Kallelse / Underrättelse
Kommunfullmäktige
Utskicksdatum
2017-06-12

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning
ärende 1 – 21.
Tid:
Plats:

Måndagen den 19 juni 2017 kl. 13.15
Thalia, Folkets Hus, Alvesta

Ledamöter
Per Ribacke (S)
Frida Christensen (S)
Robert Olesen (S)
Rose-Marie Larsson (S)
Sebastian Ohlsson (S)
Peter Johansson (S)
Lars-Olof Petersson (S)
Lisbeth Holmqvist (S)
Bertil Olsson (S) ordf.
Jessica Madsen (S)
Johnny Lundberg (S)
Tomas Hedevik (S)
Anita Lindstedt (S)
Tommy Mases (S)
Thomas Haraldsson (C)
Sven Sunesson (C)
Monica Pihl (C) 1:e vice ordf.
Jonas Engkvist (C)
Hagart Valtersson (C)
Andreas Nilsson (C)
Heléne Andersson (C)
Birgit Andersson (MP)
Anita Thörn von Rosen (MP)
Thomas Johnsson (M)
Mikael Johansson (M)
Helen Gustavsson (M)
Matz Athley (M)
Niclas Salomonsson (M)
Gunilla Gustafsson (M)
Tomas Öhling (M)
Rune Gustafsson (M)
Björn Tisjö (M)
Sara Karlsmo (M)
Lennart Johansson (SD)
David Kristiansson (SD)
Thomas Falk (SD)
Benny Lundh Johansson (SD)
Fredrik Johansson (SD)
Tommy Ernemyr (-)
Gustaf Arvidsson (SD)
Lars-Olof Franzén (AA)

Jan-Eric Svensson (AA)
Isabell Barindelli (AA)
Jan Johansson(AA)
Christer Brincner (KD)
Roxana Sepulveda (KD)
Börge Nielsen (V)
Ola Andersson (V)
Bengt-Olof Söderström (L) 2:e vice ordf.
Ersättare
Valbone Hasani (S)
Torbjörn Svensson (S)
Gunnel Nordahl (S)
Phlogi Ludiongo (S)
Adelisa Barakovic (S)
Mats Martinsson (S)
Peter Danforth Öhman (S)
Cristina Haraldsson (C)
Margareta Berggren (C)
Mats Nilsson (C)
Sven-Åke Berggren (C)
Hanna Evelyndotter (MP)
Kent Mandorff (MP)
Anders Malmqvist (M
Anders Johnsson (M)
John-Erik Pettersson (M)
Kia Johnsson (M)
Göran Fredriksson (SD)
(SD)
(SD)
Mikael Nilsson (AA)
Flor de Maria Ticeran V (AA)
Sten-Åke Carlsson (KD)
Artur Vitt (KD)
Dumitru Drugas (V)
Ulla Edholm (V)
Stig Jacobsson (L)
Britta Bünger (L)

Om du inte kan närvara kalla ersättare samt meddela förändringen genom att kontakta ditt parti samt
kommunsekreteraren på lisa.s.eriksson@alvesta.se eller 0472-150 55.
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Förteckning över Kommunfullmäktigs ärenden den 19 juni 2017
1. Närvaro
2. Val av justerare
3. Allmänhetens frågestund (klockan 13.15)
4. Information från ordföranden
5. Beslut om mål och budget 2018 med plan 2019-2020
6. Anmälan av medborgarförslag och motioner
a) Motion (M) avseende säkra korsningen vid infarten till Vislanda
b) Motion (AA) angående korsningen som Trafikverket glömde
7. Aktuellt från revisorerna
8. Beslut om startbesked för om- och tillbyggnad av Mohedaskolan och sporthall
9. Beslut om förvärv av aktier i Inera AB
10. Återrapportering av partistöd för år 2016
11. Återrapportering av beslut fattade av kommunfullmäktige
12. Beslut om ny förbundsordning för kommunalförbundet sydarkivera samt godkännande av
Alvesta kommuns kostnadsandel i förbundet 2018 med plan 2019-2020
13. Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Sydarkivera
14. Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för samordningsförbundet Värend
15. Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för VoB kronoberg
16. Besvarande av motion (AA) angående framtidsplanerna för Virdavallen och Hanaslövs
fritidsområde
17. Besvarande av medborgarförslag angående biblioteket i Grimslöv
18. Besvarande av medborgarförslag angående hastigheten på Fornvägen
19. Besvarande av medborgarförslag angående transporter till och från järnvägskajen i Vislanda
20. Anmälan av interpellationer
a) Interpellation till ordföranden i Alvesta kommunföretag angående kommunens
bredbandsutbyggnad
21. Val och entlediganden
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KF §
Allmänhetens frågestund

Redogörelse
Allmänheten ska, i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning §
24, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle
att ställa frågor inom Alvesta kommuns kompetensområde.
Tid är avsatt för allmänhetens frågestund kl. 13.15 – 13.45

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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KF §
Information från ordföranden
Redogörelse
Kommunfullmäktiges ordförande lämnar information till
kommunfullmäktige.
Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

KF §

KS 2017/182.041

Beslut om mål och budget 2018 med plan 2019-2020
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Beslutsunderlag
1. Protokoll från kommunstyrelsen § 52, daterat den 7 juni 2017 ( ej justerat vid
utskick)
2. Alvesta Alternativets budgetförslag, daterat den 7 juni 2017
3. Moderaternas budgetförslag, daterat den 7 juni 2017
4. Protokoll från arbetsutskottet, daterat den 16 maj 2017
5. Mål och budget 2018 med plan 2019-2020, Socialdemokraternas, Centerpartiets
och Miljöpartiets budgetförslag, daterat den 16 maj 2017
Redogörelse
Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges
strategiska inriktningar. Till kommunens vision ”Alvesta kommun,
södra Sveriges mittpunkt- integrerar lokalt boende med globala
möjligheter” finns fyra fokusområden med därtill kopplade resultatmål
och mått som konkretiserar kommunens ambitioner
för en god ekonomisk hushållning. Fokusområdena är hållbar tillväxt,
människors vardag, barn och ungas behov samt trygg välfärd.
Utgångspunkt för budget 2018 och plan 2019-2020 är 2017 års budget.
Nämnderna får totalt nästan 15 miljoner kronor i utökad rambudget
2018. Budget för avskrivningar, löneökningar, pensioner och övriga
kommunövergripande poster, ökar med totalt 29 miljoner kronor
jämfört med budget 2017. Intäkter från finansnettot ökar med 17
miljoner kronor samt skatt, generella statsbidrag och utjämning
beräknas öka med 26 miljoner kronor, eller 2,2 procent jämfört med
budget 2017. Ovanstående innebär ett budgeterat resultat på 11
miljoner kronor år 2018. Planerat resultat för år 2019 och 2020 är 12
respektive 13 miljoner kronor.
Till kommunstyrelsen sammanträde den 7 juni överlämnade Alvesta
Alternativet och Moderaterna sina respektive budgetförslag.
Beredning
KS § 52
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. För god ekonomisk hushållning fastställs för Alvesta kommun de fyra
fokusområdena med tillhörande resultatmål enligt förslaget i Mål och
Budget.
2. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål ska
styrelsen/nämnderna agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids.
Om de av kommunfullmäktige antagna målen inte kan uppfyllas ska detta
prövas av fullmäktige.
3. Budget 2018 utgår från oförändrad skattesats om 21:42 per skattekrona.

4. Driftbudget år 2018 till nämnder och styrelser uppgår enligt nedan:
Nämnd/styrelse
Driftbudget 2018 (tkr)
Kommunstyrelsen
69 080
Överförmyndarnämnden
1 788
Kultur- och fritidsnämnden
46 936
Utbildningsnämnden
509 590
Nämnden för individ- och familjeomsorg
86 204
Omsorgsnämnden
326 797
Nämnden för samhällsplanering
46 642
Nämnden för myndighetsutövning
174
Summa nettokostnader nämnderna
1 087 211
Gemensam finansiering
1 098 211

Årets resultat

11 000

Anslagen i driftbudgeten till nämnder och styrelser fastställs med ett anslag
(netto; kostnader minus intäkter) per nämnd/styrelse. Kommande budgetomfördelningar under 2017 som är långsiktiga påverkar slutliga driftramar
för år 2018.
5. Investeringsbudget år 2018 till nämnder och styrelser uppgår enligt nedan:
Nämnd/styrelse
Investeringsbudget 2018 (tkr)
Kommunstyrelsen
3 000
Kultur- och fritidsnämnden
4 800
Utbildningsnämnden
4 400
Nämnden för individ- och familjeomsorg
100
Omsorgsnämnden
1 500
Nämnden för samhällsplanering
90 800
Summa investeringsbudget
104 600

Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsanslagen mellan nämnder
under år 2018.
6. Kommunstyrelsen beslutar om enskilda investeringsprojekt upp till 10
miljoner kronor. Investeringar därutöver fastställs av kommunfullmäktige.
Beslut om investeringsramar enligt ovan (p 5), innebär att regleringen
”Investeringar under fem (5) miljoner kronor beslutas av beställande
nämnd” inte längre gäller. Därmed upphör delar av bilaga 7 till ”Regler
och rutiner vid förhyrning av verksamhetslokaler i Alvesta kommun”,
(kommunfullmäktige § 62, 2012-05-02 och reviderad KF § 127, 2013-1119).
7. Uppdra till kommunstyrelsen att under 2017 ta fram förslag till investeringsprocess inför budget 2019.
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8. Fastställa resultat- respektive balansbudget år 2018-2020 för kommunen
enligt Mål och Budget och därmed anta den ekonomiska flerårsplanen.
9. Anta resultat- och balansbudget år 2018-2020 för VA-verksamheten enligt
Mål och Budget.
10. Uppdra till nämnderna/styrelsen att senast den 15 november 2017 besluta
om verksamhetsplan med internbudget för år 2018 för information till
kommunfullmäktige på decembersammanträdet 2017. Nämndernas
verksamhetsplaner ska ske med utgångspunkt från kommunfullmäktiges
budget och de närmare anvisningar som utfärdas om budgetarbetet från
kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen). Nämndernas uppdrag
avser både drift och investeringar. Nämnderna ska i samband med beslut
om verksamhetsplan även fastställa en internkontrollplan för 2018 som
även den ska informeras om till kommunfullmäktiges
decembersammanträde 2017.
11. Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2018 omsätta lån alternativt ta
upp nya lån till ett totalt belopp på högst 250 miljoner kronor.
12. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta om centrala strategiska anslag år
2018 under gemensam finansering.
13. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta om mindre justeringar av budgetramar nämnderna emellan av budgetteknisk karaktär.
14. Uppdra till kommunstyrelsen att införa ett upphandlingsutskott.
15. Uppdra till kommunstyrelsen att förbereda genomförande av
jämställdhetsanalys. I uppdraget ingår att såväl kartlägga som att lämna
förslag på metod och omfattning av analysen.
16. Uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta och besluta om en
resursfördelningsmodell som hanterar faktiskt utfall avseende
volymförändringar gällande omsorgsnämnden och
utbildningsnämnden. Den finansiella förutsättningen finns
som strategiskt anslag.
17. Uppdra till kommunstyrelsen att under 2018 utarbeta en modell för överoch underskottshantering.
3
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18. Uppdra till omsorgsnämnden att se över villkoren för personer som deltar i daglig
verksamhet.
19. Uppdra till omsorgsnämnden att under planperioden avveckla delade turer.
20. Uppdra till omsorgsnämnden att öka andelen ekologiskt och närproducerat i
kostverksamheten.
21. Uppdra till utbildningsnämnden att stimulera fler enheter inom
förskoleverksamheten för certifiering till Grön flagg.
22. Ökat medlemsbidrag för 2018 till Värends Räddningstjänst med 200 tkr.
Finansieras från ”Övriga strategiska åtgärder”.
23. Anta borgensram för de kommunägda bolagen för år 2018 (ersätter tidigare
beslut). Ramarna innebär att kommunen såsom för egen skuld ingår borgen
enligt listan nedan med låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
Bolag, mnkr
AllboHus Fastighets AB
Alvesta Energi AB
Alvesta Elnät AB
BIVA Bredband i Värend
Alvesta Renhållning AB
Alvesta Utveckling AB
Alvesta Kommunföretag AB
Huseby Bruk AB
Summa borgensramar

Borgensramar
1 150,0
120,0
60,0
33,0
0
35,0
70,0
0,0
1 468,0

Kredit via koncernkonto
30,0
10,0
5,0
1,0
0,3
3,0
6,0
1,0

Borgen för föreningar på 5,5 miljoner kronor från år 2015 kan utökas vid behov efter
prövning i kommunstyrelsen.
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Beslut om mål och budget 2018 med plan 2019-2020
Beslutsunderlag
1. Alvesta Alternativets budgetförslag, daterat den 7 juni 2017
2. Moderaternas budgetförslag, daterat den 7 juni 2017
3. Protokoll från arbetsutskottet, daterat den 16 maj 2017
4. Mål och budget 2018 med plan 2019-2020, Socialdemokraternas, Centerpartiets
och Miljöpartiets budgetförslag, daterat den 16 maj 2017
Redogörelse
Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges
strategiska inriktningar. Till kommunens vision ”Alvesta kommun,
södra Sveriges mittpunkt- integrerar lokalt boende med globala
möjligheter” finns fyra fokusområden med därtill kopplade resultatmål
och mått som konkretiserar kommunens ambitioner
för en god ekonomisk hushållning. Fokusområdena är hållbar tillväxt,
människors vardag, barn och ungas behov samt trygg välfärd.
Utgångspunkt för budget 2018 och plan 2019-2020 är 2017 års budget.
Nämnderna får totalt nästan 15 miljoner kronor i utökad rambudget
2018. Budget för avskrivningar, löneökningar, pensioner och övriga
kommunövergripande poster, ökar med totalt 29 miljoner kronor
jämfört med budget 2017. Intäkter från finansnettot ökar med 17
miljoner kronor samt skatt, generella statsbidrag och utjämning
beräknas öka med 26 miljoner kronor, eller 2,2 procent jämfört med
budget 2017. Ovanstående innebär ett budgeterat resultat på 11
miljoner kronor år 2018. Planerat resultat för år 2019 och 2020 är 12
respektive 13 miljoner kronor.
På dagens sammanträde lämnar Alvesta Alternativet och Moderaterna
in sina respektive budgetförslag.
Yrkanden
Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till Socialdemokraternas,
Centerpartiets och Miljöpartiets budgetförslag.
Lars-Olof Franzén (AA) med instämmande av Kauko Antbacke (-)
yrkar bifall till Alvesta Alternativets budgetförslag.
Thomas Johnsson (M) med instämmande av Matz Athley (M) yrkar
bifall till Moderaternas budgetförslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om följande beslutsgång kan
godkännas. Först kommer ordföranden fråga om det är meningen att
kommunstyrelsen ska bifalla Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Miljöpartiets budgetförslag, därefter Alvesta Alternativets
budgetförslag och sist Moderaternas budgetförslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen i tur och ordning om det är
meningen att Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets
budgetförslag, Alvesta Alternativets budgetförslag eller Moderaternas
budgetförslag ska bifallas.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets budgetförslag.
Votering begärs och ska verkställas.
Ordförande beslutar att Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Miljöpartiets budgetförslag är huvudförslag och att kommunstyrelsen
ska rösta fram ett motförslag.
Ordförande ställer Alvesta Alternativets budgetförslag mot
Moderaternas budgetförslag.
Ja- röst är en röst på att Alvesta alternativets budgetförslag ska utses
som motförslag.
Nej-röst är en röst på att Moderaternas budgetförslag ska utses som
motförslag.
Med 3 ja-röster mot 2-nej röster finner ordförande att kommunstyrelsen
beslutar att Alvesta Alternativets budgetförslag utses som motförslag.
Omröstningsbilaga
Ordinarie
ledamöter

Thomas
Haraldsson (C)
Thomas
Johnsson (M)
Rose-Marie
Larsson (S)
Lars-Olof
Franzén (AA)
Kauko
Antbacke (-)
Benny Lundh
Johansson
(SD)
Per Ribacke
(S)
Tjänstgörande
ersättare
Rolf Marklund
(S)
Helene
Andersson (C)
Anita Thörn
Von Rosen
(MP)
Matz Athley
(M)

Jaröster

Nejröster

Avstår
från
att
delta i
beslut

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

Ordföranden ställer Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Miljöpartiets budgetförslag mot Alvesta Alternativets
budgetförslag.

Ja- röst är en röst på Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Miljöpartiets budgetförslag.
Nej-röst är en röst på Alvesta Alternativets budgetförslag.
Med 6 ja-röster mot 3-nej röster finner ordförande att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla Socialdemokraternas,
Centerpartiets och Miljöpartiets budgetförslag.
Omröstningsbilaga
Ordinarie
ledamöter

Jaröster

Thomas
Haraldsson (C)
Thomas
Johnsson (M)
Rose-Marie
Larsson (S)
Lars-Olof
Franzén (AA)
Kauko
Antbacke (-)
Benny Lundh
Johansson
(SD)
Per Ribacke
(S)

Tjänstgörande
ersättare
Rolf Marklund
(S)
Anita Thörn
Von Rosen
(MP)
Helene
Andersson (C)
Matz Athley
(M)

Nejröster

Avstår
från att
delta i
beslut

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. För god ekonomisk hushållning fastställs för Alvesta kommun de fyra
fokusområdena med tillhörande resultatmål enligt förslaget i Mål och
Budget.
2. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål ska
styrelsen/nämnderna agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids.
Om de av kommunfullmäktige antagna målen inte kan uppfyllas ska detta
prövas av fullmäktige.
3. Budget 2018 utgår från oförändrad skattesats om 21:42 per skattekrona.

4. Driftbudget år 2018 till nämnder och styrelser uppgår enligt nedan:
Nämnd/styrelse
Driftbudget 2018 (tkr)
Kommunstyrelsen
69 080
Överförmyndarnämnden
1 788
Kultur- och fritidsnämnden
46 936
Utbildningsnämnden
509 590
Nämnden för individ- och familjeomsorg
86 204
Omsorgsnämnden
326 797
Nämnden för samhällsplanering
46 642
Nämnden för myndighetsutövning
174
Summa nettokostnader nämnderna
1 087 211
Gemensam finansiering
1 098 211

Årets resultat

11 000

Anslagen i driftbudgeten till nämnder och styrelser fastställs med ett anslag
(netto; kostnader minus intäkter) per nämnd/styrelse. Kommande budgetomfördelningar under 2017 som är långsiktiga påverkar slutliga driftramar
för år 2018.
5. Investeringsbudget år 2018 till nämnder och styrelser uppgår enligt nedan:
Nämnd/styrelse
Investeringsbudget 2018 (tkr)
Kommunstyrelsen
3 000
Kultur- och fritidsnämnden
4 800
Utbildningsnämnden
4 400
Nämnden för individ- och familjeomsorg
100
Omsorgsnämnden
1 500
Nämnden för samhällsplanering
90 800
Summa investeringsbudget
104 600

Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsanslagen mellan nämnder
under år 2018.
6. Kommunstyrelsen beslutar om enskilda investeringsprojekt upp till 10
miljoner kronor. Investeringar därutöver fastställs av kommunfullmäktige.
Beslut om investeringsramar enligt ovan (p 5), innebär att regleringen
”Investeringar under fem (5) miljoner kronor beslutas av beställande
nämnd” inte längre gäller. Därmed upphör delar av bilaga 7 till ”Regler
och rutiner vid förhyrning av verksamhetslokaler i Alvesta kommun”,
(kommunfullmäktige § 62, 2012-05-02 och reviderad KF § 127, 2013-1119).
7. Uppdra till kommunstyrelsen att under 2017 ta fram förslag till investeringsprocess inför budget 2019.
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8. Fastställa resultat- respektive balansbudget år 2018-2020 för kommunen
enligt Mål och Budget och därmed anta den ekonomiska flerårsplanen.
9. Anta resultat- och balansbudget år 2018-2020 för VA-verksamheten enligt
Mål och Budget.
10. Uppdra till nämnderna/styrelsen att senast den 15 november 2017 besluta
om verksamhetsplan med internbudget för år 2018 för information till
kommunfullmäktige på decembersammanträdet 2017. Nämndernas
verksamhetsplaner ska ske med utgångspunkt från kommunfullmäktiges
budget och de närmare anvisningar som utfärdas om budgetarbetet från
kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen). Nämndernas uppdrag
avser både drift och investeringar. Nämnderna ska i samband med beslut
om verksamhetsplan även fastställa en internkontrollplan för 2018 som
även den ska informeras om till kommunfullmäktiges
decembersammanträde 2017.
11. Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2018 omsätta lån alternativt ta
upp nya lån till ett totalt belopp på högst 250 miljoner kronor.
12. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta om centrala strategiska anslag år
2018 under gemensam finansering.
13. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta om mindre justeringar av budgetramar nämnderna emellan av budgetteknisk karaktär.
14. Uppdra till kommunstyrelsen att införa ett upphandlingsutskott.
15. Uppdra till kommunstyrelsen att förbereda genomförande av
jämställdhetsanalys. I uppdraget ingår att såväl kartlägga som att lämna
förslag på metod och omfattning av analysen.
16. Uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta och besluta om en
resursfördelningsmodell som hanterar faktiskt utfall avseende
volymförändringar gällande omsorgsnämnden och
utbildningsnämnden. Den finansiella förutsättningen finns
som strategiskt anslag.
17. Uppdra till kommunstyrelsen att under 2018 utarbeta en modell för överoch underskottshantering.
3
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18. Uppdra till omsorgsnämnden att se över villkoren för personer som deltar i daglig
verksamhet.
19. Uppdra till omsorgsnämnden att under planperioden avveckla delade turer.
20. Uppdra till omsorgsnämnden att öka andelen ekologiskt och närproducerat i
kostverksamheten.
21. Uppdra till utbildningsnämnden att stimulera fler enheter inom
förskoleverksamheten för certifiering till Grön flagg.
22. Ökat medlemsbidrag för 2018 till Värends Räddningstjänst med 200 tkr.
Finansieras från ”Övriga strategiska åtgärder”.
23. Anta borgensram för de kommunägda bolagen för år 2018 (ersätter tidigare
beslut). Ramarna innebär att kommunen såsom för egen skuld ingår borgen
enligt listan nedan med låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
Bolag, mnkr
AllboHus Fastighets AB
Alvesta Energi AB
Alvesta Elnät AB
BIVA Bredband i Värend
Alvesta Renhållning AB
Alvesta Utveckling AB
Alvesta Kommunföretag AB
Huseby Bruk AB
Summa borgensramar

Borgensramar
1 150,0
120,0
60,0
33,0
0
35,0
70,0
0,0
1 468,0

Kredit via koncernkonto
30,0
10,0
5,0
1,0
0,3
3,0
6,0
1,0

Borgen för föreningar på 5,5 miljoner kronor från år 2015 kan utökas vid behov efter
prövning i kommunstyrelsen.
Avstår från att delta i beslut
Thomas Johnsson (M) och Matz Athley (M) avstår från att delta i
beslut.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Till
Kommunfullmäktige 19 juni 2017

Förslag
Mål och budget år 2018 med plan 2019-2020
Redogörelse
Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges strategiska
inriktningar. Till kommunens vision ”Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunktintegrerar lokalt boende med globala möjligheter” finns fyra fokusområden med
därtill kopplade resultatmål och mått som konkretiserar kommunens ambitioner
för en god ekonomisk hushållning. Fokusområdena är hållbar tillväxt, människors
vardag, barn och ungas behov samt trygg välfärd.
Utgångspunkt för budget 2018 och plan 2019-2020 är 2017 års budget.
Nämnderna får totalt nästan 15 miljoner kronor i utökad rambudget 2018. Budget
för avskrivningar, löneökningar, pensioner och övriga kommunövergripande
poster, ökar med totalt 29 miljoner kronor jämfört med budget 2017. Intäkter från
finansnettot ökar med 17 miljoner kronor samt skatt, generella statsbidrag och
utjämning beräknas öka med 26 miljoner kronor, eller 2,2 procent jämfört med
budget 2017. Ovanstående innebär ett budgeterat resultat på 11 miljoner kronor år
2018. Planerat resultat för år 2019 och 2020 är 12 respektive 13 miljoner kronor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. För god ekonomisk hushållning fastställs för Alvesta kommun de fyra
fokusområdena med tillhörande resultatmål enligt förslaget i Mål och
Budget.
2. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål ska
styrelsen/nämnderna agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids.
Om de av kommunfullmäktige antagna målen inte kan uppfyllas ska detta
prövas av fullmäktige.
3. Budget 2018 utgår från oförändrad skattesats om 21:42 per skattekrona.

4. Driftbudget år 2018 till nämnder och styrelser uppgår enligt nedan:
Nämnd/styrelse
Driftbudget 2018 (tkr)
Kommunstyrelsen
69 080
Överförmyndarnämnden
1 788
Kultur- och fritidsnämnden
46 936
Utbildningsnämnden
509 590
Nämnden för individ- och familjeomsorg
86 204
Omsorgsnämnden
326 797
Nämnden för samhällsplanering
46 642
Nämnden för myndighetsutövning
174
Summa nettokostnader nämnderna
1 087 211
Gemensam finansiering
1 098 211

Årets resultat

11 000

Anslagen i driftbudgeten till nämnder och styrelser fastställs med ett anslag
(netto; kostnader minus intäkter) per nämnd/styrelse. Kommande budgetomfördelningar under 2017 som är långsiktiga påverkar slutliga driftramar
för år 2018.
5. Investeringsbudget år 2018 till nämnder och styrelser uppgår enligt nedan:
Nämnd/styrelse
Investeringsbudget 2018 (tkr)
Kommunstyrelsen
3 000
Kultur- och fritidsnämnden
4 800
Utbildningsnämnden
4 400
Nämnden för individ- och familjeomsorg
100
Omsorgsnämnden
1 500
Nämnden för samhällsplanering
90 800
Summa investeringsbudget
104 600

Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsanslagen mellan nämnder
under år 2018.
6. Kommunstyrelsen beslutar om enskilda investeringsprojekt upp till 10
miljoner kronor. Investeringar därutöver fastställs av kommunfullmäktige.
Beslut om investeringsramar enligt ovan (p 5), innebär att regleringen
”Investeringar under fem (5) miljoner kronor beslutas av beställande
nämnd” inte längre gäller. Därmed upphör delar av bilaga 7 till ”Regler
och rutiner vid förhyrning av verksamhetslokaler i Alvesta kommun”,
(kommunfullmäktige § 62, 2012-05-02 och reviderad KF § 127, 2013-1119).
7. Uppdra till kommunstyrelsen att under 2017 ta fram förslag till investeringsprocess inför budget 2019.
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8. Fastställa resultat- respektive balansbudget år 2018-2020 för kommunen
enligt Mål och Budget och därmed anta den ekonomiska flerårsplanen.
9. Anta resultat- och balansbudget år 2018-2020 för VA-verksamheten enligt
Mål och Budget.
10. Uppdra till nämnderna/styrelsen att senast den 15 november 2017 besluta
om verksamhetsplan med internbudget för år 2018 för information till
kommunfullmäktige på decembersammanträdet 2017. Nämndernas
verksamhetsplaner ska ske med utgångspunkt från kommunfullmäktiges
budget och de närmare anvisningar som utfärdas om budgetarbetet från
kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen). Nämndernas uppdrag
avser både drift och investeringar. Nämnderna ska i samband med beslut
om verksamhetsplan även fastställa en internkontrollplan för 2018 som
även den ska informeras om till kommunfullmäktiges
decembersammanträde 2017.
11. Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2018 omsätta lån alternativt ta
upp nya lån till ett totalt belopp på högst 250 miljoner kronor.
12. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta om centrala strategiska anslag år
2018 under gemensam finansering.
13. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta om mindre justeringar av budgetramar nämnderna emellan av budgetteknisk karaktär.
14. Uppdra till kommunstyrelsen att införa ett upphandlingsutskott.
15. Uppdra till kommunstyrelsen att förbereda genomförande av
jämställdhetssanalys. I uppdraget ingår att såväl kartlägga som att lämna
förslag på metod och omfattning av analysen.
16. Uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta och besluta om en
resursfördelningsmodell som hanterar faktiskt utfall avseende
volymförändringar gällande omsorgsnämnden och
utbildningsnämnden. Den finansiella förutsättningen finns
som strategiskt anslag.
17. Uppdra till kommunstyrelsen att under 2018 utarbeta en modell för överoch underskottshantering.
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18. Uppdra till omsorgsnämnden att se över villkoren för personer som deltar i
daglig verksamhet.
19. Uppdra till omsorgsnämnden att under planperioden avveckla delade turer.
20. Uppdra till omsorgsnämnden att öka andelen ekologiskt och närproducerat
i kostverksamheten.
21. Uppdra till utbildningsnämnden att stimulera fler enheter inom
förskoleverksamheten för certifiering till Grön flagg.
22. Ökat medlemsbidrag för 2018 till Värends Räddningstjänst med 200 tkr.
Finansieras från ”Övriga strategiska åtgärder”.
23. Anta borgensram för de kommunägda bolagen för år 2018 (ersätter
tidigare beslut). Ramarna innebär att kommunen såsom för egen skuld
ingår borgen enligt listan nedan med låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
Bolag, mnkr
AllboHus Fastighets AB
Alvesta Energi AB
Alvesta Elnät AB
BIVA Bredband i Värend
Alvesta Renhållning AB
Alvesta Utveckling AB
Alvesta Kommunföretag AB
Huseby Bruk AB
Summa borgensramar

Borgensramar
1 150,0
120,0
60,0
33,0
0
35,0
70,0
0,0
1 468,0

Kredit via koncernkonto
30,0
10,0
5,0
1,0
0,3
3,0
6,0
1,0

Borgen för föreningar på 5,5 miljoner kronor från år 2015 kan utökas vid behov
efter prövning i kommunstyrelsen.

Per Ribacke (S)

Thomas Haraldsson (C)

Birgit Andersson (Mp)

Bilaga:
Mål och Budget 2018 med plan 2019-2020
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Kommunfullmäktige

KF §

Dnr 2016/572.509

Anmälan av motion (M) avseende att säkra korsningen vid
infarten till Vislanda
Beslutsunderlag
1. Motion, daterad den 15 maj 2017
Redogörelse
I en motion från Thomas Johnsson (M) redogörs för att Alvesta
kommuns, förtroendevalda politiker ska ta sitt ansvar, och arbeta för
att säkra korsningen vid Husebyvägen/ väg 126 i Vislanda.
Motionären föreslår följaktligen att Alvesta kommun omgående tar
kontakt med ansvarig på Trafikverket för att sammankalla till ett
möte, för en snabb, hållbar och säkrare framtida trafiklösning i
Vislanda.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning inom sex månader.
Protokollet ska skickas till
Thomas Johnsson (M)
Kommunstyrelsen

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

6a

Motion till kommunfullmäktige

Säkra korsningen vid infarten till Vislanda.
Det är hög tid att vi som förtroende valda politiker i Alvesta kommun tar
vårt ansvar och arbetar för en säkrare korsning vid Husebyvägen/ väg 126
i Vislanda.

Bakgrund
För några veckor sedan inträffade ytterligare en tragisk dödsolycka mellan två
fordon i denna korsning. Detta är inte den första dödsolyckan och troligen inte
heller den sista olyckan på denna plats. Det är alltid tråkigt att en incident av
det här slaget gör oss påminda om att en förändring är nödvändig.
Fakta
På väg 126 passerar cirka 2400 bilar och på Husebyvägen 1000 bilar per dag. Ett
flertal allvarliga olyckor har inträffat här genom åren. Bristande respekt för
hastighetsbegränsningen på väg 126, vid den största infarten till Vislanda, är
troligen en bidragande orsak till olyckorna. Att förhindra framtida incidenter
genom en hastighetsdämpande trafiklösning är en nödvändighet. Trafikverket
är huvudman för vägen och det ligger slutligen på deras ansvar att hantera
frågan.
Åtgärd
Det är därför extra viktigt att vi som ansvarsfulla kommunpolitiker tar frågan på
allvar och arbetar tillsammans med Trafikverket för att hitta en konstruktiv
lösning på hur en framtida trafiklösning i korsningen ska se ut. Alvesta Kommun
bör aktivt arbeta för att Trafikverket ska lyfta frågan och aktualisera en
ombyggnad med hastighetsdämpande åtgärder. För några år sedan
diskuterades och planerades för en rondell vid denna infart till Vislanda, vilket
skulle kunna vara en av flera tänkbara säkerhetsåtgärder.

Med bakgrund av ovanstående yrkar moderaterna att:
- Att Alvesta kommun omgående tar kontakt med ansvarig på Trafikverket
för ett sammankalla till ett möte för en snabb, hållbar och säkrare
framtida trafiklösning i Vislanda.

Alvesta den 11 maj 2017
Oppositionsråd

Thomas Johnsson (m)
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Kommunfullmäktige

KF §

Dnr 2016/572.509

Anmälan av motion (AA) avseende korsningen som
Trafikverket glömde
Beslutsunderlag
1. Motion, daterad den 7 juni 2017
Redogörelse
I en motion från Lars-Olof Franzén (AA) redogörs för att kommunen
skyndsamt bör tar kontakt med Trafikverket och försöker påverka dem
att åter skylta om vid Värnamovägens utfart vid väg 25/27 vid Forsa
enligt de riktlinjer man använde sig av vid ombyggnaden av
Allbogatan. Det vill säga 80 kilometer från väster fram till korsningen
och 70 kilometer genom densamma.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning inom sex månader.
Protokollet ska skickas till
Lars-Olof Franzén (AA)
Kommunstyrelsen

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

6b

Korsningen trafikverket glömt!
Värnamovägens utfart vid väg 25/27 vid Forsa är något som Trafikverket ena dagen tycktes åtgärda
för att nästa dag ångra sig och återgå till det tidigare läget.
Under en kortare tid i våras sänktes hastigheten i korsningen till 70 mot gällande 100. Vi som färdas
dagligen genom den här korsningen blev naturligtvis nöjda med detta då svårigheten att ta sig ut på
väg 25/27 är stora. Men glädjen varade bara den korta tid som Allbogatan hade begränsad
framkomlighet och trafiken leddes om via denna korsningen. Nu är det åter 100 km som gäller och vi
närmar oss med stormsteg den tid på året då trafiken genom korsningen är som intensivast. Samtidigt
är det den tid på året då badsäsongen inleds och då många Alvesta-barn cykelledes tar sig från västra
Alvesta till Los-badet i Hjortsberga. Inte nog med att de skall ta sig över korsningen utan man skall
sedan fortsätta den en-filiga vajerförsedda vägen några hundra meter fram till avtaget mot
Hjortsberga kyrka. Till saken hör dessutom att det på denna sträcka inte finns någon väggren.
Innan korsningen upphör den vajerförsedda vägen och hastigheten begränsas till 80 km. I samband
med ombyggnaden lät Trafikverket 80 km råda fram till korsningen och sänkte den ytterligare till 70
genom korsningen för att därefter återgå till 100 km. En lösning som borde permanentats tills den
planerade planfria korsningen genomförs.
Kommunen har sedan länge ett beslut på att göra den så kallade vattenvägen till cykelväg mellan
Sköldstavägen och avfarten mot Hjortsberga kyrka. Det beslutet har aldrig verkställts, men skulle
underlättat för alla cyklande att enkelt ta sig över väg 25/27.
Med anledning av ovanstående motionerar undertecknad om
att kommunen skyndsamt tar kontakt med Trafikverket och försöker påverka dem att åter skylta om
vägen enligt de riktlinjer man använde sig av vid ombyggnaden av Allbogatan. Dvs 80 km från väster
fram t ill korsningen och 70 genom densamma.
att åtgärderna kommer på plats före semestersäsongen

Alvesta den 5 juni 2017

Lars-Olof Franzén

ALVESTA ALTERNATIVET
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Kommunfullmäktige
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KF §
Aktuellt från revisorerna
Redogörelse
Revisorerna lämnar information till kommunfullmäktige.
Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KS §
Beslut om startbesked för om- och tillbyggnad av
Mohedaskola och sporthall
Redogörelse
Handlingar i ärendet tillhandahålls på sammanträdet.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF §

Dnr KS 2017/121.000

Beslut om förvärv av aktier i Inera AB

9

Beslutsunderlag
1. Protokoll från kommunstyrelsen § 62, daterat den 7 juni 2017( ej justerat vid utskick)
2. Protokoll från arbetsutskottet § 45, daterat den 16 maj 2017
3. Tjänsteskrivelse, daterad den 21 april 2017
4. Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
5. Anslutningsavtal, bilaga 2
6. Aktieägaravtal, bilaga 3
7. Bolagsordning, bilaga 4
8. Ägardirektiv, bilaga 5
9. Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6
Redogörelse
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av
alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på
utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och
medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan
kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till
exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och
Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera
AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för
landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär
att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en
närmare anknytning till Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s,
arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankringsoch beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att
godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera
AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om
att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att
köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som
landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i
aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över
bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns
15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex
från landsting/regioner samt tre tjänstemän. Hittills har Ineras
verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt
fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och
samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att
köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det
så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som
delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av
digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje
med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Beredning
KS § 62
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5
(fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i
enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna i ärendet redovisat
aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom
redovisat anslutningsavtal.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande i
uppdrag att underteckna aktuella avtal tillsammans med utsedd
kontrasignatör.

Protokollet ska skickas till
Ekonomiavdelningen

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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KS § 62

Dnr KS 2017/121.000

Beslut om förvärv av aktier i Inera AB
Beslutsunderlag
1. Protokoll från arbetsutskottet § 45, daterat den 16 maj 2017
2. Tjänsteskrivelse, daterad den 21 april 2017
3. Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
4. Anslutningsavtal, bilaga 2
5. Aktieägaravtal, bilaga 3
6. Bolagsordning, bilaga 4
7. Ägardirektiv, bilaga 5
8. Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6
Redogörelse
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av
alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på
utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och
medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan
kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till
exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och
Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera
AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för
landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär
att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en
närmare anknytning till Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s,
arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankringsoch beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att
godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera
AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om
att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att
köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som
landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i
aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över
bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns
15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex
från landsting/regioner samt tre tjänstemän. Hittills har Ineras
verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men
genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2017-06-07
Kommunstyrelsen

fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och
samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att
köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det
så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som
delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av
digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje
med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att av SKL
Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som
part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge
kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna aktuella
avtal tillsammans med utsedd kontrasignatör.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Datum

Kommunledningskontoret
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Christina Utterström
Ekonomichef
Tel. 0472-151 01
E-post: christina.utterstrom@alvesta.se

2017-04-21

Till
Kommunstyrelsen 7 juni 2017

Förvärv av aktier i Inera AB
Sammanfattning

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

Organisationsnr
212000-0639

Besöksadress
Centralplan 1

Postadress
342 80 Alvesta

Telefon
0472-150 00 vx

Hemsida
www.alvesta.se

E-post till förvaltningen
klk@alvesta.se
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet
genom redovisat anslutningsavtal.
3. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna aktuella avtal tillsammans
med utsedd kontrasignatör.
Bilagor:
 Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
 Anslutningsavtal, bilaga 2
 Aktieägaravtal, bilaga 3
 Bolagsordning, bilaga 4
 Ägardirektiv, bilaga 5
 Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6
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Bakgrund
Inera AB
Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma
lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det
gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under namnet
Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket
bolaget Carelink med ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 2007
förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare
Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.
Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag, till
att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera AB ägs i
dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner. Bolaget har en
omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar sig gentemot både
invånare och medarbetare i vård och omsorg.

Beredning på nationell nivå
Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett antal
år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för kommuner,
landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på bästa möjliga
sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och regioner, och
möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas gemensamma tjänster och
lösningar från Inera AB.
Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en
förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting och
regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”.
Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning (Deloitte)
kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar förvärvslösning.
Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för
landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats.
Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal,
ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av
Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av jurister
från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra
Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms
stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun).
Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt
belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har
inhämtats.
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Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till
år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja kvaliteten,
förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att använda
digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som kommuner,
landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en vassare och
smartare välfärd.
SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på
digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva till
att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt.
Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg
används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och
behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner,
landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra den
digitala servicen, anser två av tre.
Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart.
Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och
grundläggande förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte att
öka den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten
2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster ska,
när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter
med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt först innebär
också att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska sätta invånaren och
företagaren i centrum när nya tjänster tas fram.
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och
möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att göra Inera
AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och möjliggöra en effektiv
digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta människors
och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och effektiviteten i
välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och lärande, högre
tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.

SKL:s digitaliseringsarbete
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten,
kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är:
 Medlemsgemensamma digitala lösningar.
 Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning.
 Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter.
Medlemsgemensamma digitala lösningar
I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning
behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka nyttan
för landsting och regioner.
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Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala
utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer från
kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande möjligheter för kommunerna, som
för regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av digitala tjänster för att
stödja verksamheter, invånare och företag. Med samordnade och gemensamma digitala
lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala tjänster som inte hänger ihop
och som blir svåra för invånare och företag att överblicka och nyttja. Dessutom kan
samarbete innebära sänkta utvecklings- och förvaltningskostnader, och utvecklingstakten
kan höjas.
Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för SKL att ta
en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala lösningar
inom alla verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all kompetens och de
förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan återanvändas till
andra verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och utgör därmed en viktig
och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är kommunernas, landstingens
och regionernas behov som ska styra det som ska göras.

Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och ökad
kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses tydliga
och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och gemensamma
upphandlingar att ansluta sig till.
SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och
genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar har
till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här. SKL
Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att stärka
medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring standarder, krav
och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens kan bidra till
gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där kommuner väljer att
själva upphandla.

Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt
Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande ”Digitaliseringens
transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att digitaliseringen innebär
en omvälvande transformering av samhället. För offentlig sektor kan vi idag se exempel
på i form av flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration.
Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver
ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av att få stöd
i sin förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.
Det handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan leda till större nytta
både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den egna förvaltningen och
medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns digitala transformation och
nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på denna förändringsresa.
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Genomförande
Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL – genom
SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga landsting
och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera.
I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att bli
delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och
SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för att
kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och tjänster,
inklusive stöd i den förändringsresa som kommer att behövas.
Finansiering
Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i bolaget
(totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive
landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per den
31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har varit
oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97
procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent.
Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde 8
500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget,
kommer SKL Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för
SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala
aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti om
35 mnkr.
I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med affären.
När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak
självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses
tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer
konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned.
I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de övergångsvis
ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den summa som man
köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger i linje med det
åtagande landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för Inera AB, och är ett
sätt att säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i ekonomiska svårigheter. Ett
annat skäl är att Ineras modell för finansiering går från anslagsfinansiering till en ny
finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är under införande och har ännu
inte införts fullt ut.
SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska
risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande
inflytande över bolaget. Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller
bolagets verksamhet och ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017
antogs förslaget till ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och
godkänts av samtliga landsting och regioner, och kommunerna ska i samband med köp
av aktier ansluta sig till detta (enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har
tagits fram och beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni
2017 (se bilagor).
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Vårt dnr:
16/04367

MISSIV

Verkställande direktören

Till kommundirektören

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

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

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

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

Kommunens beslutsunderlag

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

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

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

Beredning på nationell nivå
Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett
antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för
kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på
bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och
regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas
gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB.

3(6)

Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en
förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting
och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”.
Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning
(Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar
förvärvslösning.
Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för
landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats.
Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal,
ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av
Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av
jurister från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra
Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms
stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun).
Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt
belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har
inhämtats.

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

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

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

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

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

Bilaga 1

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.

BAKGRUND ...................................................................................................................................... 1

2.

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

3.

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

4.

VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA ......................................................................................... 2

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

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

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

B)

[KOMMUN] ("Köparen").

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

BAKGRUND

1.1

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

1.2

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

1.3

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

1.4

Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal.

2.

ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE

2.1

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

2.2

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

2.3

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

3.

KÖPESKILLING

3.1

Köpeskilling

2
3.1

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

4.

VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA

4.1

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

5.

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

6.

SÄLJARNAS GARANTIER

6.1

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

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

(b)

Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.

7.

BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR

7.1

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

7.2

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

7.3

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

8.

ÖVRIGT

8.1

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

8.2

Kostnader

3
Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och
utgifter som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av
detta Avtal betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader
avseende transaktionen ska bäras av Bolaget.
8.3

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

8.4

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

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

DATUM:

[KOMMUN)

SKL Företag AB

Bilaga 2

ANSLUTNINGSAVTAL TILL
AKTIEÄGARAVTAL
avseende
INERA AB

1

1.

BAKGRUND

1.1

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

1.2

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

1.3

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

1.4

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

1.5

Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier.

2.

ANSLUTNINGSÅTAGANDE

2.1

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

2.2

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

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

DATUM:

DATUM:
__________________________________

[KOMMUN]

SKL FÖRETAG AB

Bilaga 3

AKTIEÄGARAVTAL
avseende
INERA AB

Bilaga 3
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Avsnitt
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1

1.

PARTER

1.1

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

1.2

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

1.3

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

2.

BAKGRUND

2.1

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

2.2

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

2.3

Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.

3.

PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET

3.1

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

3.2

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

3.3

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

3.4

Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.
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3.5

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

4.

FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING

4.1

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

4.2

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

4.3

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

5.

PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET

5.1

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

5.2

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

5.3

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

6.

ÄGARRÅD

6.1

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

6.1.1

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

6.1.2

övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;

6.1.3

val av ledamöter till valberedningen; samt

6.1.4

annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2.
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6.2

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

6.3

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

6.4

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

6.5

För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.

6.5.1

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

6.6

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

6.7

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

7.

BOLAGETS STYRELSE

7.1

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

7.2

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

8.

STYRELSENS ARBETSFORMER

8.1

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

9.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

9.1

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

REVISOR

10.1

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

11.

VALBEREDNING

11.1

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

11.2

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

12.

AKTIEBREV

12.1

Aktiebrev ska ej utfärdas.

13.

RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET

13.1

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

13.2

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

14.

FÖRKÖP

14.1

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

14.2

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

14.3

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

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

14.5

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

15.

MEDDELANDEN

15.1

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

15.2

Meddelandet ska anses vara motpart till handa:

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

HANDLINGSOFFENTLIGHET

16.1

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

17.

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

18.

ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

18.1

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

AVTALSTID

19.1

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

20.

ÖVRIGT

20.1

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

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

DATUM:

[KOMMUN)

SKL Företag AB

Bilaga 4

BOLAGSORDNING
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316)
1. BOLAGETS FIRMA
Bolagets firma är Inera AB.
2. SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
3. FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och
lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner,
landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt
bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c §
kommunallagen agera affärsmässigt.
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.
4. BOLAGETS SYFTE
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och
hög kvalitet.
I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till
deras andel i aktiekapitalet.
5. AKTIEKAPITALET
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor.
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6. ANTAL AKTIER
Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken.
7. STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.
8. REVISORER
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare.
9. LEKMANNAREVISORER
Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare.
10. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
11. ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA)
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:
1)
val av ordförande vid stämman
2)
upprättande och godkännande av röstlängd
3)
val av sekreterare och en eller två justeringsmän
4)
prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5)
godkännande av förslag till dagordning för stämman
6)
framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7)
beslut
a.
om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b.
om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
c.
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör,
8)
bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet
revisorer, lekmannarevisorer och ersättare,
9)
fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna
10)
val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer,
lekmannarevisorer och ersättare
11)
val av styrelseordförande
12)
annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
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12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.
1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de
närmaste tre räkenskapsåren
2) Fastställande av rambudget för verksamheten
3) Ram för upptagande av krediter
4) Köp och försäljning av fast egendom
5) Bildande av bolag
6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
7) Ställande av säkerhet
8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för
bolaget
13. BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
14. OFFENTLIGHET
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen
och offentlighets- och sekretesslagen.
Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom
avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
____________
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BILAGA 5
2017-03-24

Lena Dahl

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

2015 – ett fantastiskt
e-hälsoår!

U

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.

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

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

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

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

Besökssiffrorna för UMO och 1177 Vårdguiden blev
JOHAN ASSARSSON, VD
ANDERS HENRIKSSON, ORDFÖRANDE

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

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

I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Daniel
Forslund

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

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

7

Under 2016
pågår ett arbete
för att ta fram
ett nytt nationellt regelverk.

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

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

Den 8 december 2015, genomfördes
en lyckad driftsättning av en ny version av
Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya
versionen bygger på modern teknik och det
finns därför goda möjligheter till en fortsatt
utveckling av innehåll och funktionalitet.
Den stora förbättringen av NPÖ har skett
i tekniken även om utseendet och användar
vänligheten också har utvecklats.
– Den nya versionen innehåller en hel del
förbättringar som gör att användarna på ett
enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ.
Med den nya versionen kommer också möjligheten att redan nu ta del av ny information,
som exempelvis genomförda vaccinationer,
säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i
förvaltningsgruppen för NPÖ.

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

Nationell patientöversikt gör det möjligt

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

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.

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

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

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

SAMMANFATTNING
NKI 2015:
TJÄNST

NKI

Klamydiaprovtagningstjänsten i 1177
Vårdguidens
e-tjänster

91

1177 Vårdguiden
på telefon

84

UMO.se

81

1177.se

80

1177 Vårdguidens
e-tjänster

72

Kim Nordlander

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

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

U

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

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

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

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

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

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

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

ANVÄNDNING 2015

FÖRÄNDRING 2015
I JÄMFÖRELSE MED 2014

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

De mätningar som genomförs visar att invånarna
är mycket nöjda med tjänsterna.

90 000 000

60%

80 000 000

50%

70 000 000
50 000 000

30%

40 000 000

20%

30 000 000

0%

10 000 000
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umo.se
sessioner

invånarkonton
e-tjäsnterna

inloggning
e-tjäsnterna

inkomna
samtal 1177

Hitta jämför
vård sökningar

1177.se
sessioner

umo.se
sessioner

inloggning
e-tjäsnterna

inkomna
samtal 1177

Hitta jämför
vård sökningar

-10%
1177.se
sessioner

0

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

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

Svenska publishingpriset till UMO
i kategorin digitala
läromedel.

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

10%

20 000 000

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

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

40%

60 000 000

UNDER ÅRET HAR
WEBBPLATSERNA
VUNNIT ETT ANTAL
PRISER:

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

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

Målet med Statistiktjänsten är att göra uppföljning

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

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

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

63%

FÖRDELNINGEN
MELLAN KÖN:

Anders Glennhage
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37%

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

K

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

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

Ny funktionalitet som underlättade

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

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

Resultat över förväntan

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

Utbyte av certifikat – tillhör också en vardag

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

H

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

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

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

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

Kommuner
_
Hälso- och
sjukvård

Privata
utförade
_
med avtal

Hälso- och sjukvård
Tandvård

Övriga

Statliga
Myndigheter
_
som
bedriver
hälso- och
sjukvård

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

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

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

I

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

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

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

Rolf Åström

S

Delområden

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

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

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

INERA
PROGRAMRÅD

FÖRVALTNINGSGRUPPER

FÖRVALTNINGSGRUPPER

FÖRVALTNINGSGRUPPER

FÖRVALTNINGSGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

Ineras kärnkompetens,
styrning och ledning
Ineras kärnkompetens utgörs av

Programrådet är Ineras kanal mot lands-

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

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

Styrelsen består av två politiker från
respektive hälso- och sjukvårdsregion, en från
den styrande majoriteten och en från oppositionen. De beslutar om övergripande planer
och strategi för verksamheten. I deras ansvar
är att bereda ärenden och få rekommendationer
från sina respektive huvudmän i viktiga frågor.
Beredningsgruppen bereder ärenden
till styrelsen. De har ansvar för att berätta
för och stämma av med sina huvudmän om
de prioriteringar som Inera gör.

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

Tjänster och projekt
1177 Vårdguidens e-tjänster

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pascal

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

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.

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

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

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

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

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

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

Katalogtjänst HSA

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

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

Video- och distansmöten

Sjunet

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

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

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

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

Tjänsteplattform

Easy

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

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

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

2015

Intäkter (tkr)
Nettoomsättning

628 124

Övriga intäkter

0

Summa

628 124

Rörelsens kostnader (tkr)
Material och tjänster

-237 477

Övriga externa kostnader

-304 257
-84 598

Personalkostnader

-1 648

Avskrivningar och övriga kostnader

-627 980

Summa

144

Rörelseresultat

Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr)
516

Ränteintäkt och kostnad
Periodiseringsfond

-240

Skatt

-162

Summa

114

Årets resultat

258

399 849

Balansomslutning (tkr)

7%

Soliditet

121

Antal anställda

3,1 %

Sjukfrånvaro
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2014 2013 2012

2011

605 759

305 567

429 790

377 841

158

0

1 000

0

605 917

305 567

430 790

377 841

-215 441

-118 342

-163 008

-125 642

-325 845

-120 737

-163 162

-158 471

-63 987

-65 851

-105 459

-92 153

-813

-1 511

-672

-1 452

-606 086

-306 441

-432 300

-377 718

-169

-874

-1 511

123

864

1 085

2 709

3 076

0

0

-530

-1 020

-233

-156

-428

-54

631

929

1 750

2 002

462

55

240

2 125

399 735

264 525

211 232

185 785

7%

10 %

12 %

14 %

100 st

92 st

153 st

135 st

2,6 %

1,7 %

2,1 %

1,8 %
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Styrelse
Inera leds av en styrelse som består av två politiker
från respektive hälso- och sjukvårdsregion.

Anders Henriksson (S)
Landstinget i Kalmar län,
ordförande

Marie Morell (M)
Region Östergötland

Martin Andréasson (M)
Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg (S)
Västra Götalandsregionen

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg

Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Daniel Forslund (L)
Stockholms läns landsting

Leif Dahlby (S)
Region Gotland

Fredrik Larsson (M)
Landstinget i Värmland

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

Per Wahlberg (M)
Landstinget Västernorrland
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Peter Olofsson (S)
Västerbottens läns
landsting
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Ulrika Zwenger (sid. 10), Marie Andersson (sid. 12), Johan Olsson (sid. 12), Peter Nordahl (sid. 16)
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Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2017-06-19

1(2)

Kommunfullmäktige

KF §

Dnr 2017/199.104

Återrapportering av använt partistöd för år 2016
Beslutsunderlag
1. Återrapportering av partistöd, sverigedemokraterna, daterad den 31
maj 2017
2. Återrapportering av partistöd, Liberalerna, daterad den 31 maj 2017
3. Återrapportering av partistöd, Socialdemokraterna, daterad den 31 maj 2017
4. Återrapportering av partistöd, Centerpartiet, daterad den 31 maj 201
5. Återrapportering av partistöd, Vänsterpartiet, daterad den 30 maj 2017
6. Återrapportering av partistöd, Kristdemokraterna, daterad den 29 maj 2017
7. Återrapportering av partistöd, Alvesta Alternativet, daterad den 24 maj 2017
8. Återrapportering av partistöd, Moderaterna, daterad den 24 maj 2017
9. Återrapportering av partistöd, Miljöpartiet, daterad den 24 maj 2017
För att del av återrapporteringarna, kontakta kansliavdelningen
Redogörelse
Partistöd utdelas till politiska partier som är representerade i
kommunfullmäktige, detta angivet i 2 Kap. 9 § kommunallagen, KL.
Vid fördelning av anslaget beaktas endast mandat för vilken en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen, vilket innebär att anslaget
upphör när representationen upphör.
Partierna är skyldiga enligt 2 kap. 11 § KL att återrapportera till
kommunfullmäktige hur partistödet använts. Detta för att
kommunfullmäktige ska få en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts på det ändamålsenliga sätt som anges i 2 kap. 9
§ KL.
Syftet med att partigrupperna ska redovisa och granska erhållet
partistöd är att underlag för beslut kring det lokala partistödet ska bli
öppnare och mer tillgängligt för allmänheten och media. Det är upp
till varje enskild partigrupp att bestämma på vilket sätt man väljer att
redovisa sitt partistöd.
Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas.
Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen gett en rättvis
bild av hur partistödet använts.
Kommunfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har
kommunfullmäktige inte erhållit redovisning samt granskningsrapport
med intyg från partierna inom angiven tidsram kommer utbetalningen
av partistöd för nästkommande år ej att betalas ut.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2017-06-19
Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna återrapporteringen av
använt partistöd för år 2016 för följande partier: Miljöpartiet,
Moderaterna, Alvesta Alternativet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet,
Centerpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna samt
Socialdemokraterna.
Protokollet ska skickas till
Ekonomiavdelningen

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF §

Dnr 2016/120.009

Återrapportering av beslut fattade av kommunfullmäktige

11

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, daterad den 30 maj 2017
Redogörelse
Av § 27 i kommunfullmäktiges arbetsordning framgår det att
återrapportering av beslut som fattats av kommunfullmäktige bör ske till
kommunfullmäktige i april och oktober månad.
I uppföljningen av verkställigheten av fullmäktiges beslut, följs de beslut
upp som är av uppdrags- eller verkställighetskaraktär. Återrapporteringen
innehåller därmed ingen uppföljning av hur nämnderna arbetar med att
verkställa/implementera ärenden såsom taxor, budget, planer eller program.
Besvarandet av medborgarförslag och motioner är inte inkluderade i
återrapporteringen då detta följs upp och redovisas separat till
kommunfullmäktige i enlighet med arbetsordningen.
Under år 2016 har kommunfullmäktige fattat 17 beslut av
verkställighets- och uppdragskaraktär. Av dessa har 10 beslut
verkställts. I bilaga 1 ( tjänsteskrivelsen) återfinns en tabell
innehållande samtliga beslut av verkställighets- och uppdragskaraktär
som kommunfullmäktige har fattat under perioden januari 2016 till
och med 13 december 2016, med kommentarer om huruvida besluten
har verkställts eller ej
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av
uppföljningen av verkställigheten av kommunfullmäktige beslut för år
2016.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum
Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen
Tel. 0472-150 00
E-post: kommunen@alvesta.se

2017-05-16

Till Kommunfullmäktiges
sammanträde den 19 juni 2017

Uppföljning av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut
Redogörelse
Av § 27 i kommunfullmäktiges arbetsordning framgår det att
återrapportering av beslut som fattats av kommunfullmäktige bör ske till
kommunfullmäktige i april och oktober månad.
I uppföljningen av verkställigheten av fullmäktiges beslut, följs de beslut
upp som är av uppdrags- eller verkställighetskaraktär. Återrapporteringen
innehåller därmed ingen uppföljning av hur nämnderna arbetar med att
verkställa/implementera ärenden såsom taxor, budget, planer eller program.
Besvarandet av medborgarförslag och motioner är inte inkluderade i
återrapporteringen då detta följs upp och redovisas separat till
kommunfullmäktige i enlighet med arbetsordningen.
Under år 2016 har kommunfullmäktige fattat 17 beslut av verkställighetsoch uppdragskaraktär. Av dessa har 10 beslut verkställts. I bilaga 1
återfinns en tabell innehållande samtliga beslut av verkställighets- och
uppdragskaraktär som kommunfullmäktige har fattat under perioden januari
2016 till och med 13 december 2016, med kommentarer om huruvida
besluten har verkställts eller ej.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av uppföljningen
av verkställigheten av kommunfullmäktige beslut för år 2016.

Kristiina Kosunen Eriksson

Lisa Åberg

Kommunchef

Kanslichef

Bilaga
1. Tabell innehållande uppföljning av kommunfullmäktiges beslut av uppdrag och verkställighet år 2016

Organisationsnr
212000-0639

Besöksadress
Centralplan 1

Postadress
342 80 Alvesta

Telefon
0472-150 00 vx

Hemsida
www.alvesta.se

E-post till förvaltningen
kommunen@alvesta.se
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BILAGA 1 – Tabell innehållande uppföljning av
kommunfullmäktiges beslut av uppdrags- och
verkställighetskaraktär år 2016
Ärende

Revisionsberät
telse för
Alvesta
kommun och
fråga om
ansvarsfrihet
för styrelse
och nämnder
(2016-05-03
§ 49)

Årsredovisnin
g
för Alvesta
kommun med
sammanställd
årsredovisning
(2016-05-03
§ 52)

Projektplan för
utbyggnad av
Mohedaskolans matsal.
( 2016-05-03
§ 53)

Beslut

Ge kommunstyrelsen
i uppdrag att ta fram
en åtgärdsplan för att
få en ekonomi i
balans. Redovisning
av budgetläget ska
ske vid varje
kommunfullmäktiges
ammanträde.

Kommentar

En sammanställning/rapport om budgetläget skickas via
e-post till fullmäktiges ledamöter när en sammanställd
ekonomisk rapport har upprättats för samtliga nämnder.
Detta sker normalt sett efter kommunstyrelsens
arbetsutskott har haft sitt sammanträde. Det sker inte
inför varje fullmäktigesammanträde, utan detta sker när
en rapport finns att skickas ut. Redovisningen
dokumenteras inte i fullmäktiges protokoll.

Sedan juni år 2016 redovisar nämnderna sina
ekonomiska månadsrapporter för kommunstyrelsen.
Ekonomiavdelningen har utarbetat dokumenterade
Ge nämnderna i
rutiner som beskriver hur och när nämnderna ska göra
uppdrag att till varje
kommunstyrelsesamma detta.
nträde informera om
aktuellt ekonomiskt
läge.

Beslut om att ge
startbesked till projekt
med om- och
tillbyggnad av
Mohedas matsal och
kök

Verkställt?

Delvis

Ja

Beslutet i maj var ett tidigt beslut innan
anbuden kommit in och byggde på en
förväntad kostnad, medan beslutet i
november var en komplettering av
budgetkostnaden efter anbuden kommit
in och ett nytt startbesked som en följd
av den större kostnaden.
Projektet befinner sig i slutskedet.
Etappen med matsal och ombyggnad
kök skall vara klart till
höstterminsstarten. En tillbyggnad med
ett klassrum, för att möjliggöra nästa
etapp, skall färdigställas under
september. Byggnationen följer, i stort
sett, den uppgjorda planen.

Ja
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Nytt beslut på de återstående delarna,
klassrum-bibliotek-sporthall, planeras
komma till kommunfullmäktige den 19
juni 2017.

Förslag till
inköps- och
upphandlingspolicy för
Alvesta
kommun.
(2016-05-03
§ 54)

1) Ändra de
kommunala
ägardirektiven så att
antagen inköps-och
upphandlingspolicy
även gäller för
Alvesta kommuns heloch majoritetsägda
bolag.
2) Kommunstyrelsen
får i uppdrag att ta
fram rutiner och
riktlinjer utifrån
policyn.
3) Kommunstyrelsen
får i uppdrag att se
över beslutsprocessen
för
upphandlingsfrågor.

1) Ändring av ägardirektiven har inte
återrapporterats.
2) Kommunstyrelsen fastställde rutiner
utifrån policyn den 18 oktober 2016 i §
121.
3) ett pågående arbete då detta kommer
att regleras i den nya
delegationsordningen.

Del
vis
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Uppdra åt ARAB att
genomföra alternativ 1
i enlighet med
kommunfullmäktiges
beslut och återkomma
med eventuella
kostnadsförändringar.

Kostnadsförslag gällande införandet av
Optisksortering av hushållsavfallet så
kommer ARAB att få höja
renhållningstaxan pga. att det kommer
att kosta oss ca 1,2 miljoner/år att köpa
in röda och gröna soppåsar samt att
mottagande av de färgade soppåsarna
kommer att stiga lite mot dagens
mottagande av hushållsavfall.

Ja

ARAB räknar med att de måste höja
taxan med ca 100 kr/år/villa (under 2
år). (alltså ca 5% höjning under 2018
och ca 5% under 2019.) sen kommer det
att löpa på som vanligt.

Insamlingssyst
em för
hushållsavfall.
( 2016-05-03
§ 55)

Införandet kommer att gå till så här;
ARAB har börjat med att sätta på
klistermärken på varje sopkärl där det
står att man ska använda sig av
”dubbelknut” på soppåsen. Sedan under
september/oktober kommer alla hushåll
få en broschyr om ”Optisksortering” och
lite information om ARAB.
Under november/december kommer
ARAB att dela ut gröna och röda
soppåsar (ARAB håller nu på att handla
upp dessa påsar tillsammans med
Ljungby kommun), ARAB kommer
sedan att köra igång insamlingen av de
gröna och röda soppåsarna vid årsskiftet.

Beslut om
ändring av
arvode.
(2016-05-03 §
56)

Ordförande i nämnden
för
myndighetsutövning
ska erhålla 10 % av
grundarvodet från och
med 1 juni 2016.

Beslutet har verkställts. Styrdokumentet
”Regler för ersättning till
förtroendevalda” har dock ännu inte
reviderats med anledning av
fullmäktiges beslut.

Besvarande av
medborgarförsl
ag avseende
belysning i
Moheda.
(2016-05-03, §
65)

Uppdrar åt nämnden
för samhällsplanering
att genomföra åtgärd i
enlighet med
tjänsteskrivelsen
(Belysning i Moheda)

Uppdraget är slutfört och klart enligt
beslutet.

Ja

Ja
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Besvarande av
medborgarförsl
ag avseende
konstgräsplan i
Alvesta tätort
( 2016-05-03
§ 66)

Genomföra en
fördjupad utredning
avseende hur en ny
konstgräsplan i
Alvesta tätort kan
uppföras i samverkan
med föreningarna i
enlighet med Vislanda
modellen.

Återrapporterin
g av partistöd
( 2016-06-20
§ 86)

En gruppledarträff
genomförs i höst med
syfte att diskutera
förbättringar i
återrapportering av
partistöd

Det har inte genomförts ännu.
Kommunledningsförvaltningen planerar att se över
reglerna för partistöd och dess återrapportering inför
nästa mandatperiod.

Nej

Kommunchef får i
uppdrag att bilda en
grupp i linje med
motionens intention
med representanter
från samtliga
förvaltningar.
Nämnderna har att
ställa erforderliga
resurser till
förfogande.

Ärendet är inte återrapporterat.

Nej

Omsorgsnämnden ska
återrapportera en
åtgärdsplan för en
långsiktig ekonomi i
balans till
kommunstyrelsen
senast november 2016.

Omsorgsnämnden inkom med en åtgärdsplan till
kommunstyrelsen i slutet av november, ärendet
behandlades på KS i december 2016.

Besvarande av
motion (M)
angående
digitalisering
(2016-06-20
§ 93)

Besvarande av
omsorgsnämn
dens
överskridande
av budget
(2016-09-27
§ 114)

Uppdra till
kommunstyrelsen att
ta fram förslag till
handlingsplan 2017Förslag till
bostadsförsörjn 2018 för
genomförandet av
ingsprogram
bostadsförsörjningsp
för Alvesta
rogrammet.
kommun
Uppföljning ska ske
(2016-09-27
årligen i samband
§ 115)
med
årsredovisningen.

Ingen återrapportering gjord. Oklart om
utredning startat.

Nej

Ja

En handlingsplan har utarbetats och
fastställts av kommunstyrelsen 2016-1018.
Ja
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Förslag till
reglemente för
kultur- och
fritidsnämnden
( 2016-09-27
§ 116)

De i 1 kap. 5 § angivna Ärendet handläggs av
ansvarsområdena utgår urkommunledningsförvaltningen.
kommunstyrelsens och Förändringarna har ännu inte gjorts i
utbildningsnämndens
styrdokumenten. Handläggarna har
reglementen.
meddelat att detta kommer verkställas
under sommaren 2017.

Ger startbesked för
projektet om- och
Beslut om
tillbyggnad av
startbesked för
Mohedaskolans matsal
projektet omoch kök.
och tillbyggnad
av matsal i
Mohedaskola
( 2016-11-01
§ 140 )
Beslut om
verksamhetsöv
ergäng av
verksamhet för
markskötsel
frän Allbohus
till
förvaltningen
församhällsplan
ering
( 2016-11-01 §
141)

Se beskrivning ovan avseende projekt
om- och tillbyggnad av Mohedaskolan

Uppdra åt nämnden för Ja, verksamheten har flyttat över till
samhällsplanering att
förvaltningen för samhällsplanering från
genomföra en
och med 1 april.
verksamhetsövergång
av verksamhet för
markskötsel från
Allbohus till
förvaltningen för
samhällsplanering.

Nej

Ja

Ja

Tidpunkt för
obligatoriska
övergången ska ske
från och med 2017-0401.

Uppdra till
kommunstyrelsen att
upprätta en lokal
Beslut om
handlingsplan för
gemensam
folkhälsoarbetet i
folkhälsopolicy
Alvesta kommun
för Alvesta
utifrån den
kommun
länsgemensamma
( 2016-11-29 §)
folkhälsopolicyn.

Ärendet handläggs av
kommunledningsförvaltningen.
Förvaltningen bedömer således att handlingsplanen bör
utvärderas under år 2018.
Delvis

Den lokala
handlingsplanen ska
utvärderas efter ett år.
Förslag –
ändring av
Alvesta

2 kapitlet 1 §
reglemente för kulturoch fritidsnämnd ges

Reglementet har justerats i enlighet med
beslutet och reglementet finns publicerat
på webbplatsen.

Ja
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kommuns
förvaltningsorg
anisation och
komplettering
av reglemente
för kultur- och
fritidsnämnden
( 2016-12-13
§ 187)

följande lydelse: Den
administrativa
organisationen och
personal som ska
biträda nämnden vid
fullgörandet av
nämndens uppgifter
ingår i kultur- och
fritidsförvaltningen.
Dock utförs
nämndadministration
av
kommunledningsförva
ltningen.

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2017-06-19
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Kommunfullmäktige

KF §

Dnr KS 2017/173.001

Beslut om ny förbundsordning för kommunalförbundet
Sydarkivera samt godkännande av Alvesta kommuns
kostnadsandel i förbundet 2018 med plan 2019-2020
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Beslutsunderlag
1. Protokoll från kommunstyrelsen, § 60, daterat den 7 juni 2016 ( ej justerat vid utskick)
2. Protokoll från arbetsutskottet § 42, daterat den 16 maj 2016
3. Tjänsteskrivelse, daterad den 9 maj 2017
4. Förslag till ny förbundsordning för Sydarkivera
5. Protokoll från förbundsfullmäktige § 5, daterat den 31 mars 2017
6. Protokoll från förbundsfullmäktige § 4, daterat den 31 mars 2017
7. Verksamhetsplan för Sydarkivera
Redogörelse
Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 31 mars
2017 § 5 antagit en ny förbundsordning att gälla från och med den 1 april
2017.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har samma datum i § 4 antagit följande
nya förbundsmedlemmar: Borgholms kommun, Eslövs kommun,
Hässleholms kommun, Hörby kommun, Vadstena kommun, Vellinge
kommun och Åtvidabergs kommun. Beslutet baseras på inkomna
avsiktsförklaringar från respektive kommunstyrelse. I dagsläget har
Sydarkivera 18 förbundsmedlemmar.
Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i
gällande förbundsordning daterad den 1 april 2017. Enbart kommuner och
regionförbund som innan årsskiftet 2017-2018 beslutar om ny
förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet Sydarkivera.
Förbundsordningen innehåller följande större förändringar:




Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare
Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya
förbundsmedlemmar
Efter antagande av förbundsordningen detta år (2017) behöver
antagande av nya förbundsmedlemmar inge längre tas av gamla
medlemmars respektive fullmäktige utan kan beslutas av
Sydarkiveras förbundsfullmäktige. Nya förbundsmedlemmar antar
förbundsordningen i sin helhet.

Förbundet har vidare antagit en budget för 2018 och plan för 2019-2020.
För år 2018 betalar alla kommuner samma avgift 27 kr per
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2017-06-19
Kommunfullmäktige

kommuninvånare. För Alvesta kommun innebär det en summa om ca 536
tkr för år 2018.
Beredning
KS § 60
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förbundsordning för
kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med
nya förbundsmedlemmar och budget 2018 med plan för 2019-2020.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Alvesta kommuns del av
kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 2018 och planen
för 2019-2020. Kostnaden uppgår till 27 kr per kommuninvånare.

Protokollet ska skickas till
Sydarkivera

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2017-06-07
Kommunstyrelsen

KS § 60

Dnr KS 2017/173.001

Beslut om ny förbundsordning för kommunalförbundet
Sydarkivera samt godkännande av Alvesta kommuns
kostnadsandel i förbundet 2018 med plan 2019-2020
Beslutsunderlag
1. Protokoll från arbetsutskottet § 42, daterat den 16 maj 2016
2. Tjänsteskrivelse, daterad den 9 maj 2017
3. Förslag till ny förbundsordning för Sydarkivera
4. Protokoll från förbundsfullmäktige § 5, daterat den 31 mars 2017
5. Protokoll från förbundsfullmäktige § 4, daterat den 31 mars 2017
6. Verksamhetsplan för Sydarkivera
Redogörelse
Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 31 mars
2017 § 5 antagit en ny förbundsordning att gälla från och med den 1 april
2017.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har samma datum i § 4 antagit följande
nya förbundsmedlemmar: Borgholms kommun, Eslövs kommun,
Hässleholms kommun, Hörby kommun, Vadstena kommun, Vellinge
kommun och Åtvidabergs kommun. Beslutet baseras på inkomna
avsiktsförklaringar från respektive kommunstyrelse. I dagsläget har
Sydarkivera 18 förbundsmedlemmar.
Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i
gällande förbundsordning daterad den 1 april 2017. Enbart kommuner och
regionförbund som innan årsskiftet 2017-2018 beslutar om ny
förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet Sydarkivera.
Förbundsordningen innehåller följande större förändringar:




Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare
Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya
förbundsmedlemmar
Efter antagande av förbundsordningen detta år (2017) behöver
antagande av nya förbundsmedlemmar inge längre tas av gamla
medlemmars respektive fullmäktige utan kan beslutas av
Sydarkiveras förbundsfullmäktige. Nya förbundsmedlemmar antar
förbundsordningen i sin helhet.

Förbundet har vidare antagit en budget för 2018 och plan för 2019-2020.
För år 2018 betalar alla kommuner samma avgift 27 kr per
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2017-06-07
Kommunstyrelsen

kommuninvånare. För Alvesta kommun innebär det en summa om ca 536
tkr för år 2018.
Beredning
KSAU § 42
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och budget 2018
med plan för 2019-2020.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
Alvesta kommuns del av kostnaden för kommunalförbundet
Sydarkivera år 2018 och planen för 2019-2020. Kostnaden uppgår
till 27 kr per kommuninvånare.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Datum

Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen
Lisa Åberg
Kanslichef
Tel. 0472-15024
E-post: lisa.aberg@alvesta.se

2017-05-08

Till kommunstyrelsens arbetsutskott den
16 maj 2017

Beslut om ny förbundsordning för kommunalförbundet
Sydarkivera samt godkännande av Alvesta kommuns
kostnadsandel i förbundet 2018 med plan 2019-2020
Redogörelse
Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 31 mars
2017 § 5 antagit en ny förbundsordning att gälla från och med 2017-04-01.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har samma datum i § 4 antagit följande
nya förbundsmedlemmar: Borgholms kommun, Eslövs kommun,
Hässleholms kommun, Hörby kommun, Vadstena kommun, Vellinge
kommun och Åtvidabergs kommun. Beslutet baseras på inkomna
avsiktsförklaringar från respektive kommunstyrelse. I dagsläget har
Sydarkivera 18 förbundsmedlemmar.
Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i
gällande förbundsordning daterad 2017-04-01.Enbart kommuner och
regionförbund som innan årsskiftet 2017-2018 beslutar om ny
förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet Sydarkivera.
Förbundsordningen innehåller följande större förändringar:




Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare
Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya
förbundsmedlemmar
Efter antagande av förbundsordningen detta år (2017) behöver
antagande av nya förbundsmedlemmar inge längre tas av gamla
medlemmars respektive fullmäktige utan kan beslutas av
Sydarkiveras förbundsfullmäktige. Nya förbundsmedlemmar antar
förbundsordningen i sin helhet.

Förbundet har vidare antagit en budget för 2018 och plan för 2019-2020.
För år 2018 betalar alla kommuner samma avgift 27 kr per
kommuninvånare. För Alvesta kommun innebär det en summa om ca 536
tkr för år 2018.

Organisationsnr
212000-0639

Besöksadress
Centralplan 1

Postadress
342 80 Alvesta

Telefon
0472-150 00 vx

Hemsida
www.alvesta.se

E-post till förvaltningen
kommunen@alvesta.se
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Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta att
1. anta förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera i sin
helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och budget
2018 med plan för 2019-2020.
2. godkänna Alvesta kommuns del av kostnaden för
kommunalförbundet Sydarkivera år 2018 och planen för 2019-2020.
Kostnaden uppgår till 27 kr per kommuninvånare.

Kristiina Kosunen Eriksson
Kommunchef

Lisa Åberg
Kanslichef

Bilagor:





Förbundsordning Sydarkivera, antagen av förbundsfullmäktige den 31 mars 2017
Ekonomisk budget 2018-01-01 – 2018-12-31 med plan 2019-2020
Protokoll från förbundsfullmäktige (§ 4/2017) om anslutning av nya medlemmar
Verksamhetsplan 2017

Förbundsordning SYDARKIVERA

2017-04-01
Antaget av förbundsfullmäktige den 31 mars 2017

Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt
förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt
arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt
arkivmyndighetsfunktioner.

Antagen av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige.
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Förbundsordning SYDARKIVERA

Förbundsordning för
Kommunalförbundet SYDARKIVERA
Förbundsordningen gäller från och med 2017-04-01.

1 § Namn och säte
1.1 Kommunalförbundets namn är ”SYDARKIVERA”.
1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Alvesta.

2 § Medlemmar
2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1.

3 § Ändamål
3.1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt
arkivlagen och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna överlämnar till
kommunalförbundet. Kommunalförbundet ska särskilt skapa och förvalta en digital
bevarandeplattform för digital information för slutarkivering och förvalta överlämnad digital
information, härefter gemensamt kallat Uppdraget. Uppdraget ska fullgöras med iakttagande
av vad som i kommunallagen (1991:900) stadgas om kommunalförbund med de ändringar
och tillägg som framgår av denna förbundsordning.
Förbundet ska fullgöra de myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas
innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av slutarkiv
för förbundsmedlemmarna i den omfattning som regleras i särskild ordning i
medlemsorganisationens arkivreglemente.

Bastjänster
3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av
dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital
bevarandeplattform samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, samverkan
med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt myndighetsutövningsuppgifter
härefter kallat Bastjänster.
3.3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, rådgivning
och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av digital arkivinformation.
Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet med
framtagande av informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar och systematiska
arkivförteckningar.
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3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda
förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt att genomföra
utbildningsinsatser inom arkivområdet.
3.5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga
medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av
förbundsmedlemmarnas information. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva de
strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska bland
annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de
förekommande verksamhetssystemen.
3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget
fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnande av
information från IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka
verksamhetssystem som ska prioriteras för leverans och avställning. Verksamhetsplanen är
kommunalförbundets konkretisering av de i handlingsprogrammet uppställda målen.
3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande
långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem.
3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning som
varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera,
exempelvis rensning och gallring.
3.9 De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet med
bestämmelserna i 3.10.
Anslutande tjänster
3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till
Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och
ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. innebära helt eller delat
övertagande av analogt arkivmaterial. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande villkoren för
utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom denna anslutande tjänst därmed
blir uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter enligt
denna punkt 3.10 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan.

4 § Organisation
4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.
4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.
4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av
förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas i enlighet
med kommunallagens bestämmelser.

5 § Förbundsfullmäktige
4

5.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i förbundet.
För varje ledamot ska en ersättare utses.
5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare.
5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan
sammankallas vid behov.
5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige.
5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda.
5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och
två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner.
5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela
landet.
5.8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som
anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela
landet ägt rum.
5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska
3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas.
5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som
det annars enligt 3 kap 9 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och
därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige.
5.11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har:
· förbundsmedlem genom respektive fullmäktige
· förbundsstyrelsen
· ledamot i förbundsfullmäktige
5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga.
5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst.

6 § Förbundsstyrelsen
6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av minst sju ledamöter med
minst sju ersättare och maximalt 11 ledamöter och 11 ersättare. Medlemskommun som vid
tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet har över 60 000 invånare ska alltid ha
en ledamot som fast representation i styrelsen. Förbundsstyrelsen bör ha så bred
representation som möjligt.
6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för fyra år med en mandattid som gäller
från och med den tidpunkt då de väljs av förbundsfullmäktige och till och med tidpunkten för
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förbundsfullmäktiges nästkommande ordinarie val till förbundsstyrelse efter det val då
styrelseledamoten eller ersättaren utsågs.

6.3 Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få representation i
förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i samtliga
medlemskommuner.
6.4 Förbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och
en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika
kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i
förbundsstyrelsen ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas.
6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna
har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i
lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av
· ledamot i förbundsstyrelsen
· förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen
· organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt
6.7 Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos
förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med
förbundsstyrelsen.
6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare
i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden.
6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt.
6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende den information och de
uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten
ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbundsfullmäktige
fastställt styrdokument.
6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet.

7 § Revisorer
7.1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer. Gäller från och med mandatperioden 20182022.
7.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.
7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna.
7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i
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förbundsstyrelsen.
7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen.
Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till
förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för
förbundet i dess helhet.
7.6 Revisorerna i kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de
förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting som är medlem i
kommunalförbundet.

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden
8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella anslagstavla och på
förbundets hemsida.
8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets
officiella anslagstavla och på förbundets hemsida.

9 § Andel i tillgångar och skulder
9.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och
skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf 10 som
respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår.
9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i
enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas vid
skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att
upplösas.

10 § Kostnadsfördelning, m.m.
10.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks
på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan
anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter.
10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna med de
summor som anges i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras
kvartalsvis i förskott.
10.3 Förbundsfullmäktige ska årligen ta ställning till medlemsavgiftens storlek med
beaktande av de erfarenheter som vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för
bastjänster och arkivläggning av information från olika verksamhetssystem samt dess storlek
och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband med överläggningar mellan
förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov får
fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.
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10.4 Den i punkterna 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan
förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet.
För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande
kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2).
10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9
ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana
särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen).
10.6 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad
förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra
ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås
gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt 10.1
ovan.
10.7 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller
kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas
godkännande.

11 § Styrning, insyn, samråd m.m.
11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller
väsentlig betydelse för förbundet ska samråd ske mellan förbundet och samtliga
medlemskommuner.
11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande
verksamhetens ekonomi och utveckling.
11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om
utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för
förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig
temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos
förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos
förbundet.
11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive
kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar.

12 § Budgetprocessen m.m.
12.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de
ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som
förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar.
12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni månads
utgång.
12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under
budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.
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12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en
ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.
12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 §
i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse
om sammanträdet ska utfärdas.

13 § Utträde m.m.
13.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från
den sista dagen i den månad då uppsägning skedde. Uppsägning ska anses ha skett när det
föreligger ett lagakraftvunnet beslut från den utträdande förbundsmedlemmens
kommunfullmäktige angående utträde samt förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig
uppsägning från den utträdande förbundsmedlemmen. Regleringen av de ekonomiska
mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska regleras i en
överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets
samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet och ska utföras
av kommunalförbundets vid var tid anlitade auktoriserade revisor. Överenskommelse ska
träffas angående de av förbundet övertagna arkivhandlingarna om dessa ska återbördas till
avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej. Denna överenskommelse
avseende övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande lagstiftning avseende kommuners
arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller sådan lag som har trätt i nämnda lags
ställe. Under utträdestiden är utträdande medlem fullvärdig medlem med de begränsningar
som framgår av 12 §. Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att
erlägga samtliga avgifter i enlighet med § 10 och har rätt till alla bastjänster enligt ovan.
13.2 De kvarvarande medlemmarna ska efter medlems utträde vid behov anta de ändringar i
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet, se § 17.

14 § Likvidation och upplösning
14.1 Om förbundsmedlemmarna enhälligt beslutar om likvidation ska förbundet likvideras
och dess verksamhet upphöra.
14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator.
14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf 10 ovan
tillämpas.
14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat
lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig
avveckling.
14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i
dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar.
Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.
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14.6. Av förbundet övertaget arkivmaterial ska återbördas till den förbundsmedlem eller
annan arkivmyndighet som förbundsmedlemmens kommunfullmäktige har beslutat. Till
slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar
som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.
14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

15 § Tvister
15.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.

16 § Arvoden
16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen respektive
revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kommunens
arvodesbestämmelser, fram till dess förbundet har antagit egna arvodesbestämmelser.

17 § Ändringar i förbundsordningen
17.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och
fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige med undantag från det som anges i
§ 17.2 nedan. Förbundsfullmäktige har rätt att delegera frågan om antagande till
förbundsstyrelsen.
17.2 Ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem och
utträde av medlem ska inte handläggas i den ordning som beskrivs i punkt 17.1 ovan.
Förbundsfullmäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till
förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem eller utträde av medlem, t.ex.
reglering av medlemmarnas respektive andel i tillgångar, skulder och kostnader som blir en
direkt följd av ny medlems inträde eller medlems utträde.

18 § Särskilda bestämmelser
18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit
Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när
förbundsstyrelsen ska tillträda.
18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från
förbundsmedlemmarna den 1 januari 2016.
18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av
förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja
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förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning
utgå enligt punkt 10.5.
18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar
i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För
bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5.
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Bilaga 1
MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA ÄR:
Alvesta kommun

Ronneby kommun

Bromölla kommun

Tingsryds kommun

Hässleholms kommun

Växjö kommun

Höörs Kommun

Älmhults kommun

Karlshamns kommun

Östra Göinge Kommun

Karlskrona kommun

Region Blekinge

Lessebo kommun

Vadstena

Ljungby kommun

Borgholm

Markaryds kommun

Vellinge

Olofströms kommun

Eslöv

Osby Kommun

Åtvidaberg

Oskarshamns kommun

Hörby

Vimmerby kommun
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Bilaga 2
MEDLEMSAVGIFTER SYDARKIVERA
Fördelning av kostnaderna för bastjänsterna ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s
statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund betalar
samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften baseras på antal
invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det
landstingskommunala geografiska området)
Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster finansieras i enlighet
med särskilda avtal och beslut.
För 2018 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter
anslutningsöverenskommelse.
Alvesta kommun
Borgholm
Bromölla
Eslöv
Hässleholm
Hörby
Höör
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Olofströms kommun
Osby
Oskarshamn
Region Blekinge
Ronneby kommun
Tingsryds kommun
Vadstena kommun
Vellinge
Vimmerby
Växjö kommun
Åtvidaberg
Älmhults kommun
Östra Göinge
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529 000
311 700
337 900
876 000
1 378 000
405 500
431 200
859 800
1 765 300
229 900
746 200
264 000
354 000
349 800
714 200
229 900
774 800
331 000
200 000
936 000
416 300
2 379 000
288 400
436 500
380 800
15 925 200

INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01
Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter
uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften
ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr x antalet
invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift baseras på antal
invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det
landstingskommunala geografiska området).
Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31
december året innan ny medlem träder in.
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1 Inledning
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 och är en gemensam
arkivorganisation för de kommuner som bildat förbundet. Enligt Sydarkiveras
förbundsordning punkten 3.5 ska kommunalförbundet efter samråd med medlemmarna
fastställa en verksamhetsplan för förbundets bastjänster. Verksamhetsplanen ska bland
annat fastställa vilka verksamhetssystem som ska prioriteras för avställning.

2 Vision
Sydarkivera - ett arkiv värt att lita på.
Vi tror på ett papperslöst samhälle som säkerställer rätten att ta del av allmänna
handlingar nu och för all framtid till nytta för demokratin, rättssäkerheten, forskningen
och för miljön.
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3 Övergripande långsiktiga mål
Mål
Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett
helt digitalt flöde avseende
informationshantering och arkiv hos våra
medlemmar.

Medverka till samhällets omställning att
bli hållbart genom att ställa krav på
hållbarhet i all vår verksamhet.
Sydarkivera ska vara en föregångare mot
en hållbar utveckling genom att minska
och minimera den egna verksamhetens
påverkan på miljön.
Sydarkivera ska vara en jämställd
arbetsplats där frågor om jämställdhet,
likabehandling och arbetsmiljö hanteras
som en löpande del av verksamheten.

Mått - indikatorer
· Lyfta frågor där det krävs förändringar
i lagstiftningen för att åstadkomma
helt digitalt flöde.
· Bistå förbundsmedlemmarna vid
upphandling av nya
verksamhetssystem.
· Förfrågningar om rådgivning ska
besvaras inom 30 dagar.
· Sydarkiveras alla upphandlingar ska
följa Miljöstyrningsrådets
rekommendationer och Sveriges
ekokommuners hållbarhetskriterier.
· Sydarkivera ska arbeta för att uppnå
ett helt digitalt arbetsflöde inom den
egna verksamheten.

·

·

Sydarkivera ska ha goda och effektiva
administrativa rutiner.

·
·

Kontinuerligt arbete med uppdatering
styrdokument avseende jämställdhet,
likabehandling och arbetsmiljö som
underlag för medarbetarsamtal.
Följa upp genom fortlöpande
medarbetarsamtal.
Antal genomförda medarbetarsamtal.
Riktlinjer, rutiner,
processbeskrivningar
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4 Etapp 2 - grundplattform
Under uppstart 2015 och 2016 har förbundets verksamhet startats upp med
verksamhetsutveckling, bevarandeplanering och gemensam arkivmyndighet.
Inriktningen för den andra etappen 2017-2018 är att etablera en grundplattform för
långsiktigt digitalt bevarande för att börja ta emot arkivleveranser. Fokus är information
som inte längre behövs i den dagliga verksamheten ute hos förbundsmedlemmarna, utan
som bevaras främst för allmänhetens rätt till insyn och för forskningen. Grundplattformen
innebär att det finns personal och system för att kunna hantera leveransprojekt, ta emot
och kontrollera leveranser, lagra arkiverad information samt erbjuda sökning via enkelt
webbgränssnitt.
Idén är att Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet tar över ansvar för den
information som levereras in. Det innebär att förbundsmedlemmarna får hjälp även med
att pröva utlämnande och hantera förfrågningar om materialet som överlämnats.
Sydarkivera tar också det fulla ansvaret för att hantera bevarande av informationen över
tid.
2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021
2022

Digitalisering och forskarservice

Förbättrat verksamhetsstöd

Förbättrad tillgänglighet
Grundplattform för digitalt bevarande

Gemensam arkivmyndighet
Verksamhetsutveckling och bevarandeplanering
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5 Översikt funktioner och tjänster
Sydarkiveras uppdrag utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag. Det innebär framförallt
konvertering av dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en
digital bevarandeplattform. Förvaltning av gemensam plattform för långsiktigt digitalt
bevarande ingår i bastjänsterna. I uppdraget ingår också råd och stöd i arkivfrågor samt
att fungera som gemensam arkivmyndighet. Kostnaderna för bastjänsterna finansieras
av bidrag från förbundsmedlemmarna (medlemsavgift).
Förbundsmedlemmarna har möjlighet att teckna avtal om anslutande tjänster.
Anslutande tjänster hanteras i separata skriftliga avtal och ersätts med full
kostnadstäckning enligt självkostnadsprincipen.
Figuren nedan redovisar översiktligt Sydarkiveras tjänster 2017. Vad som ingår i de olika
tjänsterna redovisas i respektive kapitel.

Sydarkivera

Råd och stöd

Arkivleveranser

Arkivsystem

Administration

Anslutande
tjänster

Uttag
verksamhetssystem

Bevarandeplanering

Planering och
utveckling

Analoga arkiv
Oskarshamns
kommun

arkivredovisning

Övriga
leveranstyper

Arkivsök

Organisering och
bemanning

Webbarkivering
Arkivförbund
Sydost

Informationssäkerhet i arkiv

Leveransspecifikationer

Labbet

Informationssäkerhet

Gemensam
arkivmyndighet

Planering och
samordning

Bevarandeplattform

Granskning och
kontroll

Erfarenhetsutbyte

VerkSAM
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6 Råd och stöd
6.1 Beskrivning – funktionens verksamhet 2017
Råd- och stödfunktionens arbete syftar till att förbättra informationshantering och
säkerställa långsiktigt hållbar informationsförsörjning både ute hos
förbundsmedlemmarna och hos Sydarkivera.
Från och med 2016 började Sydarkivera successivt ta över ansvaret som arkivmyndighet
från förbundsmedlemmarna. Detta sker genom att fullmäktige fattar beslut om nytt
arkivreglemente där ansvarsfördelningen preciseras. Varje förbundsmedlem beslutar
själv i vilken takt och omfattning som arkivmyndighetsfunktioner överlämnas. Den
gemensamma arkivmyndighetsfunktionen är en viktig del för att åstadkomma en effektiv
och ändamålsenlig organisation för förvaltning av e-arkiv som är hållbar på lång sikt.
Under 2017 fortsätter arbetet med att stödja förbundsmedlemmarna i processen med
rådgivning och mallar. För att förenkla för förbundsmedlemmarna att förnya diarieplaner
och informationshanteringsplaner förvaltar Sydarkivera gemensamma verktyg och
mallar.
·

VerkSAM Diarium – klassificeringsschema/index över
verksamhetsområden som kan användas som diarieplan
i ärende- och dokumenthanteringssystem.

·

VerkSAM Plan – mall för informationshanteringsplan
med rekommendation till säkerhetsklassning av
informationsmängder och hanteringsanvisningar. Efter
beslut om gallring redovisar planen vilka informationsmängder som ska gallras och vad som ska bevaras för
framtiden.

Utbildningar om informationshantering erbjuds anställda hos förbundsmedlemmarna
under 2017 i tre nivåer.
Grund – lagar, roller och ansvar för administratörer,
handläggare och chefer
Fördjupning – arkivredovisning för arkivfunktioner,
arkivansvariga och arkivombud
Intensiv - repetition av grunderna om ärende- och
dokumenthantering
Specialist – skräddarsydda utbildningar för arkivarier och
andra specialister inom informationshantering.
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Under året ordnas workshopar för informationskartläggning med fokus på verksamhetsområdena
Samhällsbyggnad samt Miljö‐ och hälsoskydd.
Kartläggningen av verksamhetsområdet intern
service kommer också att påbörjas.
Resultatet av workshoparna kan användas av
förbundsmedlemmarna till kravställningar vid
upphandlingar och diskussioner med IT kring
driftfrågor. Resultatet ger också underlag för att
förbättra VerkSAM Plan. Dataförordningen ställer nya
krav på verksamheterna och workshoparna ger
mycket av svaren. Riktlinjer utarbetas utefter de
behov som framkommer i samband med
informationskartläggningen.
Sydarkivera kan ge råd och stöd i olika frågor som rör informationssäkerhet. I synnerhet
säkerhetskrav för förbundsmedlemmarnas arkivfunktioner. För att arkiven ska gå att lita
på är informationssäkerhetsarbetet viktigt både i den löpande verksamheten, hos
centralarkiven och hos Sydarkivera.
Tillsyn vad gäller arkivhantering inom verksamheterna Socialt och ekonomiskt stöd samt
Vård och omsorg slutförs under året för de kommuner som beslutat om nytt
arkivreglemente. Tillsynsområden för 2017 är Samhällsbyggnad samt Miljö‐ och
hälsoskydd enligt den tillsynsplan som beslutat 2016. En översyn av tillsynsplanen
planeras under året.

6.2 Mål för 2017
Mål
I nära samverkan med förbundets
medlemmar skapa förutsättningar för god
informationshantering och arkivvård
gentemot medlemmarnas medborgare och
förvaltningar.

Mått - indikatorer
· Skapa mallar, lathundar och rutiner

Öka kunskapsgrad/nivå och kompetens
om informationshantering och arkiv hos
medlemmarna

·

·

Sydarkivera ska erbjuda upphandlingsstöd
i samband med att medlemmarna
införskaffar nya verksamhetssystem

·

Medlemmarna ska bli erbjudna
kompetenshöjande åtgärder i form av
utbildning och workshopar.
Antal genomförda utbildningar och
workshopar samt antal som
genomgått dessa.
Antal genomförda stödåtgärder.
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7 Arkivleveranser
7.1 Beskrivning – funktionens verksamhet 2017
Sydarkivera har i uppgift att leda och samordna leveranser av digital information från
förbundsmedlemmarnas verksamhetssystem till den gemensamma
bevarandeplattformen. Omfattningen är information som ska bevaras för framtida
generationer och som inte längre behövs i den dagliga verksamheten (det vill säga
slutarkiv).
För att på sikt få ner kostnaderna förknippade med arkivleveranser från
verksamhetssystem behövs övergripande strategisk planering och dokumenterade
processer. Målsättningen är att hantera leveranser på ett planerat sätt, men Sydarkivera
måste också vara rustat för att hantera oplanerade leveranser.
Prioriterade leveranser är uttag från inaktiva
journalsystem. Lösning finns framtagen för uttag
i form av statiska dokument från Omsorg
VO/LSS och Sofia IFO.
Under 2017 slutförs utredning av ProCapita,
Treserva och Viva vad avser HSL, LSS och SoL
Det handlar om system i drift med befintlig
uttagsfunktion. Piloter genomförs för leverans av
information. Lösning utarbetas för att hantera
leveranser av strukturerade dokument i
befintligt uttagsformat. Det vill säga en
implementation av beslutad FGS paketstruktur
som hanterar relationer mellan olika typer av
filer.
Under året etableras tjänst för webbarkivering
för att regelbundet skörda förbundsmedlemmars externa webbsidor för bevarande i
arkivformat (Warc).
2017 påbörjas arbetet med ytterligare en eller flera informationstyper. Vilka det blir
beror bland annat på resultat av fördjupad nulägesanalys under hösten 2016 hos
anslutande förbundsmedlemmar och beslut om Förvaltningsgemensamma specifikationer
(FGS). Möjliga informationstyper, som det ser ut i dagsläget, är: ärende- och
dokumenthanteringssystem som används inom samhällsbyggnad, överförmyndarregister,
gamla bilddatabaser eller ekonomiredovisningssystem.
Under året fortsätter arbetet med rekommendationer för format för digitalt bevarande av
audio och videoupptagningar och ta fram riktlinjer. Därefter kommer r vi att kunna börja
titta på lösning för bevarande av digitala audio- och videoupptagningar.
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Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) innebär att det finns ett öppet
utbytesformat att förhålla sig till för de verksamheter som ska leverera information,
mottagande arkivfunktioner samt utvecklare av olika produkter och tjänster för e-arkiv.
Riksarkivets FGS-funktion ansvarar för förvaltning av framtagna FGS:er. Utveckling av
nya FGS:er sker i separata projekt efter Riksarkivets vägledningar och efter beslut i
Förvaltningsrådet för FGS (http://riksarkivet.se/fgs-earkiv). Sydarkivera har meddelat
intresse av att bidra med resurser i följande utvecklingsprojekt:
·

FGS personakter och patientjournaler – projektet pausat i väntan på utredning av
standardiseringsläge och avgränsningar. Erbjudande om att bidra med resurser
för samordning och pilot. Färdledare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

·

Får jag lov? - utbytesformat för bygglov som utökning till FGS ärendehantering.
Förutsatt beslut om samfinansiering och bidrag. Projektansvarig är Boverket.

·

FGS ekonomi – preliminärt, möjlighet att bidra med pilot för test av uttag och
mappning när utvecklingsprojekt startar. Färdledare Ekonomistyrningsverket.

7.2 Mål för 2017
Mål
Ta hand om information från inaktiva
verksamhetssystem och säkerställa
långsiktigt digitalt bevarande.

Genomföra leveransutredningar för att
identifiera den mest kostnadseffektiva
lösningen beaktat krav på kvalitet,
säkerhet och hållbarhet.

Skapa rutiner för löpande leveranser från
aktiva verksamhetssystem inom hälsa och
socialt stöd.

Etablera rutiner för årlig arkivering av
förbundsmedlemmars externa
webbplatser.

Mått - indikatorer
· Påbörja leveransutredningar inom sex
månader från att behov identifieras.
· Slutföra leveransutredningar inom två
år från uppstart.
· Genomföra minst 5-7 uttag från
databaser år 2017.
· Minska konsultkostnader i samband
med uttag, genom att bli bättre
beställare och bygga upp en
verktygslåda för uttag.
· Omvärldsbevakning för att jämföra
kostnader för uttag med andra
arkivorganisationer.
· Rutiner i samband med kontroll av
leverans tillsammans med
förbundsmedlemmar.
· Dokumentera och utvärdera
arbetsflöden samt rutiner.
· Ta fram koncept och mallar.
· Genomföra 1-3 piloter när det gäller
export och paketering av
strukturerade dokument från befintlig
uttagsfunktion.
· Installation och konfiguration av
verktyg för webbarkivering och visning
av arkiverad webb.
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Utarbeta rutiner för att lämna ut
arkiverad webb.
Utvärdera de pilotinsamlingar som
genomfördes 2016.
Genomföra insamling av samtliga
förbundsmedlemmars externa
webbsidor.
Utvärdera användande av beslutad
FGS paketstruktur och lämna
eventuella synpunkter till Riksarkivets
FGS-funktion.
Bidra med resurser eller delta i tester i
samband med 1-3 utvecklingsprojekt.
Slutföra inventering hos
förbundsmedlemmar, till och med de
kommuner som ansluter 2017.
Påbörja inventering i de kommuner
som ansluter 2018.
Arbetsstationer för vanligt
förekommande lagringsmedier och
filtyper.
Provinsamling från en utvald kommun.
Testa och utvärdera programvaror för
uttag och migrering.
Analys och förslag till fortsatt arbete
med det äldre digitala materialet.
Ta fram policy och gallringsbeslut
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8 Bevarandeplattform
8.1 Beskrivning – funktionens verksamhet 2017
Sydarkivera har till uppgift att bevara information digitalt för framtida generationer.
Verksamheten ska uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet. För att bygga
upp verksamheten utgår vi från OAIS-modellen som är internationell standard för arkiv.
Det vill säga en verksamhet som kan ta emot alla typer av information och säkerställa att
den bevaras för framtiden. För att uppnå detta mål behöver vi en bevarandeplattform
som kan växa i takt med förbundsmedlemmarnas behov att överlämna arkiv. Plattformen
byggs upp för att i första hand hantera information som inte längre används i den dagliga
verksamheten ute hos förbundsmedlemmarna.

Under
·
·
·
·
·

året planerar vi preliminärt att testa följande verktyg i labbet:
arkivredovisning,
eventuella nya releaser av bevarandeplattform,
valideringsverktyg
konvertering
Uttag/dokumentation strukturerad information (ADDML)

Bevarandeplattformen produktionssätts i december 2016. Under 2017 kommer vi att
behöva trimma in funktioner och rutiner för att möta ökat antal leveranser. Vi kommer
att bygga ut Valvet med två datorhallar (samlokalisering) och säkra nät. Vårt
fokusområde 2017 inom digitalt bevarande blir våra leveransprojekt, för att hantera
prioriterade avställningar och komma igång med fortlöpande arkivering av strukturerad
data. Under 2019-2020 görs ett större omtag för att automatisera bevarandeplattformen
och öppna upp applikationsgränssnitt.
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8.2 Mål för 2017
Mål
Ta emot planerade arkivleveranser
Intrimning av Bevarandeplattform

Intrimning av rutiner för bevarande

Införande av nya FGS:er, efterhand de
beslutas och planeras att användas.

Mått - indikatorer
· Antal mottagna leveranser
· Antal informationstyper
· Åtgärdstyper
· Antal åtgärder
· Resultat i form av besparad tid i form
av manuellt arbete
· Resultat i form av ökad kvalité
· Åtgärdstyper
· Antal åtgärder
· Resultat i form av besparad tid i form
av manuellt arbete
· Resultat i form av ökad kvalité
· Antalet implementerade FGS:er

Införande av arkivredovisningssystem

·

Arkivredovisningssystem infört

Införande av två aktiva lagringsdepåer
som speglar sitt innehåll över ett
geografiskt avstånd.

·

Lagringsdepåerna är tagna i
produktion

Dokumentation över processflöden för
bevarandetjänsterna

·

Kartläggning av informationsflöde och
hantering.
Kartläggning av roller och
behörigheter

·
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9 Anslutande tjänster
De första anslutande tjänsterna införs 2017. Handläggningen sker i särskild ordning och
finansieras enligt självkostnadsprincip.

9.1 Planerade tjänster 2017–2018
·
·

·
·

Oskarshamns kommun har aviserat önskemål om att avtala om förvaltning av
analoga arkiv.
Räddningstjänsten Östra Blekinge beslutade hösten 2016 om att överlämna hela
arkivmyndighetsfunktionen till Sydarkivera. Flytt planeras till 2018,
överenskommelse om anslutande tjänst arbetas fram till dess.
Region Blekinge – överenskommelse om förvaltning av analoga arkiv är under
upparbetande.
Arkivförbund Sydost – administration av webbplats och digitalt bevarande av
webb.

9.2 Identifierat behov
Behov av anslutande tjänster som hittills har identifierats i samband med fördjupade
nulägesanalyser och inventeringar:
·
·
·
·
·
·

Mediedatabas för registrering och förvaring av digitala foton, filmer och andra
mediefiler.
Digitalisera arkivförteckningar hos de förbundsmedlemmar som har manuella
arkivförteckningar.
Delta i samordnad upphandling av material för arkivförvaring.
Delta i samordnad upphandling av arkivredovisningssystem.
Hantera gallring i verksamhetssystem.
Digitalisera analoga ljud- och videoupptagningar

För att någon av dessa tjänster ska bli en bastjänst behövs beslut om ny
förbundsordning. Ett beslut som fattas av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige
efter beslut av Sydarkiveras fullmäktige.

Sammanträdesprotokoll
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Sydarkivera
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Beslutsunderlag
1. Årsredovisning och revisionsberättelse för Sydarkivera , daterad
den 8 maj 2017
Redogörelse
Kommunalförbundet Sydarkivera har överlämnat årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2016.
Revisorerna bedömer bland annat att förvaltningsberättelsen delvis
innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal
redovisning och god redovisningssed.
Revisorerna bedömer bland annat att årets resultat inte är förenligt
med kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det
finansiella perspektivet. Två av fyra mål bedöms uppfyllda av de
finansiella målen för 2016.
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen för kommunalförbundet
Sydarkivera beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016, samt att
förbundets årsredovisning godkänns.

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna
årsredovisningen för Sydarkivera år 2016.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Sydarkiveras
förbundsstyrelse ansvarsfrihet för år 2016
Protokollet ska skickas till
Sydarkivera

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2017/148.042

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för
samordningsförbundet Värend
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Beslutsunderlag
1. Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet
Värend , daterad den 19 april 2017
Redogörelse
Samordningsförbundet Värend har överlämnat årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2016.
Revisorerna bedömer sammantaget att:




styrelsen i Värends samordningsförbund har bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig,
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats enligt med tillämpade delar av lagen
om kommunal redovisning och god revisionssed,
sammantaget är resultaten enligt årsredovisningen förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Revisorerna för samordningsförbundet Värend tillstyrker att styrelsen
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna
årsredovisningen för samordningsförbundet Värend år 2016.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja samordningsförbundets
styrelse, och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
Protokollet ska skickas till
Samordningsförbundet Värend

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2017-06-19

1(1)

Kommunfullmäktige

KF §

Dnr 2017/

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för VoB
Kronoberg
Beslutsunderlag
1. Årsredovisning och revisionsberättelse för VoB Kronoberg,
daterad den 26 maj 2017
Redogörelse
VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse
för år 2016.
Revisorerna för VoB har föreslagit kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisningen för år 2016, samt att bevilja direktionen för VoB
ansvarsfrihet för år 2016.
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna
årsredovisningen för VoB Kronoberg för år 2016.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ledamöterna i direktionen
för VoB ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Protokollet ska skickas till
VoB Kronoberg

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

15

ALVE;STA

KOMMUN

Romnuinstvrelsen

2017-O)- 2 6

20170511
Kommunfullmäktige

Översänder

härmed

VoB Kronobergs

årsredovisning

och revisionsberättelse

för

2016.
Medlemskommunerna
Kronobergs
Beslut

förbundsordning

om

ansvarsfrihet

medlemskommuns

För VoB

har utsett

fyra gemensamma

revisorer

utifrån

vad VoB

anger.
för

VoB's

direktion

skall

dock

fattas

av

varje

kommunfullmäktige.

Kronoberg

6{i

Elvhammar

Postadress
VoB
Norra

Kronoberg

Besöksadress
AB

Järnvägsgatan

352 30 Växj6

Telefon
0470-78

12

18 20 (växel)

Telefax
0470-72

E-post

Organisationsnummei

gun.hartman@vob.se

222000-0687

Webbplats
88 00

http://www.vob.se

VoB

KRONOBERG

o

ARSREDOVISNING

2016

INNEHÅLLSFöRTECKNING

DIREKTION

OCH REVISORER

2

PÅ 2016

3

TILLBAKABLICK

FöRVALTNINGSBERÄTTELSE

4

RESULT ATRÄKNING

5

BALANSRÄKNING

6

DRIFTREDOVISNING

9

KONCERNREDOVISNING
Bilaga:

1l

(SAMMANSTÄllD)

Statistik

VoB Kronoberg,

Bokslut

2016

2

DIREKTION
(Valda

ORDINARIE

OCH REVISORER

för tiden

2015 t o m 2018)

ERSÄTT ARE

KOMMUN

LEDAMöTER

Sebastian
Monica

Ohlsson

Bo Ederström

Magnus
Lars-Erik

(M)

(S)

(M)

(C)

Eva Isaksson

(S)

Bengtsson

Katriri

Petersson

Cecilia

Cato (C))

Lisbeth

Nilsson

Martin

Edberg

(S)
(S)

(S)

(V)

Uppvidinge

(S)

Älmhult

Markaryd
Växjö

Bokslut

Markaryd

Växjö

Alvesta

VoB Kronoberg,

Ljungby

(S)

Älmhult

(M)

Alvesta

Tingsryd

KOMMUN

Johnsson

Carl Geijer

(M)

Lessebo

Håkan

Ann johansson

REVISORER

Laila Hult

(S)

Hammarström

BennyJohansson

Gustavsson

Vakant

(C)

Carlberg

Lars Ingvert

Helen

(S)

(M)

Sven Jansson

Mats

(S)

Widnemark

2016

3

TILLBAKABlICK
för VoB Kronoberg

situationen

Den ekonomiska

PÅ 2016
god. Resultatet

är fortsatt

för verksamhetsåret

ligger

i

nivå med budget. Eftertid5gare år av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk buffert vilket
ger stabilitet till organisationen. VoB Kronoberg har som del%are i VoB Syd AB ett delansvar för att det
kapital.
den händelse Syd behöver tillföras ytterligare
finns en ekonomisk tryggheti
VoB

äger

Kronoberg

med direktionens

övriga

Det ekonomiska

resultatet

Monica

för VoB Kronoberg

och VD riktar

av 4 000 tkr.
ledamöteri

ett varmt

är ett överskott

Aktiviteterna

under

Syd har upprätthållit

året

har

en dialog

om 107 tkr (27 tkr, 2015).

tack tilf medlemskommunerna,

den egna personalen,

under 2016.

april 2016

Widnemark

Ordförande

värde

ledamöter.

och till övriga samarbetspartners
Växjö den 1l

ett

VoB Syd AB och att direktionens

på ägarskapeti

koncentrerats

VoBs direktion

i VoB Syd AB till

aktier

Niels Elvhammar
VD

VoB Kronoberg, Bokslut 2016

VoB Syd AB

4

FöRV ALTNINGSBERÄTTELSE

PERSONAL

Vid årsskiftet
avslutade

2016/2017

under sommaren.
Under

var antalet

en av medarbetarna
Samtliga

medarbetare

2016 har VoB Kronoberg

AB. Företagshälsovård

anställda

4 personer

sin anställning.

på totalt

En ersättare

arbetar

deltid

med varierande

köpt vd, ekonomiansvarig,

tillhandahålls

genom

2,55 tjänster.

rekryterades

våren

vilken

2016

tillträdde

sysseIsättningsgrad.

lönehantering

avtal med Hälsoforum

Under

omgående,

och dataservice

från VoB Syd

AB i Växjö.

FAMluERÅDGIVNING

Konceptet

med två mottagningar,

en i Växjö och en i Ljungby,

är alltjämt

positivt

och har fallit väl ut.

Antal samtai
Antalet

samtal

under

året var totalt

2015, 927 2014, 967 2013, 1092
ta ungefär
uppgick

två timmar

till totalt

1047,

vilket

är en markant

ökning jämfört

2012). 16 samtal gavs till familjer

inklusive

förberedelse

och efterarbete.

med föregående

utanför

länet. Varje parsamtal

Antalet

påbörjade

ärenden

år (882
beräknas

under

året

252 (226).

Bilaga: Antal samtal

per kommun.

Wjntetider
Då väntetiden
som ringer,

för att få en tid på Familjerådgivningen
har denna

mätts

under

hela året.

Målet

bedöms

vara en viktig

kvalitetsfaktor

är att alla får ett erbjudande

för många

om tid inom 14 dagar.

55 % (54 %) har under 2016 fått tid inom 14 dagar, 17 % (18 %) inom tre veckor, 13 % (14 %) inom fyra
veckor.
Som ett led i det utåtriktade
socialtjänsten

ett forskningsprojekt
arbetsmodell

arbetet

har familjerådgivarna

i medlemskommuner.

Vidare

som kommer

som används

att genomföras

och dess resultat.

haft kontakter

har en av medarbetarna
under

Planeringen

med bl.a. vårdcentraler

inom Familjerådgivningen

2016-2017.

Syftet är att undersöka

är att projektet

kommer

att slutföras

samt
påbörjat

en specifik
under

våren 2018.

EKONOMI

Årets resultat

visar på ett överskott

tkr 2015) och likvida
Årets resultat
lägre

övriga

inventarier,

medel/bank

om 107 tkr (27 tkr, 2015).

är 80 tkr högre jämfört
kostnader.

Under

Eget kapital

upp@år till 10 921 tkr (IO 814

7 060 tkr (6 949 tkr 2015).

2015

både i Växjö och Ljungby

med f.g. år, vilket
satsades

det

framförallt

en del

och de kostnaderna

beror

på att det under

på uppfräschning

är nästintill

obefintliga

av befintliga

2016 har varit
lokaler

och

i år.

Efterfrågan på Fami5erådgivningens tjänster har OCkSå varit något större än tidigare år. Besöksavgifterna
har därmed

ökat med 25% vilket

bidrar till den positiva

VoB I(ronoberg,

awikelsen

Bokslut 2016

i2016

års resultat.

5

222000-0687

VoB Kronoberg

(tkr)

RESULTATRÄKNING

2015-12-31

20?6-12-.3?

intäkter

Röre/sens

Summa

2 455

2 367

-621

-887

2

-1 727

-1 466

kostnader

-2 348

-2 353

107

14

kostnader
kostnader
not

Personalkostnader,
Summa

2 367

intäkter

rörelsens

Rörelsens
Övriga

2 455

notl

intäkter,

Verksamhetens

rörelsens

Rörelseresultat

Resultat

från

finansie//a

poster
o

Ränteintäkter
Resultat

efter

finansiella

poster

ÅRETS RESULTAT

VoB Kronoberg,

Boks1ut2016

13

107

27

107

27

VoB Kronoberg

222000-0687

BALANSRÅKNING

( tkr )
2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR

AnIäggningstiIIgångar

Finansiella

anIäggningstilIgångar

Aktier,

4

not

Summa

anIäggningstiIIgångar

4 000

4 000

4 000

4 000

87

109

7 060

6 949

7 I 47

7 058

OmsättningstiIlgångar
Fordringar,
Bank,

kassa,

Summa

Vid

not

6

TILLGÅNGAR

kapital

not

räkenskapsårets

Årets
Vid

5

omsättningstillgångar

SUMMA

Eget

not

1 ? 1 47

058

7

ingång

IO 814

10 787

107

27

IO 921

10 814

226

244

resultat
räkenskapsårets

1l

utgång

SKULDER
Kortfristiga

SUMMA
OCH

skulder,

not

8

SKULDER

EGET

KAPlTAL

11147

11058

ANSV ARSFORBINDELSE
STÅLLDA

SÄKERHETER

Inga

Inga

Balanslikviditet

31,6

28,9

Soliditet

98%

98%

VoB Kronoberg,

Bokslut

2016

222000-0687

VoB Kronoberg

not

"l

Besöksavgifter

not

till

avgifter

Kommunala

och

Anställda

2

2015

2016

Intäkter

Kronoberg

VoB

176

153

2 279

2 214

2 455

2 367

personalkostnader

anställda

Medelantalet
Män

2

2

Kvinnor

2

I

Totalt

4

3

63

71

1 246

I 002

418

393

I 727

I 466

95

85

4 000

4 000

4 000

4 000

2016

2015

ersättningar

andra

Löner,

och

sociala

kostnader

Direktionen
Övriga

anställda

5ocia1a

kostnader

Personalkostnader

pensionskostnader)

(varav

Not

Fora

från

Återbetalning

(AGS)

AvtaIsgruppsjukförsäkring

Not

årets

Redovisat

Not

året

2004.

5

Övriga
Ingående

Syd AB 556650-4204

VoB

aktieri

anskaffningsvärde:

Ackumulerade
Vid

för

Aktier

4

4000

poster

Jämförelsestörande

3

början
värde

vid

årets

slut

Fordrtngar

kortfristiga

fordringar

mervärdesskatt

VoB Kronoberg,

Bokslut

20'16

VoB Kronoberg

Förutbetalda

not

6

222000-0687

kostnader

Kassa

Bankkonto

och

upplupna

intäkter

51

Handkassor

SEB
konto

not

7

Eget

Vid

räkenskapsårets

51

87

109

3 057

2 946

4 000

4 000

bank

SEB

Placeringskonto

Årets

och

3

SEB

3

7 060

6 949

10 814

IO 787

107

27

kapital

ingång

resultat

Vid

räkenskapsårets

not

8

Kortfristiga

10 921

utgång

10814

skulder

Leverantörsskulder

51

73

Skuld

37

30

Arbetsgivaravgift

37

37

Personalskatt

33

34

18

17

30

21

g

9

Koncernföretag

Särskild

löneskatt

Upplupna

löner

Upplupna

Sociala

Upplupna

kostnader

pensionskostnader

avgifter
och förutbetalda

Il

intäkter

226

VoB Kronoberg,

Bokslut

2016

23
244

VoB Kronoberg

222000-0687

DRIFTSREDOVISNING
2016-01-01

( tkr )

- 2016-12-31

Resultatenhet

Utfall

Budget

Awikelse

DIREKTIONEN

INTÅKTER
Ersättning

gemensam

verksamhet

244

244

244

244

KOSTNADER
Andra

omkostnader

Kostnader

124

143

63

160

97

303

116

förtroendevalda

186

FINANSIELLA

19

INTÅKT/KOSTNAD

Ränteintäkter
Räntekostnader

NETTO

58

FAMILJERÅDGIVNING

INTÅKTER
Besöksavgifter
Ersättning

gemensam

verksamhet

176

168

2 035

2 030

2 211

2 198

497

474

1 665

1 724

2 162

2 198

8
5
13

KOSTNADER
Andra

omkostnader

Personalkostnader

NETTO

ÅRETS RESULTAT

49

107

VoB Kronoberg,

107

Bokslut

20'i6

VoB Kronoberg

Värderings-

och

Generellt

de reqler

som

som

anskaffningsvärdet

och det

de beräknas

Inköp
med

ett

Växjö

den

april

utgivits.

i den

kommunala

redovisningslagen

0msättningstiIIgångar

verkliga

värdet.

understigande

anskaffningsvärde
tas upp

anges

tas upp

Fordringar

värderas

och

till

det

till

det

lägsta

inflyta.

av inventarier

Skulder

/

gäller

avskrivningsprinciper

rekommendationer

belopp

r

222000-0687

till

det

över
faktiska

O,5 prisbasbelopp
0,5 prisbasbelopp
värdet

av kända

kostnadsförs.
avskrivs

Inventarier

på 3-5 år.

skulder.

2017

-l/i
/ lt4(.".t:4r:r(l"'(
/'
(i'{l(.t':!'CJ(i"h
Monica

Widnemark

Baen y

ohansson

Sebasti-an

Ohlsson

/

Bo Ederström

Sven

LarszErik

Lars Ingvert

Hammarström

Jansson

VoB Kronoberg,

Magnus

Bokslut

20a16

Cariberg

de
av

SAMMANSTÅLLDREDOVISNING

RESULTATRÅKNING

(tkr)

201 6-1 2-31
VoB
VoB
Verksamhetens

intäkter

externt

Kronoberg

(VoB

Kronoberg)

o

dotterbolag

(VoB

Syd AB)

o

Rörelsens

kostnader

Kostnader

externt

-1 986

moderbolag

(VoB

Kronoberg)

dotterbolag

(VoB

Syd AB)

Planenliga

Sammanstålld

Elimineringar

93 912

96 367

181

181
96 548

- 83 393

- 85 379

o

- 362

o
- 83 393

avskrivningar

Sammanställd
96 367
-181

o

o

94 093

o
- 2 348

kostnader

i

o

2 455

intäkter

Summa

del

Syd AB 50%

2 455

moderbolag
Summa

Kronobergs
VoB

o
-181

96 367

- ss 379

o
- 362
- 85741

o
181

-181

181

- 85 560

-710

-710

-710

9 990

10 097

10 097
138

o
107

NETTOKOSTNADER
Finansiella

intäkter

o

138

138

Finansiella

kostnader

o

-2

-2

Summa

finansiella

Res e finansiella

poster
poster

o

136
10125

107

BoksIutsdispositioner

o

-1 138

-1 138

o

- 2 004

- 2 004

6 983

7 090

ÅRETS

resultat

RESULTAT

107

VoB Kronoberg,

Bokslut

o

10 232

Skaft

på årets

-2

136

136
10 232

1138
250
1388

o
-1 754
8 479

2016
1l

SAMMANSTÅLLD

REDOVISNING

BALANSRÅKNING

2016-12-31

TILLGÅNGAR

VoB

Immateriella

och

materiella

Inventarier,

Aktieri

Sammanställd

Elimineringar

Total

anläggningstiIIgångar

på annans

fastighet

Syd AB

o

2 628

2 628

2 628

o

1 946

1 946

1 946

o

671

671

671

4 000

villkorat

långfristiga

Summa

Syd AB

anläggningstillgångar
VoB

Aktieågartillskott
Andra

VoB

50%

bilar

Finansiella

Kronobergs

deli
Kronoberg

Byggnader
Förbättringsutgifter

VoB

i VoB

4 000

o

Syd AB

fordringar

o

o
o

g 500

9 500

14 745

18 745

o

10 641

IO 641

10 641

27

172

199

199

4 000

anIäggningstillgångar

-4 000

o

9 500
-4 ooo

14745

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Ovriga

iordringar

(ngående
Forutbetalda
Fordran

kostnader

moderbolag
dotterbolag

o

51

11 69

1 220

Kronoberg)

o

18

18

Syd AB)

o

o

o

intakter
(VoB
(VoB

Bank
Summa

9

mervärdeskatt

omsåttningstillgångar

9

7 060

18 686

2 5746

7147

30 685

37 832

9
1 220
-18

o
o
2 5746

-18

37814

o
SUMMA

TILLGÅNGAR

111

45 430

47

VoB Kronoberg,

Bokslut

2016

56 577

-4 018

52 560

SAMMANST

ÅLLD

BALANSRÅKNING

REDOVISN1NG

2016-12-31

EGET KAPITAL
Eget

OCH

kapital

SKULDER

VoB

Sammanställd

4 000

10 814

o

o

resultat

107

resultat
eget

10 92i

kapital

Obeskattade

reserver

Kortfristiga

Elimineringar

Tota(

4 000

-4 000

10 814

4 936

o
15 750

16 767

16 767

6 984

7 090

1 388

8 479

38 671

2 324

40 995

-8 108

27 75i
o

8 108

8108

51

1 271

1 322

16 767

o

skulder

Leverantörskulder
Uppskjuten
Ovriga

Syd AB
50%

o

Balanserat
Summa

VoB

Not 1

kapital

Årets

Kronobergs

deli
Kronoberg

Aktiekapital
Eget

VoB

o

skatteskuld

skulder

o

1 322
1784

1 784

18

1 321

1 339

kostnader

och förutbetalda

50

4 901

4 951

4 951

Skatt

arbetsgivaravgift,

personalskatt

70

2 079

2149

2149

Skuld

moderbolag

(VoB

dotterbolag

(VoB

Upplupna

Summa

kortfristiga

SUMMA
Not 1 VoB
i VoB

Syd AB)

skulder

EGET KAPITAL
Kronoberg

Kronoberg)

o

o

37

o

37

226

OCH
äger

o

SKULDER

50%

11147

Bokslut

o

9 798

1 766

45 430

56 577

-4 018

av aktierna

2016

1 358

-37

9 572

Syd AB (4 000 aktier)

VoB Kronoberg,

19

o
1l

564

52 560

Till

Direktionen

i Kommunalförbundet

REVISIONSBERÄTTELSE
avseende

FöR 2016

Kommunalförbundet

Vi har granskat

VoB

den verksamhet

Förbundsdirektionen

VoB Kronoberg

ansvarar

Kronoberg,

sorn bedrivits

i förbundet

för att verksarrföeten

riktlinjer

org. nr 222000-0687

bediivs

samt de lagar och föreskrifter
den interna kontrollen
är tillräcklig.

som gäller &

Vårt ansvar är att granska räkenskaper,

verksamhet

om resultaten

= i'örenliga

med det finansiella

under 2016.
enligt

gällande

verksanföeten.

mål, bestut ocli

De ansvarar

och intern kontroll.

också för att

Vi ska också bedöma

mål och de verksarrföetsrnål

som direktionen

bestutat.
Vår granslaffng
verksamhet

har utförts

enligt kormn'iuiallagen

samt kommunrevisionens

med den inriktning

och omfattning

och god revisionssed

revisionsreglementen.

ikomn'iunal

Gramkningen

som behövs för att ge en rimlig

har genotnRSits

grund för bedömning

och

ai'isvarsprövtiing.

Vi bedömer
synpunkt

att direktionen

tillfredsställande

bedrivet

verksarnheten

och från ekonon'iisk

sätt.

Vi bedömer

att räkenskaperna

Vi bedömer

att direktionens

i allt väsentligi
interna

kontroll

är rättvisande.
har varit tillräcklig.

Vi tillstyrker
att respektive
'verksainl'ietsåret
2016.

fulln'iäktige

beviljar

Vi tillstyrker

att respektive

fullmäldige

godkänner

Växjö
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Kommunfullmäktige

KF §

Dnr KS 2016/150.820

Besvarande av motion (AA) angående framtidsplanerna för
Virdavallen och Hanaslövs fritidsområde

16

Beslutsunderlag
1. Protokoll från kommunstyrelsen § 64, daterat den 7 juni 2017 ( ej justerat vid utskick)
2. Protokoll från arbetsutskottet § 47, daterat den 16 maj 2017
3. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 9 maj 2017
4. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden § 15, daterat den 27 mars 2017
5. Missiv från kultur- och fritidsförvaltningen, daterat den 15 mars 2017
6. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen daterat den 8 mars 2017
7. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen daterad den 8 mars 2017
8. Protokoll från kommunfullmäktige, § 20, daterad den 1 mars 2016
9. Motion från Alvesta Alternativet, daterad den 24 februari 2016
Redogörelse
I en motion från Lars-Olof Franzén (AA), daterad 2016-02-22, yrkas att ”de
framtagna visionsarbetena för Hanaslöv och Virdavallen bearbetas och
läggs fram för fastställande”
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut KFN § 15/2017 behandlat motionen.
I de handlingar som ingår i nämndens beslutsunderlag lämnas information
bland annat om pågående investeringar avseende anläggningen Virdavallen
respektive fritidsområdet Hanaslöv.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att såväl fritidsområdet Hanaslöv som
anläggningen Virdavallen utreds vidare för närmare redovisning av bland
annat behov och kostnader för upprustning respektive utveckling.
Beredning
KS § 64
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden ges i
uppdrag att utreda behov och kostnader för en utveckling av
Hanaslövsområdet samt ge förslag på hur en framtida drift och
utbyggnad skulle kunna säkras, finansieras och organiseras.
Utredningen bör ske i samverkan med Friluftsfrämjandet Alvesta,
Alvesta SOK och Växjö kommun samt idrottsföreningar i Växjö
med motsvarande verksamhet.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2017-06-19
Kommunfullmäktige

2. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden ges i
uppdrag att utreda de behov som finns för en fortsatt upprustning
av Virdavallen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Protokollet ska skickas till
Lars-Olof Franzén (AA)

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2017-06-07
Kommunstyrelsen

KS § 64

Dnr KS 2016/150.820

Besvarande av motion (AA) angående framtidsplanerna för
Virdavallen och Hanaslövs fritidsområde
Beslutsunderlag
1. Protokoll från arbetsutskottet § 47, daterat den 16 maj 2017
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 9 maj 2017
3. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden § 15, daterat den 27 mars 2017
4. Missiv från kultur- och fritidsförvaltningen, daterat den 15 mars 2017
5. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen daterat den 8 mars 2017
6. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen daterad den 8 mars 2017
7. Protokoll från kommunfullmäktige, § 20, daterad den 1 mars 2016
8. Motion från Alvesta Alternativet, daterad den 24 februari 2016
Redogörelse
I en motion från Lars-Olof Franzén (AA), daterad 2016-02-22, yrkas att ”de
framtagna visionsarbetena för Hanaslöv och Virdavallen bearbetas och
läggs fram för fastställande”
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut KFN § 15/2017 behandlat motionen.
I de handlingar som ingår i nämndens beslutsunderlag lämnas information
bland annat om pågående investeringar avseende anläggningen Virdavallen
respektive fritidsområdet Hanaslöv.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att såväl fritidsområdet Hanaslöv som
anläggningen Virdavallen utreds vidare för närmare redovisning av bland
annat behov och kostnader för upprustning respektive utveckling.
Beredning
KSAU § 47
Yrkanden
Ordföranden, Per Ribacke (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det egna yrkandet mot Lars-Olof Franzéns (AA)
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller det egna yrkandet.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

1(2)

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2017-06-07
Kommunstyrelsen

Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kulturoch fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda behov och kostnader
för en utveckling av Hanaslövsområdet samt ge förslag på hur en
framtida drift och utbyggnad skulle kunna säkras, finansieras och
organiseras. Utredningen bör ske i samverkan med
Friluftsfrämjandet Alvesta, Alvesta SOK och Växjö kommun samt
idrottsföreningar i Växjö med motsvarande verksamhet.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kulturoch fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda de behov som finns
för en fortsatt upprustning av Virdavallen.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
motionen anses besvarad.
Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

2(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen
Kristiina Kosunen Eriksson
Kommunchef
0472 150 20
kristiina.kosunen.eriksson@alvesta.se

2017-05-08

Dnr

KS
KFN 2017/1.820

Till
Kommunstyrelsen 7 juni 2017

Förslag – besvarande av motion angående
framtidsplanerna för Virdavallen och Hanalövs
fritidsområde

I en motion från Lars-Olof Franzén (AA), daterad 2016-02-22, yrkas att ”de
framtagna visionsarbetena för Hanaslöv och Virdavallen bearbetas och läggs
fram för fastställande”.
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut KFN § 15/2017 behandlat motionen. I de
handlingar som ingår i nämndens beslutsunderlag lämnas information bland
annat om pågående investeringar avseende anläggningen Virdavallen respektive
fritidsområdet Hanaslöv.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att såväl fritidsområdet Hanaslöv som
anläggningen Virdavallen utreds vidare för närmare redovisning av bland annat
behov och kostnader för upprustning respektive utveckling.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda behov och kostnader
för en utveckling av Hanaslövsområdet samt ge förslag på hur en
framtida drift och utbyggnad skulle kunna säkras, finansieras och
organiseras. Utredningen bör ske i samverkan med Friluftsfrämjandet
Alvesta, Alvesta SOK och Växjö kommun samt idrottsföreningar i Växjö
med motsvarande verksamhet.
2. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda de behov som finns
för en fortsatt upprustning av Virdavallen.
3. Motionen anses besvarad.

Kristiina Kosunen Eriksson
Kommunchef

SammanträdesprotokoII

8W1vestmaun
QKultur-

Sida

Sammanträdesdatum

2017-03-27
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Missiv
Datum
Kultur- och fritidsförvaltningen
Eva Ingvarsson
Kultur- och fritidschef
Tel. 0472-152 60
E-post: eva.ingvarsson@alvesta.se

2017-03-15

Kultur- och fritidsnämnden

Besvarande av motion (AA) angående
framtidsplanerna för Virdavallen och Hanaslövs
fritidsområde
Beslutsunderlag
1. Motion, daterad den 24 februari 2016
2. Tjänsteskrivelse angående motion om framtidsplanerna för Virdavallen,
daterad den 8 mars 2017
3. Tjänsteskrivelse angående motion om framtidsplanerna för Hanaslövs
fritidsområde, daterad den 8 mars 2017
Redogörelse
I en motion från Lars-Olof Franzén (AA), daterad den 24 februari år 2016,
föreslås bland annat att de framtagna visionsarbetena för Hanaslöv och
Virdavallen bearbetas och läggs fram för fastställande.
I två tjänsteskrivelser från kultur- och fritidsförvaltningen redogör
förvaltningen för vilka investeringar som har, och kommer att genomföras,
på Virdavallen respektive Hanaslövs fritidsområde. Vidare föreslår kulturoch fritidsförvaltningen att kommunfullmäktige ger kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att utreda behov och önskemål för fortsatta
investeringar på de respektive anläggningarna.
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
anse motionen som besvarad.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår även kommunfullmäktige besluta att
ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda behov och kostnader
för en utveckling av Hanaslövsområdet, samt ge förslag på hur en
framtida drift och utbyggnad skulle kunna säkras, finansieras och
organiseras. Utredningen bör ske i samverkan med Friluftsfrämjandet
Alvesta och Alvesta SOK.
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ge
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda de behov och önskemål
som finns för en fortsatt upprustning av Virdavallen.

Eva Ingvarsson
Förvaltningschef

Organisationsnr
212000-0639

Besöksadress
Centralplan 1

Postadress
342 80 Alvesta

Telefon
0472-150 00 vx

Hemsida
www.alvesta.se

E-post till förvaltningen
kulturochfritid@alvesta.se

Tjänsteskrivelse
Datum
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsavdelningen
Martin Sallergård
Fritidschef
Tel. 0472-150 21
E-post: martin.sallergard@alvesta.se

2017-03-08

Kultur- och fritidsnämnden

Motion angående framtidsplanerna för Hanaslövs
fritidsområde
Redogörelse
Hanaslövs fritidsområde är en attraktiv mötesplats och lockar besökare från
hela regionen. Området har stor potential och förslagen som läggs fram i
Vision Hanaslöv gällande ytterligare nerfarter för utförsåkning, upprustning
av elljusspår, anläggande av en stugby, hinderbana och utegym m.m. har
möjlighet att berika området ytterligare. En utveckling av Hanaslövsområdet
skulle kunna utveckla Alvesta kommun till en ännu starkare destination
även vintertid.
Vinterverksamheten drivs idag till stor del på ideell basis av
Friluftsfrämjandet Alvesta och Alvesta Skid- och orienteringsklubb (SOK).
Det innebär en omfattande insats som varje säsong involverar ca 200 ideellt
arbetande. Alvesta kommuns kultur- och fritidsförvaltning har inom
befintlig budgetram begränsade resurser för att förstärka drift eller personal
för en utbyggnad av verksamheten i området. Behovet av att stötta de ideella
organisationerna och samordna verksamheten är stort och skulle kunna
innebära ökade intäkter, en säkrare drift och förlängd säsong utifrån rådande
förutsättningar men även skapa möjligheter för eventuell sommarverksamet.
För att utreda möjligheter och eventuella risker med en utveckling av
Hanaslövsområdet bör ekonomiska beräkningsunderlag tas fram för
investeringskostnader, ökade driftkostnader, eventuellt ökade intäkter och
vilka krav som ställs på en framtida driftorganisation. Utredningen bör ske i
nära samverkan mellan Alvesta kommun, Friluftsfrämjandet Alvesta och
Alvesta SOK. Utredningen bör även följa de förslag som VAIS Växjö driver
om en ny konstsnöanläggning i Växjö kommun.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ge
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda behov och kostnader för en
utveckling av Hanaslövsområdet, samt ge förslag på hur en framtida drift
och utbyggnad skulle kunna säkras, finansieras och organiseras.
Utredningen bör ske i samverkan med Friluftsfrämjandet Alvesta och
Alvesta SOK.

Organisationsnr
212000-0639

Eva Ingvarsson

Martin Sallergård

Förvaltningschef

Fritidschef

Besöksadress
Centralplan 1

Postadress
342 80 Alvesta

Telefon
0472-150 00 vx

Hemsida
www.alvesta.se

E-post till förvaltningen
kulturochfritid@alvesta.se

Tjänsteskrivelse
Datum
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsavdelningen
Martin Sallergård
Fritidschef
Tel. 0472-150 21
E-post: martin.sallergard@alvesta.se

2017-03-08

Kultur- och fritidsnämnden

Svar på motion angående framtidsplanerna för
Virdavallen
Redogörelse
Virdavallen omfattar idag tre fullstora gräsplaner, en grusplan, löparbanor,
ishall och tennishall med tillhörande omklädningsrum och föreningslokaler.
Virdavallen är ett centrum för den organiserade föreningsverksamheten i
Alvesta tätort.
Under de senaste två åren har stora investeringsar genomförts på
Virdavallen och fler är planerade inom det närmaste året.
Genomförda investeringar på Virdavallen sedan 2014:
•
•

Tennishallen har under 2015-2016 genomgått en renovering gällande
omklädningsrum, samlingsytor och nytt underlag på tennishallens
båda aktivitetsytor.
I ishallen byttes under sommaren 2015 kvicksilverarmaturer ut mot
nya LED-armaturer. Renovering har även skett av toaletter i
ishallen, vilka togs i bruk hösten 2016.

Pågående och planerade investeringar på Virdavallen:
•
•
•

•
•

Renovering av omklädningsrum genomförs under februari och mars
2017.
Under våren 2017 installeras ett inbrottslarm på Virdavallen efter
flera inbrott de senaste åren.
I Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2017 finns 4900 tkr
avsatta för en investering i ny kylanläggning i ishallen. Detta för att
öka driftsäkerheten och samtidigt minska driftkostnaderna. Denna
investering projekteras i dagsläget och planeras till sommaren 2017.
Behovet av ny sarg i ishallen är stort, detta efter rekommendationer
från Smålandshockeyförbunds senaste besiktning, februari 2017.
Genom ett medborgarförslag gällande anläggande av en
konstgräsplan på Virdavallen har kommunfullmäktige beslutat att
enligt ”Vislandamodellen” stödja Alvesta GIF för uppförande av en
konstgräsplan på Virdavallen. Anläggandet av en konstgräsplan är
en pågående process.

Alvesta kommun vill genom dessa investeringar förbättra möjligheterna för
tjejer och killars idrottande och anpassa Virdavallens anläggning för
framtidens krav och önskemål.

Organisationsnr
212000-0639

Besöksadress
Centralplan 1

Postadress
342 80 Alvesta

Telefon
0472-150 00 vx

Hemsida
www.alvesta.se

E-post till förvaltningen
klk@alvesta.se

2(2)

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ge
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda de behov och önskemål som
finns för en fortsatt upprustning av Virdavallen.

Eva Ingvarsson

Martin Sallergård

Förvaltningschef

Fritidschef

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2017-06-19
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Kommunfullmäktige

KF §

Dnr KS 2016/569.880

Besvarande av medborgarförslag angående biblioteket i
Grimslöv

17

Beslutsunderlag
1. Protokoll från kommunstyrelsen § 65, daterat den 7 juni 2017 ( ej
justerat vid utskick)
2. Protokoll från arbetsutskottet § 48, daterat den 16 maj 2017
3. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 8
maj 2017
4. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden § 27 , daterat den 27
mars 2017
5. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, daterad den
15 mars
6. Protokoll från kommunfullmäktige § 135, daterat den 1 november
2016
7. Medborgarförslag, daterat den 18 oktober 2016
Redogörelse
I ett medborgarförslag daterat den 18 oktober 2016 redogörs för att
bibliotekslokalen för att bibliotekslokalen i Grimslöv inte är lättillgänglig
för rörelsehindrade. Förslagsställaren föreslår därför att biblioteket i
Grimslöv bör flyttas till en lokal som är mer lättillgänglig för kommunens
invånare.
Kultur- och fritidsnämnden har den 27 mars 2017 i § 17 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Kultur- och
fritidsnämnden bedömer att det i dagsläget inte finns tillräckligt ekonomiskt
utrymme för att möjliggöra de förändringar som krävs för att flytta
biblioteksverksamheten från nuvarande lokaler.
Beredning
KS § 65
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med
hänvisning till att det inte finns tillräckligt ekonomiskt utrymme för att
möjliggöra de förändringar som krävs för att flytta
biblioteksverksamheten från nuvarande lokaler.
Protokollet ska skickas till
Stig Johansson
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2017-06-07
Kommunstyrelsen

KS § 65

Dnr KS 2016/569.880

Besvarande av medborgarförslag angående biblioteket i
Grimslöv
Beslutsunderlag
1. Protokoll från arbetsutskottet § 48, daterat den 16 maj 2017
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 8
maj 2017
3. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden § 27 , daterat den 27
mars 2017
4. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, daterad den
15 mars
5. Protokoll från kommunfullmäktige § 135, daterat den 1 november
2016
6. Medborgarförslag, daterat den 18 oktober 2016
Redogörelse
I ett medborgarförslag daterat den 18 oktober 2016 redogörs för att
bibliotekslokalen för att bibliotekslokalen i Grimslöv inte är lättillgänglig
för rörelsehindrade. Förslagsställaren föreslår därför att biblioteket i
Grimslöv bör flyttas till en lokal som är mer lättillgänglig för kommunens
invånare.
Kultur- och fritidsnämnden har den 27 mars 2017 i § 17 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Kultur- och
fritidsnämnden bedömer att det i dagsläget inte finns tillräckligt ekonomiskt
utrymme för att möjliggöra de förändringar som krävs för att flytta
biblioteksverksamheten från nuvarande lokaler.
Beredning
KSAU § 48
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget med hänvisning till att det inte finns tillräckligt
ekonomiskt utrymme för att möjliggöra de förändringar som krävs för
att flytta biblioteksverksamheten från nuvarande lokaler.
Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Datum

Kommunledningskontoret
Kansliavdelning
Lisa Eriksson
Kommunsekreterare
Tel. 0472-155 01
E-post: lisa.s.eriksson@alvesta.se

2017-05-08

Till kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde den 16 maj

Yttrande över medborgarförslag angående
biblioteket i Grimslöv
Redogörelse
I ett medborgarförslag daterat den 18 oktober 2016 redogörs för att
bibliotekslokalen för att bibliotekslokalen i Grimslöv inte är lättillgänglig för
rörelsehindrade. Förslagsställaren föreslår därför att biblioteket i Grimslöv bör
flyttas till en lokal som är mer lättillgänglig för kommunens invånare.
Kultur- och fritidsnämnden har den 27 mars 2017 i § 17 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Kultur- och
fritidsnämnden bedömer att det i dagsläget inte finns tillräckligt ekonomiskt
utrymme för att möjliggöra de förändringar som krävs för att flytta
biblioteksverksamheten från nuvarande lokaler.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det inte finns tillräckligt
ekonomiskt utrymme för att möjliggöra de förändringar som krävs för att flytta
biblioteksverksamheten från nuvarande lokaler.

Kristiina Kosunen Eriksson
kommunchef

Organisationsnr
212000-0639

Besöksadress
Centralplan 1

Postadress
342 80 Alvesta

Lisa Åberg
Kanslichef

Telefon
0472-150 00 vx

Hemsida
www.alvesta.se

E-post till förvaltningen
klk@alvesta.se
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och fritidsnämnden

Beslut
Kultur-

och fritidsnämnden

att avslå medborgarförslaget
inte firu'is tillräckligt
:förändringar

lokaler.

Protokollet

ska
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Tjänsteskrivelse
Datum
Kultur- och fritidsförvaltningen
Eva Ingvarsson
Kultur- och fritidschef
Tel. 0472-152 60
E-post: eva.ingvarsson@alvesta.se

2017-03-15

Kultur- och fritidsnämnden

Besvarande av medborgarförslag angående biblioteket
i Grimslöv
Redogörelse
I ett medborgarförslag daterad den 18 oktober 2016 redogör
förslagsställaren för att bibliotekslokalen i Grimslöv inte är lättillgänglig för
rörelsehindrade. Förslagsställaren föreslår därför att biblioteket i Grimslöv
bör flyttas till en lokal som är mer lättillgänglig för kommunens invånare.
Den 31 januari år 2017 behandlade utbildningsnämnden
medborgarförslaget. Utbildningsnämnden konstaterar att folk- och
skolbiblioteket i Grimslöv finns integrerat i Skatelövsskolans lokaler.
Biblioteket har ingen egen, separat, entréingång utan delar entréingång med
skolans verksamhet. Detta innebär att besökare till biblioteket behöver
passera skolans verksamhet för att komma till biblioteket.
Utbildningsnämnden anger att det finns möjlighet att bygga om skolans
slöjdsal till bibliotek, vilken rent lokalmässigt vore bättre ur ett
tillgänglighetsperspektiv. Detta eftersom slöjdsalen både har en egen
entréingång samt en egen toalett. En flytt av biblioteket till slöjdsalen skulle
innebära möjligheter till utökad biblioteksverksamhet genom utökade
öppettider, bland annat eftersom det finns en separat entréingång.
Utbildningsnämnden konstaterar också att en flytt av biblioteket skulle
innebära att en ny slöjdsal behöver byggas för att ersätta den nuvarande.
Utbildningsnämnden bedömer vidare att folk- och skolbibliotekets
nuvarande läge är olämpligt som lokal för slöjdundervisning.
Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i utbildningsnämndens
bedömning och tackar medborgaren för ett bra förslag. Förvaltningen gör
dock bedömningen att det i dagsläget inte finns ett tillräckligt ekonomiskt
utrymme för att möjliggöra de förändringar som krävs för att flytta
biblioteksverksamheten från nuvarande lokaler.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det i dagsläget inte finns
tillräckligt ekonomiskt utrymme för att möjliggöra de förändringar som
krävs för att flytta biblioteksverksamheten från nuvarande lokaler.

Eva Ingvarsson
Förvaltningschef

Organisationsnr
212000-0639

Besöksadress
Centralplan 1

Postadress
342 80 Alvesta

Telefon
0472-150 00 vx

Hemsida
www.alvesta.se

E-post till förvaltningen
klk@alvesta.se
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Gângvägen frän p.p1atsen till nuvarande lokal är ca 250 m. fram och
tillbaka, Dessutom ﬁnns det tidvis barn som hoppar hage. Spelar hockey,
Cyklar utan att respektera att Visa oss hänsyn som har nâgon form av
handikapp.
Detta gör att lokalen inte är, som den borde Vara —lättillgänglig fôr de
har svärt att röra sig. De kanske mânga gânger avstâçr fôr besôk.

Vore det möjligt att ﬂytta biblioteket till nuvarande slöjdsalen?

Grimslövs bibliotek är oerhôrt Viktigt fôr bygden och bör därför även Var

~l%„

lättillgängligt för alla besökare.

Vördsamt

Stig Johnsson

Eksäter
340 32 Grimslöv.
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Kommunfullmäktige

KF §

Dnr KS 2016/548.510

Besvarande av medborgarförslag angående hastigheten på
Fornvägen
Beslutsunderlag
1. Protokoll från kommunstyrelsen § 66, daterat den 7 juni 2017 ( ej
justerat vid utskick)
2. Protokoll från arbetsutskottet § 49, daterat den 16 maj 2017
3. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 9
maj 2017
4. Protokoll från förvaltningen för samhällsplanering, daterat den 4
april 2017
5. Protokoll från kommunfullmäktige § 133, daterat den 1 november
2016
6. Medborgarförslag, datera den 10 oktober 2016
Redogörelse
I ett medborgarförslag daterat den 10 oktober 2016 redogörs för att
den rådande hastigheten på 40 km/h på Fornvägen ofta överskrids.
Förslagsställaren vill därför att kommunen ska se över
trafiksituationen på den berörda vägsträckan.
Förslagsställaren har tidigare skrivit ett liknande medborgarförslag
som besvarats av kommunfullmäktige den 1 november 2016 i § 150.
Kommunfullmäktige valde att besvara medborgarförslaget enligt
följande : Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget
med hänvisning till att det inte förenligt med kommunens
hastighetsplan att höja hastighetsbegränsningen på Fornvägen.
Nämnden för samhällsplanering har den 4 april 2017 i § 28 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget enligt
följande:
1. Medborgarförslaget kan anses besvarat i tidigare
medborgarförslag.
2. Synpunkterna i medborgarförslaget kommer att beaktas i pågående
planarbete.
Beredning
KS § 65

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2017-06-19
Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat
i tidigare ställt medborgarförslag, besvarat av kommunfullmäktige
den 1 november 2016 i § 150.
2. Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget
genom att synpunkterna i medborgarförslaget kommer att beaktas
i pågående planarbete.
Protokollet ska skickas till
Bengt-Olof Göransson

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2017-06-19
Kommunfullmäktige

KS § 66

Dnr KS 2016/548.510

Besvarande av medborgarförslag angående hastigheten på
Fornvägen
Beslutsunderlag
1. Protokoll från arbetsutskottet § 49, daterat den 16 maj 2017
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 9
maj 2017
3. Protokoll från förvaltningen för samhällsplanering, daterat den 4
april 2017
4. Protokoll från kommunfullmäktige § 133, daterat den 1 november
2016
5. Medborgarförslag, datera den 10 oktober 2016
Redogörelse
I ett medborgarförslag daterat den 10 oktober 2016 redogörs för att
den rådande hastigheten på 40 km/h på Fornvägen ofta överskrids.
Förslagsställaren vill därför att kommunen ska se över
trafiksituationen på den berörda vägsträckan.
Förslagsställaren har tidigare skrivit ett liknande medborgarförslag
som besvarats av kommunfullmäktige den 1 november 2016 i § 150.
Kommunfullmäktige valde att besvara medborgarförslaget enligt
följande : Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget
med hänvisning till att det inte förenligt med kommunens
hastighetsplan att höja hastighetsbegränsningen på Fornvägen.
Nämnden för samhällsplanering har den 4 april 2017 i § 28 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget enligt
följande:
1. Medborgarförslaget kan anses besvarat i tidigare
medborgarförslag.
2. Synpunkterna i medborgarförslaget kommer att beaktas i pågående
planarbete.
Beredning
KSAU § 49
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
medborgarförslaget besvarat i tidigare ställt medborgarförslag,
besvarat av kommunfullmäktige den 1 november 2016 i § 150.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara
medborgarförslaget genom att synpunkterna i medborgarförslaget
kommer att beaktas i pågående planarbete.
Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Datum

Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelning
Lisa Eriksson
Kommunsekreterare
Tel. 0472-155 01
E-post: lisa.s.eriksson@alvesta.se

2017-05-08

Till kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde den 16 maj

Yttrande över medborgarförslag angående
hastigheten på Fornvägen
Redogörelse
I ett medborgarförslag daterat den 10 oktober 2016 redogörs för att den rådande
hastigheten på 40 km/h på Fornvägen ofta överskrids. Förslagsställaren vill därför
att kommunen ska se över trafiksituationen på den berörda vägsträckan.
Förslagsställaren har tidigare skrivit ett liknande medborgarförslag som besvarats
av kommunfullmäktige den 1 november 2016 i § 150. Kommunfullmäktige valde
att besvara medborgarförslaget enligt följande : Kommunfullmäktige beslutar att
avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det inte förenligt med
kommunens hastighetsplan att höja hastighetsbegränsningen på Fornvägen.
Nämnden för samhällsplanering har den 4 april 2017 i § 28 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget enligt följande:
1. Medborgarförslaget kan anses besvarat i tidigare medborgarförslag.
2. Synpunkterna i medborgarförslaget kommer att beaktas i pågående planarbete.
Förslag till beslut
1. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta att anse medborgarförslaget besvarat i tidigare ställt medborgarförslag,
besvarat av kommunfullmäktige den 1 november 2016 i § 150.
2. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta att besvara medborgarförslaget genom att synpunkterna i
medborgarförslaget kommer att beaktas i pågående planarbete.
Kristiina Kosunen Eriksson
kommunchef

Organisationsnr
212000-0639

Besöksadress
Centralplan 1

Postadress
342 80 Alvesta

Lisa Åberg
Kanslichef

Telefon
0472-150 00 vx

Hemsida
www.alvesta.se

E-post till förvaltningen
kommunen@alvesta.se
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Medborgarfórslag angäende traﬁksituationen pá

Fornvägen.

Bakgrund.
Där vi bor i Alvesta är Fornvägen, den naturliga utfarten till Växjö. Vi fardas därför ganska
ofta pâ denna Väg.
Det kan dâ inte undvikas, att man reﬂekterar öVer hur traﬁken ﬂyter fram. Vär bil ‘sir tämligen
ensam 0m att hâlla lagstadgad hastighet, 40 km/h.
I mitt ännu inte aV KF slutbehandlade medborgarförslag, dagtecknat 26 juli 2015 och anmält
Vid KF 2015-09-29, föreslog jag att hastigheten pâ nämnda Väg bôr Vara 50 km/h,
i tanke att detta skulle vara ett framsteg, de ﬂesta biiister häller ju en betydligt högre
'

hastighet.

Frän den utdragna beredningen, ätminstone tidsmässigt, erfar jag nu att hastigheten 50 km/h
inte längre tillämpas, dâ man frân högre ort inte Vill se för mänga olika hastighetsskyltar.
Det förefaller rimligt.
Dä äterstâr hastigheten 40 km/h som i stort sett ingen bilist häller.
Vilka ätgärder Vidtar dä kommunen? Säg det!
Gissningsvis besvarar man mitt tidigare medborgarförslag med en sedvanlig ursäkt,
ärende- hanteringen inte följt ”handboken” och sâ Var det klart.

40 km/h

¿’wen

i

att

fortsättningen.

Men det funkar ju inte, har inte funkat och kommer inte att funka.
Man kunde tänka sig farthinder av olika slag, ‘Lex.

linser eller planteringar,

avsmalningar

eller

som fôrsta âtgärd en digital tavla som Visar den hastighet fordonet har, dâ det passerar tavlan.
Att bara lâta bilister regelbundet köra längt över 40 km/h pä en Väg, som saknar säväl
marketing fôr gângbana som markerat feilt för cyklister, mäste betraktas som synnerligen
oansvarigt.

Nu är detta

i

botten en stor planeringsmiss.

Vid rondellen, Vid infarten till Fornvägen stär mycket ordentligt skyltat Spänens fritidsomräde
och ridskola. Alltsâ känner man pâ kommunen till att detta är en naturlig matargata till
elljusspâr, badplats och ridskola.
Àndâ nyanlägger man en Väg utan separata feilt för gängtraﬁkanter och cyklister.
Planerama i Alvesta syns Vara helt borta frän modern traﬁkplanering.

Andra kommuner anlägger cykelbanor och Vandringsleder för att separera motorfordon och

oskyddad traﬁk, dvs. cyklister och fotgängare.
Detta är ju framtiden, att fâ motorfordon används och att kommunerna främjar kollektiva
fardmedel och gör det enkelt och traﬁksäkert att gâ eller cykla.
Men det är synnerligen sorgligt att man i Alvesta kan gôra en sädan här rnedveten
planeringsmiss, att man inte tänker modernt och progressivt.
Nu kan det ju Vara sä att det ﬁnns planer pä separat säväl gängbana som cykelbana längs
Fornvägen, med det fërändrar inte Situationen just idag och für den närmsta framtiden!

Sidan 2 av 2

Hur ser det dá ut?

En Vanlig syn är att en ensam person som rastar hund promenerar pá och längs Vallen mot
samhället.

Här pâ Vallen ﬁnns ocksä ensamma joggare och personer som gär
Dessa kategorier har frivilligt ”separerat” sig.

Kvar ﬁnns fotgängare i grupp, ibland med hund/ hundar,
barnkärror eller

med smâ barn

i

i

sin

promenad.

inte sä fä fall

med barnvagnar,

följ et.

Dessa fâr dá gä helt oskyddade pä en 40-Väg, där 1nerparten traﬁkanter hâller hastighet cza 60
- 70 km/ h. Traﬁkplanerarna i kommunen kan inte Vara
omedvetna 0m detta, även 0m de som
mänga tj änstemän i kommunen, skulle b0 pâ annan ort.

En nyanlagd Väg, där man med lätthet kunde fôrutse funktionen och dessutom i dagsläget

underläter att vidta nâgra âtgärder fôr att fôrbättra den aktuella traﬁksituationen,
magstarkt i överkant.

nog

är det

En tanke som i sammanhanget slär en lekman pá anläggningsorädet är, att de schaktmassor
som sä att säga blir över Vid de olika arbetena pä nya ”Späningslanda”, efter grovsällning

skulle kunna utgöra ätminstone tillfällig bas fôr att utvidga den upptrampade stigen längs
Fornvägen. Bättre nâgot än inget! Nu hamnar dessa massor antagligen i vallen längs tägspâret
där tidigare massor Vid byggandet av Fomvägen ligger. Det ingâr förmodligen i
entreprenaden och kan säkerligen inte ändras. Men, det kanske ﬁnns schaktmassor pä andra
ställen som kan kôras längre väg och fylla, just det, fylla denna funktion?

Sá var det dä medborgarfôrslaget, som skall Vara kort och koncist och fôreslâ en ätgärd.
Jag har ovan gett fërslag pä säväl kortsiktiga som längsiktiga lösningar.

kommunen längsiktigt men framförallt kortsiktigt ser ôver
pá Fornvägen med beaktande av här framförda fakta och synpunkter.

Mitt medborgarförslag: att
trafiksituationen

Alvesta 2016-10-10

Spâningslandavägen 42
tel. 0472 — 341 64

342 35 Alvesta
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Kommunfullmäktige

KF §

Dnr KS 2016/644.509

Besvarande av medborgarförslag angående transporter till
och från vägkajen i Vislanda

19

Beslutsunderlag
1. Protokoll från kommunstyrelsen § 67 , daterat den 7 juni 2017 ( ej justerat vid utskick)
2. Protokoll från arbetsutskottet § 50, daterat den 16 maj 2017
3. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 9
maj 2017
4. Protokoll från förvaltningen för samhällsplanering § 29 , daterat den 4 april 2017
5. Protokoll från kommunfullmäktige § 162, daterat den 29 november 2016
6. Medborgarförslag, daterat den 16 november 2016
Redogörelse
I ett medborgarförslag daterat den 16 november 2016 redogörs för att
inleveranser till VIDAs sågverk i Vislanda sker via en
omlastningsplats (omlastning från järnvägen till lastbil) som ligger
mitt i Vislanda samhälle. Det medför att alla lastbilstransporter från
järnvägen måste ske genom samhället. Gatorna som utnyttjas är smala
och har mycket annan trafik, bland annat servicefunktioner såsom
bensinmackar och restauranger/värdshus, och inte minst en förskola
på Östra Esplanaden samt kollektivtrafik. Gatorna utnyttjas även av
cyklande eller gående barn till skolan.
Förslagsställaren föreslår att trafiken till och från omlastningsplatsen
ska ledas via Elnaryd och A-betong (Slipersfabriken) och ut på väg
126.
Nämnden för samhällsplanering har den 4 april 2017 i § 29 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget genom att
förvaltningen för samhällsplanering kommer att beakta
medborgarförslaget i en kommande utredning i frågan.
Beredning
KS § 67
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget genom
att medborgarförslaget kommer att tas i beaktande i en kommande
utredning.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-06-19
Kommunfullmäktige

Protokollet ska skickas till
Thorwald Fransson

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 67

Dnr KS 2016/644.509

Besvarande av medborgarförslag angående transporter till
och från vägkajen i Vislanda
Beslutsunderlag
1. Protokoll från arbetsutskottet § 50, daterat den 16 maj 2017
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 9
maj 2017
3. Protokoll från förvaltningen för samhällsplanering § 29 , daterat den 4 april 2017
4. Protokoll från kommunfullmäktige § 162, daterat den 29 november 2016
5. Medborgarförslag, daterat den 16 november 2016
Redogörelse
I ett medborgarförslag daterat den 16 november 2016 redogörs för att
inleveranser till VIDAs sågverk i Vislanda sker via en
omlastningsplats (omlastning från järnvägen till lastbil) som ligger
mitt i Vislanda samhälle. Det medför att alla lastbilstransporter från
järnvägen måste ske genom samhället. Gatorna som utnyttjas är smala
och har mycket annan trafik, bland annat servicefunktioner såsom
bensinmackar och restauranger/värdshus, och inte minst en förskola
på Östra Esplanaden samt kollektivtrafik. Gatorna utnyttjas även av
cyklande eller gående barn till skolan.
Förslagsställaren föreslår att trafiken till och från omlastningsplatsen
ska ledas via Elnaryd och A-betong (Slipersfabriken) och ut på väg
126.
Nämnden för samhällsplanering har den 4 april 2017 i § 29 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget genom att
förvaltningen för samhällsplanering kommer att beakta
medborgarförslaget i en kommande utredning i frågan.
Beredning
KSAU § 50
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara
medborgarförslaget genom att medborgarförslaget kommer att tas i
beaktande i en kommande utredning.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Datum

Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelning
Lisa Eriksson
Kommunsekreterare
Tel. 0472-155 01
E-post: lisa.s.eriksson@alvesta.se

2017-05-08

Till kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde den 16 maj

Yttrande över medborgarförslag angående
transporter till och från järnvägskajen i Vislanda
Redogörelse
I ett medborgarförslag daterat den 16 november 2016 redogörs för att inleveranser
till VIDAs sågverk i Vislanda sker via en omlastningsplats (omlastning från
järnvägen till lastbil) som ligger mitt i Vislanda samhälle. Det medför att alla
lastbilstransporter från järnvägen måste ske genom samhället. Gatorna som
utnyttjas är smala och har mycket annan trafik, bland annat servicefunktioner
såsom bensinmackar och restauranger/värdshus, och inte minst en förskola på
Östra Esplanaden samt kollektivtrafik. Gatorna utnyttjas även av cyklande eller
gående barn till skolan.
Förslagsställaren föreslår att trafiken till och från omlastningsplatsen ska ledas via
Elnaryd och A-betong (Slipersfabriken) och ut på väg 126.
Nämnden för samhällsplanering har den 4 april 2017 i § 29 föreslagit
kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget genom att förvaltningen för
samhällsplanering kommer att beakta medborgarförslaget i en kommande
utredning i frågan.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara medborgarförslaget genom att förvaltningen för samhällsplanering
kommer att beakta medborgarförslaget i en kommande utredning.

Kristiina Kosunen Eriksson
kommunchef

Organisationsnr
212000-0639

Besöksadress
Centralplan 1

Postadress
342 80 Alvesta

Lisa Åberg
Kanslichef

Telefon
0472-150 00 vx

Hemsida
www.alvesta.se

E-post till förvaltningen
kommunen@alvesta.se

KQMMUN

Kommunledningskontoret
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MEDBORGAREFÖRSLAG AVSEENDE TRANSPORTER
TILL OCH FRÄN JÄRNVÄGSKAJEN VISLANDA.
I

Lät

mig först säga

att jag är

mycket

positiv

till

att inleveranser

till

VIDA av virke

i

sker pâ järnväg vid länga transportavständ. Bäde miljövänligt och avlastning av
4

vägnätet.

l

Omlastningsplatsen järnväg/Iastbil för vidartransport till sägverksomrädet
Iigger mitt inne

i

samhället.

Den

förberedelsetid ett bra alternativ.

behov hade man säkert

stormen GUDRUN och dä med kort
normal planeringstid och inte akut

tillkom vid

Med

hittat bättre alternativ.

Nackdelen med nuvarande alternativ är att alla lastbilstransporter frän
järnvägen
gä genom samhället, Östra Järnvägsgatan och Husebyvägen.
Innebär störande buller, passerar 22 enfamiljshus och ett större lägenhetshus
(Cavallius). Gatorna som utnyttjas är smala och har mycket annan trafik tiII bl.a.
servicefunktioner (bensinmack och restaurang/värdshus) och inte minst till ett
dagis pä Östra Esplanaden samt kollektivtrafik bussar. Gatorna utnyttjas ocksä
av cyklande eller gâende barn till skolan. Transporterna orsakar även mycket
nedskräpning med barkrester pä och vid sidan av gataorna, är ingen inbjudande
infart

till

samhället.

Mitt fôrslag är att trafiken

tiII

och

ifrän

omlastningsplatsen

skall ledas via

Elnaryd och A-Betong (slipersfabriken) och ut pä väg 126. Anslutningen frän

omlastningsplatsen

till

Elnarydsvägen skulle enkelt kunna ske

genom

att

gamla "Karlshamnsbanan" för enkelriktad lastbilstrafik. Detta
borde gä att göra till en ganska Iäg kostnad. Det är en kort sträcka‚ omkring 160
m. Dessutom är gamla järnvägsbankar gediget byggda och bör klara hjultrycket
frän fullastad bil och släp, andra delar av nämnda bana används som skogsbiliordningställa

vagar.

Fördelen

med detta

¿

ï

.

alternativ är att endast

och dessutom mindre

trafik.

Dessutom

fem familjevillor behöver passeras

skulle

men fä en

naturlig anslutning

till

den väg Centerpartiet föreslagit
Industriomrâde.

Med vänliga

~~
Huseb

Thor

Id

hälsningar

Fransson

vägen 16

34251 Vîslanda

i

sitt

program, väg 126 — Elnaryds
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Kommunfullmäktige

KF §

Dnr 2017/085.020

Anmälan av interpellation från Mikael Johansson (M) till
ordförande i Alvesta kommunföretag angående
bredbandsutbyggnad
Beslutsunderlag
1. Interpellation, daterad den 24 maj 2017
Redogörelse
Mikael Johansson (M) har i en interpellation ställt frågor till Alvesta
kommunföretags ordförande, Per Ribacke (S)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Protokollet ska skickas till
Per Ribacke (S)
Mikael Johansson (M)

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Interpellation till ordförande i Alvesta Kommunföretag AB, Per Ribacke angående
bredbandsutbyggnaden

På Alvesta Kommunföretags styrelsemöte den 24 november antogs nya ägardirektiv för de
kommunala bolagen, det vill säga dotterbolagen. Vi moderater hade sedan på Kommunfullmäktige
en del synpunkter kring dessa ägardirektiv. En av synpunkterna som vi förde fram i en interpellation,
var kring ansvaret för bredband. Alvesta Energi ska utveckla IT-infrastrukturen, Alvesta Utveckling ska
bevaka utbyggnaden av bredband och BIVA via Wexnet ska bygga bredband.
Enligt regeringens bredbandsmål ska 95 % av befolkningen ha tillgång till bredband år 2020, Region
Kronoberg har till och med ett högre mål på 98 %. Vid senaste mätningen hade dock endast 53.99 %
av invånarna i Alvesta kommun tillgång till bredband. Då undrar vi naturligtvis hur vi ska komma upp i
det uppsatta målet? Är det verkligen rätt att flera olika bolag ska arbeta med samma fråga? Eller är
det som det gamla ordspråket ”ju fler kockar….”
Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:
-

Vem har egentligen ansvar för bredbandsutbyggnaden i Alvesta kommun?
Tycker du att vi har rätt organisation för detta?
Hur ska Alvesta kommun arbeta för att uppnå bredbandsmålet?

____________________________________
Mikael Johansson (m)
2017-05-23

