översända handlingarna Aktieöverlåtelseavtal 
samt Anslutningsavtal på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare kommer ni sedan att 
bjudas in till ägarråd och bolagsstämma.  

För frågor hänvisas till inera@skl.se  

 
Med vänlig hälsning 

 
Lena Dahl 
Tillförordnad VD 
 

Bifogade dokument: 

Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut, samt bilagorna: 

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



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-05-17 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §141 Dnr: KS.2017.85

Förvärv av aktier i Inera AB

Ärendebeskrivning
Offentlig sektor behöver bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter
för en enklare vardag för invånarna och för en mer effektiv verksamhet. Detta
är bakgrunden till att SKL Företag AB förvärvat Inera AB och nu erbjuder alla
kommuner att bli delägare. Kommunen får ett erbjudande om att förvärva 5
aktier till ett sammanlagt värde av 42 500 kr. Inera har funnits sedan 1999 och
på uppdrag från landsting och regioner har bolaget utvecklat gemensamma
lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och andra stöd för digitalisering inom
hälso- och sjukvårdsområdet. Idag ansvarar Inera för ett 40-tal
landstingsgemensamma tjänster och projekt, bland annat 1177 Vårdguiden.
Verksamheten inriktar sig till både invånare och medarbetare i vård- och
omsorg.

Genom det bredare ägandet ska bolaget kunna främja och stödja utvecklingen
av digitala tjänster inom betydligt fler verksamhetsområden än hälso- och
sjukvård, till exempel skola och samhällsbyggnad. Det handlar om tjänster och
lösningar som underlättar för invånare, förtroendevalda och tjänstemän i
kommuner, landsting och regioner.

Inera blir därmed plattform för utveckling och förvaltning av gemensamma
digitala lösningar även för kommunerna. Genom förvärvet kan utvecklings- och
förvaltningskostnaderna sänkas och utvecklingstakten höjas genom ett mer
samordnat arbete.

Beslutsunderlag
Missiv – Erbjudande av aktier
Bilaga 1 – Aktieöverlåtelseavtal
Bilaga 2 – Anslutningsavtal till aktieägaravtal
Bilaga 3 – Aktieägaravtal
Bilaga 4 – Bolagsordning
Bilaga 5 – Ägardirektiv för Inera AB
Bilaga 6 – Årsredovisning för Inera 2015
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2017
Kommunstyrelsen den 3 maj 2017, § 108

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Anders Gustafsson (SD), Marie-
Louise Dinäss (S), Stefan Nylén (SD) och Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall
till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att förvärva fem aktier av Inera AB för den totala summan 42 500 kr.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-02-28     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §13    Dnr: BU.2017.18   042  
 
Bokslut 2016 samt ombudgetering av investeringsmedel  
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för 2016 ett positivt resultat på  
16 437 tkr. De särskilda integrationspengar på 7 950 tkr som nämnden erhöll 
under 2016 men som även avser projekt för 2017 gör ett överskott med 
knappt 5 000 tkr. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen begär ombudgetering av ej ianspråktagna 
investeringsmedel 2016 med totalt 1 450 tkr enligt följande: 
- IKT-planen, 1 230 tkr 

För inköp av lärplattor då investeringsbudget för lärplattor ligger jämnt 
fördelat med 6 450 tkr per år under en treårsperiod i förhållande till 
samtliga elever, reinvesteringarna sker dock i förhållande till den takt 
som lärplattorna köpts in.  

- Grundskolan, 220 tkr 
Under 2016 har Töråsskolan begärt offert för att köpa nya möbler till 
matsalen. Det dröjde med offert och därför hann man inte få hem 
möblerna under 2016. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen har kompletterat bokslutet med "Nämndens 
ordförande har ordet". Bokslutet har daterats 2017-02-16. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-07. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-02-13, §9. 
Bokslut 2016, daterat 2017-02-16. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna Bokslut 2016, inklusive redovisning på programnivå, 

miljöbokslut samt medborgarkontakter, daterat 2017-02-16 
att begära ombudgetering av investeringsmedel från 2016 med totalt  

1 450 tkr 
att överlämna Bokslut 2016 till kommunfullmäktige. 

  
 

Expedieras till: 
Samtliga områden 
Ekonomienheten 
Kommunfullmäktige  
 
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-05-30 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §161 Dnr: KS.2017.98

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 2016, barn- och
utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har i samband med beslut om boklsut 2016
begärt ombudgetering av inte ianspråktagna investeringemedel med totalt 1
450 tkr.

De investeringsmedel de hänvisar till rör framförallt medel till lärplattor, men
också möbler.

I samband med budgetprocessen inför 2017 beslutades att förutom särskilt
utpekade satsningar bevilja en investeringsram/ år till varje nämnd att förfoga
över. Detta gör att s.k. ombudgeteringar inte längre är aktuellt.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden den 28 februari 2017, §13
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2017
Kommunstyrelsen den 17 maj 2017, § 132

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att inte bevilja barn- och utbildningsnämnden ombudgetering av
investeringsmedel 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-05-30 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §162 Dnr: KS.2017.100

Begäran om täckning av kostnader för flyktingverksamhet,
socialnämnden

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har i samband med beslut om bokslut 2016 begärt täckning av
kostnader för flyktingmottagandet 2016 som inte kan återsökas hos
migrationsverket. Socialnämnden begär att 3 312 tkr täcks via de statliga medel
för flyktingmottagandet 2016.

Kostnaderna är att betrakta som engångskostnader som inte kräver någon
justeringar av ramar för socialnämnden. Socialnämndens resultat ingår i
kommunens sammanlagda resultat och en justering påverkar inte det. En
förändring av socialnämndens resultat är därför inte nödvändig.

Beslutsunderlag
Socialnämnden den 28 februari 2017, §23
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2017
Kommunstyrelsen den 17 maj 2017, § 133

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att inte bevilja socialnämnden täckning för de kostnader (3 312 tkr) som
nämnden haft, men som inte kan återsökas hos migrationsverket.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-02-28 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §23 Dnr: SN.2017.11 042

Bokslut 2016.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar förslag till bokslut för 2016. Av redovisningen framgår
att nämnden redovisar ett negativt resultat på 3 305 tkr. Detta är en en
förbättring med drygt 2 500 tkr i förhållande till den senaste prognosen.
Förbättringen beror på något högre intäkter för flyktingverksamheten, effekter
av de åtgärder som nämnden fattade beslut om under hösten samt att statliga
medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen möjliggjort att kostnader
kunnat täckas i större utsträckning än tidigare beräknat.

Socialnämnden har under året haft kostnader för flyktingmottagandet som inte
kunnat återsökas från migrationsverket. Det gäller kostnader för
försörjningsstöd till flyktingar samt kostnader för drift av evakueringsboendet
Johan Orre. Totalt motsvarar det 3 312 tkr. Socialnämnden har i tidigare under
året aviserat att man avser att komma tillbaka i bokslutet med begäran om att
få dessa kostnader täckta av de statliga medel för flyktingmottagandet 2016.

Socialnämnden har under året arbetat för att uppnå de konkretiserade målen
som kommunfullmäktige har tilldelat nämnden, de egna nämndmålen kopplade
till kommunens övergripande mål samt interna processer inom förvaltningen.
En stor del av målen har uppnåtts under 2016, men ett antal mål har
karaktären av att gälla under en längre period än ett år varför de inte kan anses
som helt uppfyllda och något av målen har inte kunnat uppfyllas under året.

I bokslutsrapporten ingår också en uppföljning av nämndens
internkontrollarbete under 2016 och en redovisning av genomfört miljöarbete
under året.

Socialnämndens beslutade den 13 oktober 2015 att ge förvaltningen i uppdrag
att inrätta en personalpool. Rapport av arbetet finns i bokslutsrapporten.

Socialnämnden arbetsutskott beslut den 4 mars 2015 att det pågående arbete
med omorganisation inom funktionshinder och stöd ska följas upp. Rapport av
det arbetet finns i bokslutsrapporten.

Beslutsunderlag
Socialnämndens bokslut 2016 daterat den 22 februari 2017
Socialnämndens arbetsutskott den 14 februari 2017, § 17
Uppföljning intern kontroll 2016 (Socialnämnden) daterad den 22 februari 2017
Socialnämnden den 13 oktober 2015 § 97 uppdrag att inrätta en personalpool
Socialnämndens arbetsutskott den 4 mars 2015, § 14 uppdrag att
återkommande rapportera om organisationsförändringarna inom
programområde funktionshinder och stöd



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-02-28 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

forts § 23

Socialnämnden beslutar

att socialnämnden fastställer socialnämndens bokslut för 2016, redovisat i
bokslutsrapporten daterad den 22 februari 2017, med de redaktionella
ändringar som diskuterades på mötet,

att godkänna förvaltningens uppföljning av intern kontroll för
socialnämndens verksamheter år 2016,

att överlämna bokslutsrapporten, tillhörande bilagor samt uppföljningen av
internkontrollen till kommunfullmäktige ,

att att hos fullmäktige begära täckning för kostnader för flyktingmottagandet
2016 som inte kan återsökas från migrationsverket. Socialnämnden begär
att 3 312 tkr täcks via de statliga medel för flyktingmottagande 2016,

att godkänna förvaltningens åtterrapportering av inrättande av personalpool
(bemanningsenhet), enligt socialnämndens beslut den 13 oktober 2015 §
97 och därmed förklara uppdraget fullgjort, samt

att godkänna förvaltningens återrapportering gällande pågående arbete med
omorganisation inom funktionshinder och stöd, enligt socialnämndens
arbetsutskotts beslut den 4 mars 2015 § 14 och därmed förklara
uppdraget fullgjort.

Expedieras till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunstyrelsen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-05-30     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §163    Dnr: KS.2017.73      

 

Helårsprognos 1 2017, med budgetuppföljning per den 31 mars 2017, 

hela kommunen  

 

Ärendebeskrivning 

Gislaveds kommun gör fyra stycken uppföljningar per år. Den första görs under 

maj månad. 

 

Gislaveds kommun lämnar en resultatprognos avseende driften på 23 946 tkr, 

d.v.s. en avvikelse mot det budgeterade resultatet på 17 206 tkr med 6 740 tkr. 

 

Nämndernas prognostiserade överskott visar på 9 240 tkr där barn- och 

utbildningsnämnden tillsammans med kommunstyrelsen utgör större delen. 

 

Finsnasförvaltningen visar ett underskott på ca 2 500 tkr p.g.a lägre 

skatteintäkter, högre pensionskostnader samt lägre räntekostnader. 

 

Prognosen för investeringar visar på ett överskott med 34 360 tkr där 

fastighetsnämnden står för hela avvikelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning 12017 med helårsprognos 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-19, §103 

Räddningsnämndens protokoll 2017-04-11, §16 

Tekniska nämndens protokoll 2017-04-19, §38 

Socialnämndens protokoll 2017-04-25, §52 

Bygg- och miljönämndens protkoll 2017-04-10, §62 

Kulturnämndens protokoll 2017-04-10, §6 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-04-26, §47 

Fritidsnämnden protokoll 2017-05-02, §22 

Fastighet- och servicenämndens arbetsutskotts protokoll 2017-04-26, §63 

Kommunstyrelsen den 17 maj 2017, § 134 

 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna uppföljning 1 med helårsprognos, samt 

 

att  överlämna uppföljning 1 med helårsprognos som information till 

kommunfullmäktige. 

 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

Kommunfullmäktige 
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Inledning 
I samband med införande av ny styrmodell i Gislaveds kommun har uppföljningen lyfts fram som en 

framgångsfaktor. Gislaveds kommun inför fr om 2017 uppföljning vid fyra tillfällen per år där den 

första är framtagen under mars månad. 

 

Ekonomisk prognos – driften 
 

 

Gislaveds kommun prognostiserar 

ett resultat på helåret med 23 946 

tkr, vilket är en avvikelse mot 

budgeterat resultat med 6 740 tkr. 

Nämnderna står för 9 240 tkr och 

finansförvaltningen för -2 500 tkr. 

Fyra nämnder prognostiserar 

överskott medan resterande 

prognostiserar ett noll-resultat. 

Barn- och utbildningsnämnden 

prognostiserar ett överskott på 

drygt 6, 5 mnkr där ökade 

statsbidrag och högre 

interkommunala intäkter bidrar till 

den positiva prognosen. Den 

mildras dock av att kostnaderna för 

ökat antal barn ökar. 

Kommunstyrelsen prognostiserar 

ett överskott på nästan 1,5 mnkr 

där största delen beror på vakanser, 

men även att en del projekt inte 

påbörjats. 

Fastighet- och servicenämnden 

bedömer att lägre energikostnader ger ett överskott på drygt 750 tkr. Fastighetsnämnden flaggar för 

att om Malmgatan säljs så kommer det att bli en stor reaförlust. 

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett mindre överskott. 

Finansförvaltningen visar i nuläget på ett underskott om 2 500 tkr, Skatteintäkter och generella 

statsbidrag minskar med 1 500 tkr och pensionerna förväntas öka med motsvarande belopp. 

Nämnd, tkr  Prognos drift 

Kommunstyrelsen 1 450 

Överförmyndarnämnden 100 

Räddningsnämnden 0 

Teknisk nämnd 0 

Bygg- och miljönämnd 0 

Socialnämnd 0 

Fritidsnämnd 0 

Barn- och utbildningsnämnd 6 526 

Kulturnämnden 400 

Fastighet- och servicenämnden 764 

SUMMA NÄMNDER 9 240 

  Finansförvaltningen   

Skatter och generella statsbidrag -1 500 

Pensioner - -1500 

Kapitalintäkter  0 

Finansnetto 500 

Arbetsgivare avg. 0 

SUMMA FINANSFÖRVALTNINGEN -2 500 

  TOTALT  6 740 

  

  BUDGETERAT RESULTAT 17 206 

  

  PROGNOSTISERAT RESULTAT 23 946 
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Pensionsprognosen är svår att göra i början av året. En säkrare prognos kommer i samband med 

delårsbokslutet per 31/8. Finansnettot blir 500 tkr bättre då minskade räntekostnader eftersom de 

långfristiga lånen amorterats ner snabbare än planerat. 

 

Ekonomisk prognos investeringar 

Nämnd, tkr 
Prognos 

investeringar 

Kommunstyrelsen 0 

Överförmyndarnämnden 0 

Räddningsnämnden 0 

Teknisk nämnd 0 

Bygg- och miljönämnd 0 

Socialnämnd 0 

Fritidsnämnd 0 

Barn- och utbildningsnämnd 0 

Kulturnämnden 0 

Fastighet- och servicenämnden 34 360 

SUMMA NÄMNDER 34 360 
 

Alla nämnder förväntas använda sina investeringsmedel förutom fastighets- och servicenämndeen 

som prognostiserar att de kommer att lämna överskott på drygt 34 mnkr. Detta beror på att flera 

stora projekt kommer igång senare än beräknat. 

Verksamheten 
I verksamheten pågår just nu arbetet med revideringen av Föp Smålandsstenar/Skeppshult. Det 

pågår en hel del aktiviteter kring detta på orterna.  Under våren genomförs medarbetarenkäten 2017 

och resultatet väntas inom kort.  

Ett ESF-projekt har beviljats tillsammans med kommuner i Jönköpings län. Projektet syftar till insatser 

för ett hälsosammare liv och det kommer att göra ett stort antal insatser de kommande åren. 

I kommunens verksamhet pågår också en hel del kommunövergripande projekt kring bland annat 

informationssäkerhet, införandet av kontaktcenter, utveckling av e-tjänster, utveckling av social 

hållbarhet och införandet av den nya styrmodellen. 

Välfärdsteknologi är en viktig fråga för att kunna utveckla verksamheterna framåt och ett arbete 

pågår med att införa olika delar av E-hälsa. 

Den kommungemensamma bemanningsenheten är startad sedan januari 2017, och arbete pågår med 
att få arbete och rutiner kring detta att fungera. 

Arbete pågår för att minska organisationen för ensamkommande barn då ersättningsnivåerna 
kommer att minska från andra halvåret 2017 samt att det kommer att finnas färre ungdomar. 
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Antalet personer som uppbär försörjningsstöd som inte är nyanlända minskar men nyanlända där 

etableringsersättning har upphört ökar. Samarbete med Arbetsförmedlingen pågår för denna 

målgrupp för att minska kostnader för försörjningsstöd. Det är ett kompetensutvecklingsprojekt som 

ska ledas av AMO där Arbetsförmedlingen går in som finansiär och målgruppen riktar sig till de som 

lämnar etableringen. Beslut inväntas från Arbetsförmedlingen.  

 

Under årets första månader har också arbetet med uppstart av team för "Trygg och säker hemgång" 

påbörjats. Detta för att möta de förändringar som kommer i och med förändrad samverkan och 

betalansvar för kommuner och landsting.  

Arbete med att samordna undersköterskor och sjuksköterskor till ett gemensamt natteam pågår.  
 

Under första kvartalet 2017 har barn- och elevantalet ökat utöver planerad budget. Ökningen av 

antalet barn i förskolan är 61 och antalet barn i grundskolan ökar med 54. Omfattningen av SFI och 

vuxenutbildningen är på en fortsatt hög nivå. Som följd av detta kommer en del av SFI-verksamheten 

att flyttas till Johan Orre-skolan under våren.  

Preliminära antagningssiffror till gymnasiet visar att andelen elever som söker till Gislaveds 

Gymnasium stärkts. Högstadieskolorna och introduktionsprogrammen arbetar med många insatser, 

såsom lovskolor, studiecentra m.m., för att öka antalet behöriga inför den slutliga antagningen i juni.  

Nordinskolan, Lundåkerskolan och Ölmestadskolan har påbörjat ett treårigt program tillsammans 

med sex andra kommuner i landet inom ramen för Ifous på temat Inkluderande lärmiljöer.  

Ett drygt tiotal förskollärare och lärare inom kommunen vidareutbildar sig till speciallärare och 

specialpedagoger.  

Arbetet med förändrad skolorganisation i Gislaved och Smålandsstenar pågår enligt plan.  

Under hösten inrättas ytterligare ett förskoleområde samt en ny teamorganisation som följer de olika 

verksamhetsgrenarna.  

Inom barn- och utbildningsområdet har det under det första kvartalet varit en stor utmaning med 

kompetensförsörjning inom de flesta områdena. Bristen på såväl behörig som vikarierande personal 

har skapat stora ansträngningar inom verksamheterna. 

 

Analys- Slutsatser 
Prognosen efter 3 månader är i vissa delar osäker, bla är kompetensförsörjning ett problem för flera 

nämnder. Det är svårt att rekrytera personal vilket ställer högre kvar på den befintliga personalen.  

Fler barn inom skolan påverkar kostnaderna pga att det behövs mer personal och ökade lokalbehov.  

Barn- och utbildningsnämnden pekar på att de riktade statsbidragen ofta är förknippade med en 

egen insats och om den minskar kan statsbidragen minska eller upphöra. 

Kostnaderna för insatser till personer med funktionsnedsättning och utvecklingen av försörjningsstöd 

kopplat till utträde ur etableringen kommer att följas särskilt.  

Nämnderna bedömer att verksamheten till största delen fungerar väl och att arbetet med uppdrag 

och mål följer planeringen. 

 

 



 
 

 

Leader Västra Småland Köpmansgatan 11D, 335 80 Gnosjö  
Telefon: 0370-3310 30   info@leadervastrasmaland.se 
organisationsnr. 802496-8318 

 www.leadervastrasmaland.se  

 

 

 

Kommunfullmäktige    2017-05-30 

Gislaveds kommun 

332 30 Gislaved 

 

Hej! 

Här på Leader Västra Småland har vi sedan april 2016 hanterat, stöttat och prioriterat projekt i 

området och kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Jönköping. Vi jobbar i 

landsbygdsprogrammet 2014-2020 och verksamheten är i full gång med kansli i Gnosjö och 

en LAG-grupp med 20 representanter spridda i området.  

Kommunernas offentliga medfinansiering motsvarar 33% av vår totala budget, som  är 

36 600 000 kr. 

Vi tycker det är dags att informera er kort och kärnfullt om verksamheten i allmänhet och 

effekter i just er kommun i synnerhet. Därför skulle vi gärna delta på ett möte med 

kommunfullmäktige och ta lite tid i anspråk någon gång till hösten 2017. 

Meddela oss vilket datum som passar er bäst så bokar vi in det och kommer till er och berättar 

om landsbygdsutveckling och Leader. 

 

 

Med vänlig hälsning verksamhetsledare Sofia Skörde 
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