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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (14) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-29 

Justerare 

§ 135 

Delårsbokslut Tingsryds industristiftelse 
2017-01-01- 2017-04-30 
Dnr2017/387 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige tar emot delårsbokslut för Tingsryds industristiftelse 
2017-01-01 -2017-04-30. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds industristiftelse redogör för delårsbokslut 2017-01-01 - 2017-04-
30. 

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut Tingsryds industristiftelse 2017-01-01 -2017-04-30 

I Otdragsbestyrkande 
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Tingsryds Industristiftelse SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 

§5 

Delårsredovisning 20170101-20170430 

Förslag på delårsbokslut för perioden 20170101-20170430 föreligger. 
Verkställande direktör lämnar en redogörelse vid sammanträdet. 

Styrelsen beslutar 

att godkänna delårsredovisningen för perioden 20170101-201704 3 0 (bilaga 1 ), 
samt 

att översända delårsredovisningen till kommunstyrelsen och 
ekonomiavdelningen. 

Utdrags bestyrkande 



303

Styrelsen och verkställande direktören för 

Tingsryds Industristiftelse 
Org nr 829500-4264 

får härmed avge 
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för perioden 1 januari - 30 april 2017 

Innehåll: sida 

Delårsrapport 2 
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Tingsryds Industristiftelse 
Org.nr 829500-4264 

DELÅRSRAPPORT 170101 -170430 

Allmänt 
Tingsryds Industristiftelse är en stiftelse som ägs av Tingsryds kommun. Styrelsen är utsedd av 

kommunfullmäktige i Tingsryds kommun och har sitt säte i Tingsryd. 

Styrelsen har följande sammansättning 2017: 
Mikael Jeansson (s), ordf 
Karin Nilsson ( c) 
Jan-Åke Cesar (s) 
Patrick Ståhlgren (m) 
Lennart Fohlin ( c) 

Styrelsen har under perioden haft två sammanträden. 

Verkställande direktör är Thomas Mattsson. 

Revisorer 
KPMG är utsedd revisor med huvudansvarig Michael Johansson, auktoriserad revisor. 

Ändamål 
Stiftelsen har som ändamål att inom Tingsryds kommun förvärva och förvalta fastigheter samt att å dessa, i 

förekommande fall, uppföra industribyggnader. Tingsryds Industristiftelse verkar tillsammans med TUF AB och i 

tätt samarbete med kommunens näringslivsutvecklare för att aktivt se till så att det kommunala ändamålet 

uppfylls. 

Periodens händelser 
Tingsryds Industristiftelse är under avveckling men fram till dess genomförande bedrivs verksamhet i bolaget. 

Den fastighet där det sker mest utveckling är Tingsryd 4:95, hästsportanläggningen, där ett företagshotell har 

inretts. 

Förväntad framtida utveckling 
I samband med beslut om koncembildningen beslutades att Tingsryds Industristiftelse ska avvecklas successivt. 

Samtliga fastigheter kommer på sikt att genom fastighetsreglering eller försäljning överföras till Tingsryds 

Utveckling och Fastighets AB eller till extern part. 

Avskrivning 
Fastigheterna och mark har ett bokfört värde per 170430 på 11258 tkr. Sedan 2014 tillämpas nya 

avskrivningsregler, de s.k. K3-reglerna. Totalt har detta inneburit en något lägre avskrivning än tidigare. 

Ekonomi 
Bolaget redovisar ett delårsresultat efter finansiella poster om -562 tkr (-419 tkr). Periodiseringar har gjorts för 

upplupna intäkter och större kostnadsposter. Utfall för underhållsarbeten ligger på 261 tkr, vilket är lägre jämfört 

med föregående års 490 tkr. 

Helårsprognos för 2017 är ett negativt resultat på ca 400 tkr. Anledningen till det prognosticerade resultatet är att 

Tingsryds Industristiftelse under 2016 avyttrade sin mest lönsamma fastighet. Omställningen till lägre intäkter 

görs under året och kommer att vara fullt genomförda till 2018. Ytterligare en anledning är en större extra 

avskrivning av ett fastighetsvärde på en avyttrad fastighet som regleras under året. 

Vad beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning 

med tillhörande bokslutskommentarer. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Tingsryd 2017-05-22 

Thomas Mattsson 
Verkställande direktör 

Sidan 2 av 10 
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Tingsryds Industristiftelse 
Org.nr 829500-4264 

RESUL TATRÄKNING (tkr) 
per 2017-04-30 

.:_r:iJ.),:il,:~lui. Delår [h~lfo· Prognos Budget 

Not :-~O ih 1701-1704 'iGll'i-·IGlH 2017 2017 

Rörelsens intäkter 

Hyresintäkter 2 l"\--::~') 464 ·1 d 0(2 1550 1467 

övriga förvaltningsintäkter 4 i:.,'!() 109 (:'..;'16 150 50 

Resultat av fastighetsförsäljning 5 i ~;i7G 0 0 0 

SUMMA INTÄKTER :\ ~ Jt, 573 ? \:('!H 1 700 1 517 

Rörelsens kostnader 
Underhållskostnader ---1 ogn -261 -t:i.9(] -350 -225 

Fastighetsskatt -3() -7 -·12 -7 -12 

övriga externa kostnader 6 -:; i.8G -523 .. 1 7 13 -1310 -1152 

Avs~rivningar av materiella anläggningstillg. 7 -;'b7 -364 -:n·1 -532 -205 

Nedskrivning -1 'l 

Summa rörelsekostnader .~: --~·,· f~ -c/ -1155 -;·-~ /?-Bl -2199 -1 594 

Rörelseresultat . '; -~~:? -582 .. f}:-1q -499 -77 

Finansiella poster 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter ·,D1 61 C"' \L 183 180 

Räntekostnader och liknande resultatposter .·,K1 -16 -•l? -48 -25 

Sorgensavgift .71.) -25 -75 -75 

Summa finansiella poster ... H-']' 20 ~!.O 60 80 

SUMMA KOSTNADER -~~4 i_: f-~,!i -1135 .,.. :~: t1 '.j'/ -2139 -1 514 

Resultat efter finansiella poster .. •·)(; -562 -il'!~) -439 3 

Bokslutsdispositioner 

Avsättning till periodiseringsfond 0 0 

Upplösning av periodiseringsfond iL5() 0 439 

Resultat före skatt :}.:) 'i -562 ,Wit) 0 3 

Skatt 
'• -;'} ',,_ 0 0 

Periodens resultat ! .. ]A-~ :~ -562 --l~:i !) 0 3 
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Tingsryds Industristiftelse 

829500-4264 

BALANSRÄKNING (tkr) 
per 2017-04-30 

Årsbokslut Delår Delår 

TILLGÅNGAR Not 161231 1701-1704 1601-1604 

Anläggningstillgångar 
Materie/la anläggningstillgångar 

Byggnader, mark, markanläggning 9 11 219 10 911 15 653 

Inventarier, verktyg och installationer 10 360 347 387 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 2 453 0 549 

Pågående nyanläggningar 12 0 96 2 066 

Summa materiella anläggningstillgångar 14 032 11 354 18 655 

Finansiella anläggningstillgångar 

övriga långfristiga fordringar 4 940 4 940 4 955 

Fordran hos koncernföretag 

Summa finansiella anläggningstillgångar 4 940 4940 4 955 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 18 972 16 294 23 610 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 

Hyresfordringar 306 79 395 

övriga fordringar 13 1 251 1 595 1 499 

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 14 599 77 1 017 

Summa kortfristiga fordringar 2156 1 751 2 911 

Kassa och bank 15 6 727 5 347 2172 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 8 883 7 098 5083 

SUMMA TILLGÅNGAR 27 855 23 392 28 693 

Årsbokslut Delår Delår 

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 161231 1701-1704 1601-1604 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Grundfond 5 020 5 020 5 020 

Summa bundet eget kapital 5 020 5020 5 020 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 2 311 2 715 2 311 

Periodens resultat 403 -562 -419 

Sidan4 av 10 
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Tingsryds Industristiftelse 

829500-4264 

Summa fritt eget kapital 2 714 2153 1 892 

SUMMA EGET KAPITAL 16 7 734 7173 6 912 

Obeskattade reserver 
Obeskattade reserver 17 634 634 1 084 

Summa obeskattade reserver 634 634 1 084 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 18 33 33 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 19 5 000 15 000 15 000 

Skuld till Tingsryds kommun 4 000 

Summa långfristiga skulder 5 000 15 000 19 000 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 215 460 1 091 

Skuld till Tingsryds kommun 3 840 0 

Skatteskulder -39 

Skulder till kreditinstitut 19 10 000 0 

Övriga kortfristiga skulder 20 23 9 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 376 83 645 

Summa kortfristiga skulder 14454 552 1 697 

SUMMA SKULDER 20 121 16 219 21 781 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 855 23 392 28 693 
I . 

Sidan 5 av 10 



308

Tingsryds /nduslristif/else 

829500-4264 

·Not 4 - Övriga rörelseintäkter 

Försäljning värme 

Försäljning pellets (TUFAB) 

övriga sidointäkter 

Summa 

. Not 5 - Avyttring fastigheter 

Panncentral och pelletspanna 

Försäljningsprls 

Bokf värde 

Reavinsl/Reaförlust 

Not6 - Övriga externa kostnader 

Administration 

Uppvärmning 

Kostnad pellets 

Konsumtionsavgifter 

Fastighetsservice 

Fastighetsinventarier 

Försäkringar 

(Fastighetsskatt, dubbelt i delår 1604, ligger I RR) 

Befarad kundförlust 

Summa 

rilot7 - Avskrivningar 

Avskrivningar byggnader och mark 

Avskrivningar förbättringsarbeten på annan fastighet 

Avskrivning Inventarier och fordon 

Nedskrivning justerat värde (Möllekulla) 

Uppskrivning av felaktigt avskriven mark 

Nedskrivning, Tingsryd 4:95 (Travet) 

Summa 

Not 8 - Arets skatter 

Redovisat resultat före skatt 

Aktuell skatt 

Skatt på årets resultat 

Schablonskatt periodiseringsfond 

Arets skatt 

Ändring föregående års taxering 

Förändring uppskjuten skatt K3 

Summa skatter 

2016 

6 

599 

5 

610 

2016 

780 

1 035 

599 

505 

216 

3 

138 

10 

3 286 

161231 

361 

173 

-167 

600 

967 

16.1231 

231 

22% 

-51 

0,47% -3 

-54 

-7 

233 

172 

1701-1704 

9 

0 

100 

109 

1701-1704 

2410 

2410 

0 

1701-1704 

202 

79 

0 

143 

21 

78 

523 

1701-1704 

71 

43 

13 

237 

364 

1601-1604 Prognos 2017 Budget2017 

17 50 30 

599 0 0 

100 20 

616 150 50 

1601-1604 Prognos 2017 Budget 2017 

1601-1604 

150 

1374 

40 

90 

47 

12 

1713 

1601-1604 

218 

11 

13 

242 

Prognos 2017 

510 

170 

0 

400 

75 

155 

1310 

Prognos 2017 

213 

43 

39 

237 

532 

2410 

2410 

0 

Budget 2017: 

295 

165 

0 

462 

124 

106 

1152 

Budget 2017 

205 

205 

Sidan 6 av 10 
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Tingsryds Industristiftelse 
829500-4264 

Not9 - Byggnader och mark+ markanläggning 2016 1701-1704 1601-1604 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 48 943 20110 42 593 

Nyanskaffning 1141 9 008 

Omklassif!cering -5 439 250 

Avyttring/utrangeringar -24 535 ·237 -4 974 

UB anskaffningsvärde 20 110 19 873 46 877 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 30 506 8 291 30 406 

Justering, (avskriven mark) -167 

Omklassillcering -2 873 

Periodens avskrivning enligt plan 321 71 218 

Avyttringar/utrangeringar -19 496 100 

UB ack avskrivningar B 291 8 362 30 724 

Nedskrivningar 

Vid årets början 0 600 500 

Arets nedskrivningar 600 0 

Summa nedskrivningar 600 600 500 

Redovisat värde vid årets slut 11 219 10 911 15 653 

Taxeringsvärde, byggnader 6 311 1160 6 311 

Taxeringsvärde, mark 985 295 985 

7 296 1455 7 296 

·Not 10 - Inventarier+ fordon 2016 1701-1704 1601-1604: 

Ackumulerad anskaffningsvärde 

Vid årets början 400 400 400 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

UB anskaffningsvärde 400 400 400 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid årets början 0 40 0 

Avyttring 

Periodens avskrivning en! plan 40 13 13 

UB ack avskrivningar 40 53 13 

Redovisat värde vid årets slut 360 347 387 

Not 11- installation annans fastigheter 2016 1701-1704 1601-1604 

Ackumulerade anskaffningsvärde 

Vid årets början 875 2941 875 

Omklassificering (pelletspanna) 2 066 

Avyttring (panncentral och pelletspanna) -2941 

UB anskaffningsvärde 2941 0 875 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 315 488 315 

Arets avskrivning 173 43 11 

Avyttring -531 

UB ack avskrivningar 488 0 326 

Redovisat värde vid årets slut 2 453 0 549 

TOTALT ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR UB 14032 11 258 16 589 

Sidan 7 av 10 
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Tingsryds Industristiftelse 

829500-4264 

Not 12- pågående byggnation 

Ackumulerade anskaffningsvärde 

Vid årets början 

Nyanskaffning 

Omklassificering 

Summa 

Not 13 - övriga fordringar 

Skattefordran 

Skattekonto 

Skal/fordran 2016 

Momsfordran osäker fordran 

Redovisad moms 

Summa 

(Kontorshotell Travet) 

:Not 14 - Förutbet. kostnader och uppi. Intäkter 

Upplupna Intäkter 

Uppi intäkt försäljning pellets till TUFAB 

Hyresintäkter april 

Förutbet kostnader 

Summa 

15 - Likvida medel 

Plusgiro 

Bank 

Summa 

2016 

0 

1141 

-1 141 

0 

161231 

815 

436 

1 251 

161231 

599 

599 

161231 

899 

5 828 

6 727 

1701-1704 

0 

96 

96 

1701-1704 

302 

436 

815 

2 

40 

1595 

1701-1704 

0 

77 

77 

1701-1704 

788 

4559 

5347 

1601-1604 

2066 

2066 

. 1601-1604 

898 

601 

1 499 

1601-1604 

599 

325 

93 

1017 

1601-1604 

32 

2 140 

2172 

Sidan 8 av 10 
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Tingsryds Industristiftelse 
829500-4264 

Not 16 - Eget kapital 

Eget kapital 2016-01-01 

Arets resultat 

Eget kapital 2016-12-31 

Not 17 - Obeskattade reserver 

Periodiserlngsfond tax 2014 

Periodiserlngsfond tax 2015 

Periodlseringsfond tax 2016 

Summa 

Not 18 - Avsättningar 

Ingående uppskjuten skatteskuld (K3 kap.29) 

Periodens förändring uppskjuten skatt 

Summa 

: Not 19 s Lånesammandrag 

Förfallodag 

2017-10-24 

2019-02-13 

2018-09-24 

Summa 

Not 20 - Övrlg·a kortfristiga skulder 

Prel fastighetsskatt 

Redovisad moms 

Summa 

Grund

fond 

5 020 

5020 

Ränta 

-0,07% 

-0,12% 

0,38% 

Not 21 - Uppi. kostnader och förutb. intäkter 

Upplupna räntekostnader 

Förutbetalda hyresintäkter 

Interima leverantörsfakturor (prel.) 

Bergensavgift 

Summa 

Not 22 - Ställda säkerheter 

För egna avsättningar och skulder 

Avseende Skulder till kreditinstitut 

Fastighetsinteckningar 

Ansvarsförbindelse 

Örnen 17 
Tingsryd 4:95 
Ryd 11:1 
Ryd 1:145 
summa inteckningar 

ReseN

fond 

2016-12-31 

175 

292 

167 

634 

2016-12-31 

266 

-233 

33 

Lånebelopp 

5 000 

5 000 

5 000 

15 000 

2016-12-31 

23 
23 

2016-12-31 

14 

155 

207 

376 

2016-12-31' 

24 675 

500 
23125 

400 
650 

24 675 

Fritteget 

kapital 
2 311 

403 

2 714 

Koitrr. del 

0 

1701-1704 

7 

2 

9 

1701-1704 

0 

123 

-65 

25 

83 

Summa eget 

kapital 
7 331 

7734 

Amortering 

1601-1604 

1601-1604 

645 

645 

Sidan 9 av 10 
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Tingsryds Industristiftelse 

829500-4264 

22 ai 2017 Tingsryd den m " 

Cl:' 
Ordfarande 

~=Jttl~ 
Karin Nilsson 

// ~ 
~;;,u, 

Vice ordförande 

~~~ 
Patrick Ståhlgren 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (14) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-29 

Justerare 

-~ 
i./ ~ 

§ 136 

Beslut om firmatecknare för Tingsryds kommun 
Dnr 2017/383 049 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen utser 

1. Följande firmatecknare som två i förening, och med beloppsgränser enligt 

nedan, på kommunens vägnar undertecknar uttag på kommunens samtliga 

bankkonton och plus- och bankgirokonton, även via Internet. Samtliga 

belopp anges från O kr och uppåt. 

Belopp upp till 50 000 kr: 
Administratör 
Administratör 
Ekonom 
Ekonom 

Belopp upp till 250 000 kr: 
Controller 
Upphandlare 
Ekonom 

Ingen beloppsgräns: 
Ekonomichef 
Ekonom 
Administratör 

Berit Rask 
Maria Johansson 
Simon Ringtun 
Patrik Eberhagen 

Sara Runesson 
Helen Östman 
Jan-Henrik Lothigius 

Daniel Gustafsson 
David Gustafsson 
Ola Johansson 

Kommunchef Laila Jeppsson äger rätt att skriftligt besluta om tillfälliga 

ändringar i beloppsgränser vid behov. 

2. Följande firmatecknare som två i förening attesterar kommunens 

deklaration avseende moms och arbetsgivaravgifter: 

Ekonomichef 
Ekonom 
Administratör 

Daniel Gustafsson 
David Gustafsson 
Ola Johansson 

Ekonomichef Daniel Gustafsson äger rätt att skriftligt besluta om vilken 

eller vilka medarbetare som får registrera deklarationsuppgifter digitalt via 

skatteverkets e-tjänster. 

I Otdragsbestydillnde 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (14) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-29 

Justerare 

§ 136 forts. Dnr 2017/383 049 

3. Följande firmatecknare som två i förening på kommunens vägnar skriver 

under skuldebrev och övriga handlingar avseende kommunens lån ( ersättare 

anges inom parantes): 

Ekonomichef 

Ekonom 

Daniel Gustafsson 
(kommunchef Laila Jeppsson) 
David Gustafsson ( controller Sara Runesson) 

4. Ekonomichef Daniel Gustafsson med ekonom David Gustafsson som 

ersättare att på kommunens vägnar underteckna borgensförbindelse 

avseende de kommunala företagen 

5. Kommunstyrelsens ordförande Mikael J eanson med ekonomichef Daniel 

Gustafsson som ersättare att på kommunens vägnar underteckna 

borgensförbindelser till övriga 

6. Att i alla övriga fall har kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeanson 

rätt att teckna firma med kommunchef Laila J eppsson som ersättare. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichefen, 2017-05-22 

if 
I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (14) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-29 

Justerare 

§ 137 

Beslut om firmatecknare för Tingsryds kommuns forvaltade 

stiftelser 
Dnr2017/386 049 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen väljer följande firmatecknare som två i förening 

på stiftelsernas vägnar underteckna uttag på bankkonton, även via 

internetbanken. 

Ekonomichef 
Ekonom 
Administratör 
Controller 
Administratör 

Daniel Gustafsson 
David Gustafsson 
Ola Johansson 
Sara Runesson 
Berit Rask 

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut om firmatecknare för Tingsryds 

kommuns förvaltade stiftelser upphävs (KS 2015-06-08, § 161) 

Beskrivning av ärendet 

Firmatecknare ska kunna göra uttag från nedanstående stiftelsers 

bankkonton, även via internetbanken. 

Stiftelsen namn 
Anton Anderssons fond 

Billie Johanssons fond Ryd 

Carl-Johan o Johanna Adamssons donationsfond 

David o Ulla Klingspors minnesfond 

Erik Wemborns premiefond 

Erikssonska minnesfonden 

Gustav o Ellen Martinssons fond 

Inga Johanssons minnesfond 

John Häggs minnesfond 

Kinnevalds häradskassas studiefond Ryd 

Kinnevalds häradskassas studiefond Urshult 

Majblommefonden 

Rickard Stjämelius Fond 

Stiftelsen Solängen 

Stiftelsen Tingsryds kommuns socialnämnds samfond 

Tingsryds kommuns skolväsendes samfond 

Verner Johanssons Fond 

I Otdragsbestyrkande 

Organisations 11 

802478-8633 

802478-8617 

829501-7910 

829501-7928 

8024 78-8625 

802478-8591 

829501-7951 

8024 78-8609 

8024 78-8641 

829501-7936 

829501-7944 

802478-8583 

829501-7902 

829501-5715 

829501-5707 

802478-8575 

802478-8567 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-29 
Dnr 2017/386 049 

Justerare 
I 

/2::? 
{../" ~, 

_/ 

§ 137 forts. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichefen, 2017-05-23 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (14) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-29 

Justerare 

§ 138 

Beslut om registertecknare för Tingsryds kommuns 
förvaltade stiftelser 
Dm 2017/382 049 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen väljer registertecknare till Länsstyrelsen e-tjänster för 

stiftelser enligt bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

För att kunna anmäla registertecknare till Länsstyrelsens e-tjänster behövs 

ett protokoll där det framgår vem som får vara registertecknare. E-tjänster 

används för att ändra uppgifter i stiftelser, somt ex revisor, förvaltare eller 

firmatecknare. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichefen, 2017-05-11 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Stiftelse 

Anton Anderssons fond 

Bille Johanssons Minnesfond 

Carl Johan & Johanna Adamssons donationsfond 

David & Ulla Klingspors minnesfond 

Ericssonska minnesfonden 

Erik Wemborns premiefond 

Gustav & Ellen Martinssons donationsfond 

Inga Jonssons donationsfond 

John Häggs minnesfond 

Kinnevalds Häradskassas Studie/stipendiefond, Almundsryd 

Kinnevalds Häradskassas Studie/stipendiefond, Urshult 

Majblommefonden 

Rickard Stjärnelius fond 

Tingsryds kommuns skolväsendes samfond 

Verner Johanssons Fond 

Bilaga 1 

Organisationsnummer Registertecknare 1 Registertecknare 2 

802478-8633 Ola Johansson David Gustafsson 

802478-8617 Ola Johansson David Gustafsson 

829501-7910 Ola Johansson David Gustafsson 

829501-7928 Ola Johansson David Gustafsson 

802478-8591 Ola Johansson David Gustafsson 

802478-8625 Ola Johansson David Gustafsson 

829501-7951 Ola Johansson David Gustafsson 

802478-8609 Ola Johansson David Gustafsson 

802478-8641 Ola Johansson David Gustafsson 

829501-7936 Ola Johansson David Gustafsson 

829501-7944 Ola Johansson David Gustafsson 

802478-8583 Ola Johansson David Gustafsson 

829501-7902 Ola Johansson David Gustafsson 

802478-8575 Ola Johansson David Gustafsson 

802478-8567 Ola Johansson David Gustafsson 
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Förvärv av aktier i lnera AB 
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~ Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22 

Justerare 

§ 114 

Förvärv av aktier i Inera AB 
Dnr2017/240 050 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige förvärvar av SKL Företag AB 5 (fem) aktier i 

Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kr, i enlighet med 

aktieöverlåtelseavtalet. 
2. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal 

och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat 

anslutningsavtal. 
3. Finansiering av aktierna sker genom tillgängliga likvida medel. 

4. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson utses att 

underteckna samtliga handlingar i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Landets kommuner har fått erbjudande att köpa fem aktier i Inera AB och på 

så sätt bli delägare i företaget och därmed enklare kunna använda sig av 

företagets tjänster. Verksamheten har hittills varit inriktad på utveckling av 

e-hälsa och genom bolaget har samverkan mellan landets landsting/regioner 

skett kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för 

digitalisering. Efter beslut om breddat ägande under hösten 2016 ska bolaget 

kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden än tidigare, t ex skola, 

omsorg och samhällsbyggnad. Företaget ägs numera av SKL Företag AB 

tillsammans med samtliga landsting och regioner. 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 

tjänster från Inera AB utan föregående upphandling (genom det sk Teckal

undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen 

också vara med och påverka utvecklingen av digitaliseringen i offentlig 

sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag att främja 

och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom 

digitala lösningar. 

Centrala chefsgruppen har i beslut 2017-05-18 ställt sig positiva till ett 

delägarskap i Inera AB. 

För ytterligare beskrivning av ärendet hänvisas till de handlingar som 

redovisas som bilagor. 

I Otdrag,;bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22 

Justerare 

§ 114forts. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från ekonomichefen, 2017-04-24 
Missiv från SKL, 2017-03-24 
Kommunens beslutsunderlag från SKL, inkl. bilagor 

I Otdragsbestyrkande 

8 (26) 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

Förvärv av aktier i lnera AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2017-04-24 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

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

3) Finansiering av aktierna sker genom tillgängliga likvida medel. 

4) Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson utses att underteckna samtliga handlingar i 
ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Landets kommuner har fått erbjudande att köpa fem aktier i Inera AB och på så sätt bli delägare 
i företaget och därmed enklare kunna använda sig av företagets tjänster. Verksamheten har hit
tills varit inriktad på utveckling av e-hälsa och genom bolaget har samverkan mellan landets 
landsting/regioner skett kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för 
digitalisering. Efter beslut om breddat ägande under hösten 2016 ska bolaget kunna verka inom 
betydligt fler verksamhetsområden än tidigare, tex skola, omsorg och samhällsbyggnad. Före
taget ägs numera av SKL Företag AB tillsammans med samtliga landsting och regioner. 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB 
utan föregående upphandling (genom det s k Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). 
Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitaliseringen i 
offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag att främja och stödja 
samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. 

Centrala chefsgruppen har i beslut 2017-05-18 ställt sig positiva till ett delägarskap i Inera AB. 

För ytterligare beskrivning av ärendet hänvisas till de handlingar som redovisas som bilagor. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen samt beretts i centrala chefsgruppen. 
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Beslutsunderlag 
Erbjudande från SKL Företag AB - missiv 
Beslutsunderlag från SKL/SKL Företag AB: Förvärv av aktier i Inera AB 
Bilaga 1. Aktieöverlåtelseavtal 
Bilaga 2. Anslutningsavtal 
Bilaga 3. Aktieägaravtal 
Bilaga 4. Bolagsordning 
Bilaga 5. Ägardirektiv 

Fullmäktiges beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

2(2) 
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

Verkställande direktören 

2017-03-24 

MISSIV 

Till kommundirektören 

Erbjudande - förvärv av aktier i lnera AB 

Vårt dnr: 
16/04367 

Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB 

förvärvar lnera 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 handlingarnaAktieöverlåtelseavtal 

samt Anslutningsavtal på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare kommer ni sedan att 

bjudas in till ägarråd och bolagsstämma. 

För frågor hänvisas till inera@skl.se 

Med vänlig hälsning 

Lena Dahl 
Tillförordnad VD 

Bifogade dokument: 

Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut, samt bilagorna: 

o Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1) 

o Anslutningsavtal (bilaga 2) 

o Aktieägaravtal (bilaga 3) 

o Bolagsordning (bilaga 4) 

o Ägardirektiv (bilaga 5) 

o Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6) 

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 
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Kommunens beslutsunderlag 

Förvärv av aktier i lnera 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 

1(6) 

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 In era 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 

lnera 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. 

2(6) 

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag, 

till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera 

AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner. 

Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar 

sig gentemot både invånare och medarbetare i vård och omsorg. 

Beredning på nationell nivå 

Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett 

antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för 

kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på 

bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och 

regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas 

gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB. 
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Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en 

förstudie (McKinsey) "DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting 

och regioner - Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera". 

Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning 

(Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar 

förvärvslösning. 

Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för 

landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats. 

3(6) 

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. 

4(6) 

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och 

möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att göra 

Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och möjliggöra en 

effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta 

människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och 

effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och 

lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling. 

SKL:s digitaliseringsarbete 

Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten, 

kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är: 

• Medlemsgemensamma digitala lösningar. 

• Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning. 

• Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter. 

Medlemsgemensamma digitala lösningar 

I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning 

behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka 

nyttan för landsting och regioner. 

Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala 

utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer 

från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande möjligheter för 

kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av 

digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och företag. Med samordnade 

och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala 

tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag att 

överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och 

förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas. 

Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för SKL 

att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala 

lösningar inom alla verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all 

kompetens och de förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan 

återanvändas till andra verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och 

utgör därmed en viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är 

kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska styra det som ska göras. 
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Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning 

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och 

ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses 

tydliga och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och 

gemensamma upphandlingar att ansluta sig till. 

SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och 

genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar 

har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här. 

SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att 

stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring 

standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens kan 

bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där kommuner 

väljer att själva upphandla. 

Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt 

Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande "Digitaliseringens 

transformerande kraft-vägval för framtiden, SOU 2015:91" att digitaliseringen 

innebär en omvälvande transformering av samhället. För offentlig sektor kan vi idag 

se exempel på i form av flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration. 

Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver 

ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av att få 

stöd i sin förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av 

digitalisering. Det handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan 

leda till större nytta både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den 

egna förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns 

digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på denna 

förändringsresa. 

Genomförande 

Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL - genom 

SKL Företag AB - majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga landsting 

och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera. 

I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att bli 

delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och 

SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för 

att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och 

tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommer att behövas. 
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Finansiering 

Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i 

bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive 

landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per 

den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har 

varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97 

procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent. 

Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde 

8 500 kronor per aktie ( 42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget, 

kommer SKL Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för 

SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala 

aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti 

om 35 mnkr. 

I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med 

affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak 

självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses 

tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer 

konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned. 

I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de 

övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den 

summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger 

i linje med det åtagande landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för 

Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i 

ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras modell för finansiering går från 

anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är 

under införande och har ännu inte införts fullt ut. 

SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska 

risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande 

inflytande över bolaget. 

Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och 

ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs förslaget till 

ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga 

landsting och regioner, och kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta sig 

till detta ( enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och 

beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se 

bilagor). 
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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 lnera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag 

samtliga Landsting och Regioner samt - efter tillkommande köp - ett antal kommuner äger 

aktier. 

1.2 Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen 

önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats. 

1.3 Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal {"Aktieägaravtalet") vilket 

Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda. 

1.4 Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal. 

2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE 

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

bestämmer ("Tillträdesdagen"). 

2.2 På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från 

Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen. 

2.3 Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med 

undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive Aktieägaravtalet. 

3. KÖPESKILLING 

3.1 Köpeskilling 

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

4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA 

4.1 Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet 

enligt punkt 1.3 ovan. 
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5. KÖPARENS GARANTIER 

Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet 

och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen. 

6. SÄLJARNAS GARANTIER 

6.1 Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen 

och per Tillträdesdagen: 

(a) Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med 

gällande svensk lagstiftning; 

(b) Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna. 

7. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR 

7.1 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har 

Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen 

lidit på grund av brottet. 

7.2 Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och 

Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av 

förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal. 

7.3 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har 

Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen 

lidit på grund av brottet. 

8. ÖVRIGT 

8.1 Överlåtelse 

Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller 

skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta 

Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande. 

8.2 Kostnader 

Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och utgifter 

som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av detta Avtal 

betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader avseende 

transaktionen ska bäras av Bolaget. 

8.3 Fullständig reglering 

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

överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör. 

8.4 Ändringar 

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

och vederbörligen undertecknats av Parterna. 

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

DATUM: DATUM: 

[KOMMUN) SKL Företag AB 
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1. BAKGRUND 

1.1 SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i lnera AB, arg. 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 



341

•• 
AKTI EAGARAVT AL 

avseende 

INERAAB 

CEDERQUIST 

Bilaga 3 



342

Bilaga 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Avsnitt Sida 

1. PARTER ............................................................................................................................................ 1 

2. BAKGRUND ...................................................................................................................................... 1 

3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget ....................................................................................... 1 

4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING ............................................................................................ 2 

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET ...................................................................................... 2 

6. ÄGARRÅD ......................................................................................................................................... 2 

7. BOLAGETS STYRELSE ........................................................................................................................ 3 

8. STYRELSENS ARBETSFORMER .......................................................................................................... 3 

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR ............................................................................................................ 3 

10. REVISOR ........................................................................................................................................... 4 

11. VALBEREDNING ............................................................................................................................... 4 

12. aktiebrev .......................................................................................................................................... 4 

13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET ......................................................................... 4 

14. FÖRKÖP ........................................................................................................................................... 4 

15. MEDDELANDEN ............................................................................................................................... 5 

16. handlingsoffentlighet ...................................................................................................................... 5 

17. ÄNDRING av BOLAGSORDNING ....................................................................................................... 5 

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET .............................................................................................................. 5 

19. AVTALSTID ....................................................................................................................................... 6 

20. ÖVRIGT ............................................................................................................................................ 6 



343

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 

lnera AB, arg. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett 

antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget. 

2.2 Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget 

och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i 

bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde. 

Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen. 

2.3 Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier. 

3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET 

3.1 Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till 

SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) 

aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och 

Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut. 

3.2 I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd") som ska utgöra det 

beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av bolagsordning, 

övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett 

sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över bolaget 

motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak 

utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning. 

3.3 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med från 

tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat. 

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

3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera 

affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara sjä lvfinansierade. 
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4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING 

4.1 Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov, 

genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet 

eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större 

omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal. 

4.2 Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda 

vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3. 

4.3 SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti 

gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras 

att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har något 

åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering. 

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET 

5.1 Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som 

anges i detta Avtal. 

5.2 Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val 

som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal. 

5.3 Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att 

verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid Ägarråd 

respektive bolagsstämma. 

6. ÄGARRÅD 

6.1 Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid 

ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om 

6.1.1 fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande 

räkenskapsår; 

6.1.2 övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden; 

6.1.3 val av ledamöter till valberedningen; samt 

6.1.4 annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2. 
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6.2 Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid 

Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i 

kallelse till Ägarråd. 

6.3 Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt att 

kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär. 

6.4 SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna 

ske på distans. 

6.5 För kallelse till Ägarråd ska följande gälla. 

6.5.1 Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än tre 

veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut ska 

ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1. 

6.6 Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i Bolaget, 

dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans minskat 

med ett (1). 

6.7 För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda 

rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de 

Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner 

som är företrädda vid Ägarrådet. 

7. BOLAGETS STYRELSE 

7.1 Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive 

ordföranden. Suppleanter ska ej utses. 

7.2 Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande regioner, 

landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera samtliga 

delägande kommuner, landsting och regioner. 

8. STYRELSENS ARBETSFORMER 

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

styrelsen. 

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

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

10.1 Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två 

lekmannarevisorer utses. Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av 

styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller 

regioner. 

11. VALBEREDNING 

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

11.2 Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse, 

styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen 

ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och 

förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bakgrund i 

övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med avseende på 

kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och kommuner. 

12. AKTIEBREV 

12.1 Aktiebrev ska ej utfärdas. 

13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET 

13.1 Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner, 

landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL 

Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till 

detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande. 

13.2 Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska 

undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag. 

14. FÖRKÖP 

14.1 Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget 

till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part sålunda 

erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till inlösen 

för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde. 

14.2 SKL Företag ska inom sextio (60} dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela Erbjudande 

Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras i sin helhet 

och inte endast delvis. 

14.3 Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska detta 

i sin helhet anses förkastat. 
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14.4 Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga köpeskillingen 

för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30} dagar efter utgången av Acceptfristen. 

Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, varvid Erbjudande 

Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta aktierna, 

vederbörligen endosserade, till SKL Företag. 

14.5 Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som 

anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till 

tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för 

köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare 

förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60} dagar från 

utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen 

förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar 

enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande härtill 

av övriga Parter. 

15. MEDDELANDEN 

15.1 Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev 

eller e-post till respektive Parts officiella adress. 

15.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa: 

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev, 

15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post. 

16. HANDLINGSOFFENTLIGHET 

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

bolagsordning. 

17. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av 

fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna. 

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

18.1 Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt 

medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter 

eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. 
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19. AVTALSTID 

19.1 Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte 

längre är aktieägare i Bolaget. 

20. ÖVRIGT 

20.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag {1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 

uttömmande alla frågor som Avtalet berör. 

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

DATUM: DATUM: 

[KOMMUN) SKL Företag AB 
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BOLAGSORDNING 
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316) 

1. BOLAGETS FIRMA 

Bolagets firma är lnera 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. 

I Bilaga 4 

I Sid 1/3 
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I Bilaga 4 

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. 

I Sid 2/3 



351

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. 

I Bilaga 4 

I Sid 3/3 
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2017-03-24 

Lena Dahl 

Ägardirektiv för lnera 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, Orgnr: 556117-7535 

BILAGA 5 
1 (4) 
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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 

självfinansiera de. 

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 

2 (4) 

Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess 

medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetside: 

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. 

3 (4) 
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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: 

Lönsamhetsmå/ - 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. 

4 (4) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22 

Justerare 

§ 115 

Äskande från utskottet för arbete och lärande avseende 

investeringsmedel 
Dnr2017/262 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner omfördelning av kommunstyrelsens 

investeringsbudget för 2017 innebärande att anslag före-tjänster och it-stöd 

minskas med 230 tkr och att anslag för inventarier och övrigt ökas med 230 

tkr. 

Beskrivning av ärendet 

Utskottet för arbete och lärande har i beslut 2017-04-19 §6 (pkt 3) äskat 230 

tkr till investering i inventarier i samband med utökning av förhyrda lokaler 

inom vuxenutbildningen. Äskandet är ställt till kommunstyrelsen, som 

innehar budget- och verksamhetsansvar för den aktuella verksamheten. 

Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning fördelar 

fullmäktige investeringsbudgeten per nämnd och kategori. Kategorin styr 

vad nämnden får använda den tilldelade budgetposten till, t ex 

energisparåtgärder eller inventarier. Det är sedan nämnden eller 

förvaltningen (beroende på delegation) som inom ramen för tilldelat anslag 

från fullmäktige beslutar om de specifika investeringsobjekten/projekten. 

Utskottets äskande avser kategorin Inventarier och övrigt. I den fastställda 

budgeten för 2017 har kommunstyrelsen tilldelats investeringsmedel för 

inventarier och övrigt om totalt 329 tkr, varav 150 tkr tilldelades i den 

ursprungliga budgeten och 179 tkr vid överföring av överskott från 2016 

enligt beslut av fullmäktige i mars 2017. De beviljade medlen är planerade 

att användas till/har använts till: 

0 Inventarier Torgg 10-12 i samband med flytt (249 tkr) 

0 Bevattningsanläggning Trojavallen Ryd (80 tkr) 

Inom den befintliga investeringsbudgeten för kommunstyrelsen finns enligt 

fattade beslut således inte utrymme för ytterligare investeringar i inventarier. 

Kommunstyrelsen äger själv inte rätt att besluta om omfördelning av 

investeringsmedel mellan olika kategorier, då dessa har fastställts av 

fullmäktige. 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22 

µusterare 

~ 

§ 115 forts. Dnr 2017/262 042 

I fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning är det inte tänkt att 

investeringsbudgeten, i form av tilldelade belopp till nämnder och 

kategorier, ska förändras under det löpande budgetåret. 

Det enda tänkta undantaget från detta är överföring av eventuella över- och 

underskott från föregående år som behandlas av fullmäktige i mars varje år, 

då tillägg av medel för ej genomförda investeringar kan förekomma. Även 

dessa överföringar bör dock ske med restriktivitet, då incitamenten i 

ekonomistymingen bör uppmuntra att investeringar genomförs och slutförs 

under det år som det är planerat i budgeten. 

Syftet med att fastställd budget ska gälla hela året är bl a att ge stabila 

planerings- och arbetsförutsättningar och att därigenom bl a motverka de 

negativa effekter som tidigare uppstod när kompletteringsbudgetar 

användes: utökning av investeringsbudget under löpande år utan 

helhetsprioritering i samband med budgetbeslutet, låg genomförandegrad av 

investeringsbudgeten, detaljfrågor som behandlas i fullmäktige m.m .. 

Istället är det tänkt att nytillkomna behov, om de inte ryms inom befintliga 

anslag, ska hänskjutas till budgetprocessen för nästkommande budgetår. Då 

kan dessa behov övervägas och prioriteras politiskt utifrån en sammantagen 

bedömning av alla förekommande behov inför de kommande 

budgetåren. Grundprincipen är således att verksamhetsförändringar som 

innebär förändrad budget ska behandlas i den ordinarie budgetprocessen så 

att bl a finansiering, ställningstagande och planering av genomförandet 

hänger samman och kan ske utifrån ett helhetsperspektiv. 

Mot bakgrund av ovanstående finns följande beslutsaltemativ för 

kommunstyrelsen i det aktuella ärendet: 

Alternativ I 
Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till den pågående arbetsprocessen 

inför budget 2018. Konsekvensen av detta är sannolikt att den planerade 

verksamhetsförändringen inte kan genomföras fullt ut enligt tänkt tidsplan. 

Alternativ 2 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omfördela 

investeringsmedel från annan kategori inom ramen för kommunstyrelsens 

investeringsbudget 2017. Lämpligen minskas i så fall anslaget för E-tjänster 

och it-stöd med 230 tkr (från 3 000 tkr till 2 770 tkr). Detta anslag bedöms 

inte hinna förbrukas under 2017. Konsekvensen blir i detta fall 

ett något högre investeringsutfall än prognosisterat 2017 samt att utrymmet 

för eventuellt behov av överföring av överskott för anslaget E-tjänster och 

it-stöd till 2018 blir något lägre. 

Detta alternativ innebär ett avsteg från det tänkta arbetssättet i gällande 

riktlinjer för budget och redovisning och bör således därför ses som 

undantag om det genomförs. Ur ett ekonomisstyrningsperspektiv är det 

viktigt att det framöver inte blir praxis att fullmäktige ska behandla ärenden 

om omfördelning av den fastställda budgeten under löpande budgetår. 

Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22 

Justerare 

L. 

§ 115 forts. Dnr 2017/262 615 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichefen, 2017-05-17 inkl. bilagor 

Utskottet för arbete och lärande§ 6, 2017-04-19 

Förslag till beslut 

Anna Johansson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

alternativ 2. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Anna 

Johanssons (C) yrkande. 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!:)kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2017-05-17 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Äskande från utskottet för arbete och lärande avseende investe
ringsmedel 

Förslag till beslutsalternativ 

Alternativ 1 
Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till den pågående arbetsprocessen inför budget 2018. 

Alternativ 2 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna omfördelning av kommunstyrel

sens investeringsbudget för 2017 innebärande att anslag före-tjänster och it-stöd minskas med 

230 tkr och att anslag för inventarier och övrigt ökas med 230 tkr. 

Beskrivning av ärendet 
Utskottet för arbete och lärande har i beslut 2017-04-19 §6 (pkt 3) äskat 230 tkr till investering i 

inventarier i samband med utökning av förhyrda lokaler inom vuxenutbildningen. Äskandet är 

ställt till kommunstyrelsen, som innehar budget- och verksamhetsansvar för den aktuella verk

samheten. 

Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning fördelar fullmäktige investeringsbudge
ten per nämnd och kategori. Kategorin styr vad nämnden får använda den tilldelade budgetpos

ten till, tex energisparåtgärder eller inventarier. Det är sedan nämnden eller förvaltningen (be

roende på delegation) som inom ramen för tilldelat anslag från fullmäktige beslutar om de speci

fika investeringsobjekten/projekten. 

Utskottets äskande avser kategorin Inventarier och övrigt. I den fastställda budgeten för 2017 

har kommunstyrelsen tilldelats investeringsmedel för inventarier och övrigt om totalt 329 tkr, 

varav 150 tkr tilldelades i den ursprungliga budgeten och 179 tkr vid överföring av överskott 

från 2016 enligt beslut av fullmäktige i mars 2017. De beviljade medlen är planerade att använ

das till/har använts till: 
• Inventarier Torgg 10-12 i samband med flytt (249 tkr) 

• Bevattningsanläggning Trojavallen Ryd (80 tkr) 

Inom den befintliga investeringsbudgeten för kommunstyrelsen finns enligt fattade beslut såle

des inte utrymme för ytterligare investeringar i inventarier. Kommunstyrelsen äger själv inte rätt 

att besluta om omfördelning av investeringsmedel mellan olika kategorier, då dessa har fast

ställts av fullmäktige. 

I fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning är det inte tänkt att investeringsbudgeten, i 

form av tilldelade belopp till nämnder och kategorier, ska förändras under det löpande budgetå

ret. Det enda tänkta undantaget från detta är överföring av eventuella över- och underskott från 

föregående år som behandlas av fullmäktige i mars varje år, då tillägg av medel för ej genom
förda investeringar kan förekomma. Även dessa överföringar bör dock ske med restriktivitet, då 
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2(2) 

incitamenten i ekonomistymingen bör uppmuntra att investeringar genomförs och slutförs under 

det år som det är planerat i budgeten. 

Syftet med att fastställd budget ska gälla hela året är bl a att ge stabila planerings- och arbets

förutsättningar och att därigenom bl a motverka de negativa effekter som tidigare uppstod när 
kompletteringsbudgetar användes: utökning av investeringsbudget under löpande år utan hel

hetsprioritering i samband med budgetbeslutet, låg genomförandegrad av investeringsbudgeten, 

detaljfrågor som behandlas i fullmäktige m.m .. 

Istället är det tänkt att nytillkomna behov, om de inte ryms inom befintliga anslag, ska hänskju

tas till budgetprocessen för nästkommande budgetår. Då kan dessa behov övervägas och priori
teras politiskt utifrån en sammantagen bedömning av alla förekommande behov inför de kom

mande budgetåren. Grundprincipen är således att verksamhetsförändringar som innebär föränd

rad budget ska behandlas i den ordinarie budgetprocessen så att bl a finansiering, ställningsta

gande och planering av genomförandet hänger samman och kan ske utifrån ett helhetsperspek

tiv. 

Mot bakgrund av ovanstående finns följande beslutsaltemativ för kommunstyrelsen i det aktu

ella ärendet: 

Alternativ 1 
Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till den pågående arbetsprocessen inför budget 2018. 

Konsekvensen av detta är sannolikt att den planerade verksamhetsförändringen inte kan genom

föras fullt ut enligt tänkt tidsplan. 

Alternativ 2 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omfördela investeringsmedel från annan 

kategori inom ramen för kommunstyrelsens investerings budget 2017. 

Lämpligen minskas i så fall anslaget för E-tjänster och it-stöd med 230 tkr (från 3 000 tkr till 
2 770 tkr). Detta anslag bedöms inte hinna förbrukas under 2017. Konsekvensen blir i detta fall 

ett något högre investeringsutfall än prognosisterat 2017 samt att utrymmet för eventuellt behov 

av överföring av överskott för anslaget E-tjänster och it-stöd till 2018 blir något lägre. 

Detta alternativ innebär ett avsteg från det tänkta arbetssättet i gällande riktlinjer för budget och 

redovisning och bör således därför ses som undantag om det genomförs. Ur ett ekonomisstyr
ningsperspektiv är det viktigt att det framöver inte blir praxis att fullmäktige ska behandla ären

den om omfördelning av den fastställda budgeten under löpande budgetår. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos ekonomiavdelningen, Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Utskottet för arbete och lärande 2017-04-19 §6 pkt 3 (se bilaga) 
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2017 

Kommunstyrelsens alt. kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
Utskottet för arbete och lärande 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Tingsryds 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(38) 

Utskottet för arbete och lärande 2017-0.4-19 

Justerarft? 

§6 

Lokaler vuxenutbildning 
Dnr 2017/262 615 

Utskottets beslut 

1. Utskottet för arbete och lärande utökar antalet förhyrda lokaler för 
vuxenutbildningen. 

2. Ökade löpande kostnader i samband med detta beslut skall 
:finansieras inom befintlig budget för vuxenutbildning. 

3. Utskottet för arbete och lärande äskar av kommunstyrelsen 23 0 000 
kronor till investering i-inventarier i samband med utökning av 
förhyrda lokaler. 

Beskrivning av ärendet 

Elevantalet inom vuxenutbildningen har de senaste fem åren ökat kraftigt 
och prognosen för :framtiden är att elevantalet kommer kvarstå eller öka. Det 
ökade elevantalet beror främst på 'ökad invandring men också på den nya lag 
som from 1 januari 2017 ger rätt till grund1äggande- och särskild behörighet 
till högskola. Ökningen gör att befintliga lokaler blir för små i förhållande 
till behov och för att kunna erbjuda utbildning och möta behovet av 
utbildade medborgare i samhället behöver lokalfrågan lösas. 

Därför föreslås att lokaler för vuxenutbildningen utökas och att :finansiering 
sker inom befintlig budget för vuxenutbildningen. 

Det kommer att behövas nya inventarier till klass- och studierum i form av 
stolar, qord, whiteboardtavlor, mm. En hel del av befintliga inventarier går 
att använda, men behöver kompletteras. Medel för investeringen saknas och 
äskas därmed av kommunstyrelsen. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av Katarina Carlzon, chef för arbete och lärande och 
Tony Lundström, rektor vuxenutbildning på uppdrag av Magnus Carlberg, 
ordförande för utskottet arbete och lärande. 

Utdrags bestyrkande 

2 D f':7- - 0 4··- 2-.'·t- -~-, 
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~Tingsryds 
\:!;)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(38) 

Utskottet för arbete och lärande 2017-04-19 

Jmtcn,re~ 

: l I 

§ 6 fortsättning Dnr2017/262 615 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från chef för arbete och lärande Katarina Carlzon, 
2017-04-11 
Skrivelse från rektor vuxenutbildningen Tony Lundström, Lokalbehov 
vuxenutbildning, 2017-04-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Carlberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut med 
instämmande av Kenneth Görtz (M), Cecilia Cato (C) och Mikael 
Andersson ( C). 

Beslutet skickas till 
l(ommunstyrelsen 
Rektor vuxenutbildningen 
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TK lnvesteringsuppföljning 

Tingsryds 
kmnmtm 

Period 

Förvaltning 

lnvesteringsprojekt 

DANGUS 

2017-04 

1* 
9* 

lnvesteringsbudget 2017 Kommunstyrelsen 

E-tjänster och IT-stöd 90000 E-tjänster och IT-stöd 

Summa kategori 

Inventarier och övrigt 90501InventarierKLF 

Inventarier och övrigt 94507 Bevattningsanl Trojavallen Ryd 

Summa kategori 

Centrala IT-investeringar 90201 Inköp datorer IT 

Centrala IT-investeringar 90203 IT-plattform 

Centrala IT-investeringar 90204 MIM IT 

Centrala IT-investeringar 90205 Lagring IT 

Centrala IT-investeringar 90206 Backup server IT 

Summa kategori 

1/1 

2017-05-1714:46:04 

3 000,0 

3 000,0 

249,0 

80,0 

329,0 

1 700,0 

100,0 

466,0 

900,0 

400,0 

3 566,0 



Ärende 19 

Bildningsnämndens begäran 

att få använda del av eget 

kapital 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22 

Justerare 

§ 116 

Bildningsnämndens begäran att få använda del av eget 

kapital 
Dnr 2017/343 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att bildningsnämnden får använda 600 tkr av 

nämndens egna kapital till engångskostnader under 2017. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning reserveras 

nämndernas överförda över- och underskott från tidigare år i interna 

resultatutjämningsfonder som en del av kommunens egna kapital. 

Nämndernas ianspråktagande av positivt eget kapital får enligt riktlinjerna 

endast avse engångskostnader för det enskilda budgetåret och måste 

godkännas av kommunstyrelsen (vars bedömning ska baseras på 

kommunens totala resultatnivå). 

Bildningsnämnden har i beslut 2017-03-22 §50 beslutat om användning av 

600 tkr av nämndens överskottsmedel (nämndens egna kapital) under 

förutsättning att detta godkänns av kommunstyrelsen. Bildningsnämndens 

egna kapital uppgick i senaste bokslutet till +2 600 tkr. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om nämndens begäran ska 

godkännas eller inte. Ett godkännande innebär att nämnden får överskrida 

årets budget med begärt belopp och att kommunens totala resultat därmed 

försämras med motsvarande belopp. Kommunstyrelsen ska således 

ta ställning till huruvida de ökade kostnaderna är hanterbara i förhållande till 

kommunens totala resultat (prognos) samt fullmäktiges finansiella mål om 

god ekonomisk hushållning. V ad de ökade kostnaderna ska användas till är 

en fråga för nämnden och därmed inget som kommunstyrelsen ska ta 

ställning till. 

Huvudregeln bör vara att nämnderna ska få använda eget kapital så länge 

detta beloppsmässigt inte väsentligt påverkar kommunens totala resultat i 

förhållande till t ex finansiella mål, balanskrav och liknande. 

Föreslås att kommunstyrelsen godkänner nämndens begäran. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichefen, 2017-05-17 inkl bilagor 

Barn-och utbildningsnämnden § 50, 2017-03-22 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!:}kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-05-17 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Bildningsnämndens begäran att få använda del av eget kapital 

Förslag till beslut 

1(1) 

Kommunstyrelsen godkänner att bildningsnämnden får använda 600 tkr av nämndens egna ka
pital till engångskostnader under 2017. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning reserveras nämndernas överförda över
och underskott från tidigare år i interna resultatutjämningsfonder som en del av kommunens 
egna kapital. Nämndernas ianspråktagande av positivt eget kapital får enligt riktlinjerna endast 
avse engångskostnader för det enskilda budgetåret och måste godkännas av kommunstyrelsen 
(vars bedömning ska baseras på kommunens totala resultatnivå). 

Bildningsnämnden har i beslut 2017-03-22 §50 beslutat om användning av 600 tkr av nämndens 
överskottsmedel (nämndens egna kapital) under förutsättning att detta godkänns av kommunsty
relsen. Bildningsnämndens egna kapital uppgick i senaste bokslutet till +2 600 tkr. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om nämndens begäran ska godkännas eller inte. Ett 
godkännande innebär att nämnden får överskrida årets budget med begärt belopp och att kom
munens totala resultat därmed försämras med motsvarande belopp. Kommunstyrelsen ska såle
des ta ställning till huruvida de ökade kostnaderna är hanterbara i förhållande till kommunens 
totala resultat (prognos) samt fullmäktiges finansiella mål om god ekonomisk hushållning. Vad 
de ökade kostnaderna ska användas till är en fråga för nämnden och därmed inget som kom
munstyrelsen ska ta ställning till. 

Huvudregeln bör vara att nämnderna ska få använda eget kapital så länge detta beloppsmässigt 
inte väsentligt påverkar kommunens totala resultat i förhållande till t ex finansiella mål, balans
krav och liknande. 

Föreslås att kommunstyrelsen godkänner nämndens begäran. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos ekonomiavdelningen, Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
BUN/BN 2017-03-22 §50 (se bilaga) 
Riktlinjer för budget och redovisning 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
B ildningsnämnden 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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~Tingsryds 
\:!:)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(22) 

Barn.- och utbildningsnämnden 2017-03-22 

Justerare 

~ 

§ 50 

Extra ärende, Finansiering av kostnader för utemiljön 
och andra tillkommande kostnader för nya 
förskoleavdelningar på Tingsgården 
Dm2017/58 719 

Beslut 

1. Brun- och utbildningsnämnden godkänner att kostnader för barnens 
utemiljö samt andra tillkommande kostnader, vid de nya 
förskoleavdelningama på Tingsgården, fmansieras med överskottsmedel 
från år 2016. Detta under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut 
om bokslut2016 innebär att överskottsmedlen överförs till barn- och 
utbildningsnämnden, samt att kommunstyrelsen godkänner att del av 
dem. används på detta sätt. Kostnaden för utemi\jön och andra 
tillkommande kostnader beräknas till mellan 500 tkr och 600 tkr. 

Beskrivning av ärendet 

Under våren 2017 byggs delar av Tings gården om till nia 
förskoleavdelningar. Bam- och utbildningsnämnden kommer att hyra 
lokalerna av Tings1ydsbostäder. Utrustning när det gäller möbler och andra 
inventarier inomhus kommer att finansieras inom nämndens 
investeringsbudget för år 2017. Kostnader tillkommer dock för att 
iordningsställa utemiljön med lekredskap med mera, samt vissa 
tillkommande kostnader inomhus. Uppskattningen av olika kostnader 
redovisas nedan: 

Utemiljön 
Grillstugan 
Utemiljön - Solsegel, skärmvägg, 
flyttning av befintliga växter, 
flyttning av lekställningar från 
Slottet och Junibacken och så vidare 
Cykelförråd 2st inklusive el 
Gungställning 
Plexiglas 
Vattenlek 
Haag lekutrustning 

Tillkommande kostnader inomhus 
Spotlight 

50000 kronor 
310000 kronor 

55000 kronor 
42000 kronor 
25000 kronor 
20000 kronor 
32000 kronor 

10000 kronor 



369

~Tiru!sryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(22) 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-22 

Justerare 

% 

§ 51 fortsättning 

Föreligger förslag att bam- och utbildningsnämnden ska godkänna att 
kostnader för bamens utemiljö samt andra tillkommande kostnader, vid de 
nya förskoleavdelningarna på Tingsgården, finansieras med överskottsmedel 
från år 2016. Detta under förutsättning att kommun:fullmälctiges beslut om 
bokslut 2016 innebär att överskottsmedlen överförs till barn- och 
utbildningsnämnden, samt att kommunstyrelsen godkänner att del av dem 
används på detta sätt. Kostnaden för utemiljön och andra tillkommande 
kostnader berälmas till mellan 500 tkr och 600 tkr. 

B eslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från skolchef Yngve Rehnström, 2017-03-20. 



Ärende 20 

Vård- och omsorgsnämndens 

beslut om negativt eget kapital 

från 2016 

370
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22 

Justerare 

§ 117 

Beslut om underskottshantering vård- och omsorgsnämnden 
Dnr2017/317 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen från vård- och omsorgsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden redovisade i 2016 års bokslut ett underskott på -788 tkr, 

vilket efter beslut i kommunfullmäktige överfördes till 2017 genom ett 

negativt eget kapital på samma belopp. Vid omorganisation och därtill 

hörande delning av budget har beslutats att det negativa egna kapitalet 

fortsättningsvis tillhör nybildade Vård- och omsorgsnämnden. 

Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning ska nämnd som 

uppvisar negativt eget kapital täcka detta med motsvarande överskott inom 

de närmast följande två åren. Nämnden ska i särskilt beslut ange vilka 

åtgärder som ska vidtas för att eliminera det negativa egna kapitalet. 

Samtliga åtgärder ska ha trätt i kraft senast den 1 juli året efter bokslutet. 

Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Att återställa det negativa egna kapitalet ingår i nämndens budgetansvar. 

Vilka åtgärder som 
vidtas är således en fråga för nämnden och därmed inget som 

kommunstyrelsen ska ta ställning 
till. Kommunstyrelsens uppgift i frågan är istället att, inom ramen för sin 

uppsiktsplikt, tillse att nämnden fattar beslut om åtgärder och att det sker i 

enlighet med fullmäktiges riktlinjer. Vård- och omsorgsnämnden har 2017-

04-18, § 6, fattat beslut i frågan. 

Föreslås att kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichefen, 2017-05-17 

Vård-och omsorgsnämnden § 6, 2017-04-18 

I Utdragsbescyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2017-05-17 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Vård- och omsorgsnämndens beslut om negativt eget kapital från 
2016 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar emot informationen från vård- och omsorgsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden redovisade i 2016 års bokslut ett underskott på -788 tkr, vilket efter beslut i 

kommunfullmäktige överfördes till 2017 genom ett negativt eget kapital på samma belopp. Vid 

omorganisation och därtill hörande delning av budget har beslutats att det negativa egna kapi

talet fortsättningsvis tillhör nybildade Vård- och omsorgsnämnden. 

Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning ska nämnd som uppvisar negativt eget 

kapital täcka detta med motsvarande överskott inom de närmast följande två åren. Nämnden ska 

i särskilt beslut ange vilka åtgärder som ska vidtas för att eliminera det negativa egna kapitalet. 

Samtliga åtgärder ska ha trätt i kraft senast den 1 juli året efter bokslutet. Beslutet ska översän

das till kommunstyrelsen för kännedom. 

Att återställa det negativa egna kapitalet ingår i nämndens budgetansvar. Vilka åtgärder som 

vidtas är således en fråga för nämnden och därmed inget som kommunstyrelsen ska ta ställning 

till. Kommunstyrelsens uppgift i frågan är istället att, inom ramen för sin uppsiktsplikt, tillse att 

nämnden fattar beslut om åtgärder och att det sker i enlighet med fullmäktiges riktlinjer. 

Vård- och omsorgsnämnden har 2017-04-18 §6 fattat beslut i frågan. 

Föreslås att kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos ekonomiavdelningen, Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden 2017-04-18 §6 "Beslut om underskottshantering" (se bilaga) 

Riktlinjer för budget och redovisning 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Vård- och omsorgsnämnden 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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~Tingsryds 
~kommun 

o<,{)I]/ J/i
SAMMANTRÅDEsPfoToKOLL 

()1/,2_; 

7(17) 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-04-18 

Justerareffe 

I 

§6 

Beslut om underskotthantering 
Dnr2017/157 042 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden bedömer att negativt eget kapital om 788 tkr 
kommer att återställas genom positivt resultat 2017 och därmed vidtas inga 
specifika åtgärder. 

Beskrivning av ärendet 

Nämnd som uppvisar negativt eget kapital ska täcka detta med motsvarande 
överskott de närmast följ ande två åren. Exempelvis ska ett negativt eget 
kapital i bokslut 2016 vara eliminerat i 2018 års bokslut Nämnden ska i 
särskilt beslut ange vilka åtgärder som ska vidtas för att eliminera det 
negativa egna kapitalet. Samtliga åtgärder ska ha trätt i kraft senast den 1 
juli året efter bokslutet. 

I kommunfullmäktige 2017-03-27 fattades beslut om att socialnämndens 
underskott för 2016 skulle övertas och hanteras av omsorgsnärnnden. 

Vård- och omsorgsnämnden bedömer att specifika åtgärder inte behöver 
vidtas för att eliminera negativt eget kapital om 788 tkr. Vård- och 
omsorgsnämnden bedömer efter prognosarbete att underskottet kommer 
kunna återställas efter bokslut 2017. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från omsorgschefMartin Hansson, 2017-03-28 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 

Utdrags bestyrkande 

2Olt--0't- 2-:/- 1LT 
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Arende 21 

Uppdrag om utredning 

Boll hallen 

374
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22 

Justerare 

§ 118 

Uppdrag utredning Bollhallen 
Dnr 2017/376 971 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda 

förutsättningar och konsekvenser av ett eventuellt kommunalt övertagande 

av Bollhallen. 

Beskrivning av ärendet 

Representanter från Bollhallens styrelser besökte i mars månad 

kommunstyrelsens arbetsutskott för samtal om den ekonomiska situationen. 

Upprinnelsen var en ansträngd ekonomi hos den ena av de föreningar som 

står bakom bollhallen. En överenskommelse har träffats över de obetalda 

fordringar gällande fjärrvärme och varmvatten som kommunen har 

gentemot denna förening. 

Det bedöms att en utredning behöver göras för ett eventuellt kommunalt 

övertagande av Bollhallen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 55, 2017-03-06 

Överenskommelse mellan Tingsryds kommun avseende kvittning och 

avbetalning av skuld 

I Otdragsbestyrliande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22 

Justerare 

L-~ 

§ 120 

Servicepunkt Urshult 
Dnr 2017/324 106 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda 

möjligheterna för inrättande av en s.k. servicepunkt i Urshult samt vilket 

innehåll en sådan servicepunkt skulle kunna ha. 

Sammanfattning 

I Urshult pågår ett arbete med utveckling av området vid korsningen längs 

väg 120 och Sirkövägen. En Leaderansökan har godkänts och projektägaren 

är Urshults sockenråd. Vidare pågår planeringen för en invigning av en 

nationalpark i Åsnen med två entreer, Sunnanbron vid Bjurkärr och 

Trollberget. I samband med detta arbete har det konstaterats att Urshult 

tillsammans med Huseby vuxit fram som strategiska platser för vägledning 

av turistströmmar. I Urshult passerar även den nationella cykelleden 

Sydostleden rakt igenom utvecklingsområdet. 

Regeringen har beslutat att ge stöd till s.k. servicepunkter som inte endast 

omfattar dagligvaror eller bensinmackar utan även andra former av 

verksamheter av strategisk betydelse för landsbygdsutveckling. Syftet med 

servicepunkter är att återföra en del av den offentliga servicen som har 

försvunnit från landsbygden och utveckla den i nya former. En god och 

lättillgänglig basservice är särskilt betydelsefull för våra nya svenskar. 

Samarbete ökar möjligheterna att skapa en väl fungerande service på platser 

där de existerande serviceaktörerna är för små för att vara självständigt 

hållbara i längden. 

För att få rätt att kallas "servicepunkt" krävs att man kan erbjuda ett 

kvalitetssäkrat grundpaket av service. Här ska servicehållaren kunna ge 

medborgaren upplysningar, vägledning, rådgivning, boka tider, göra 

administrativa förberedelser etcetera. Medborgaren ska kunna få personlig 

service eller ha tillgång till självservice. På en servicepunkt kan 

serviceutbudet ytterligare utökas med marknadsföring och försäljning av 

lokala produkter, service åt föreningar och företag, turistinformation, 

naturum med mera. Servicepunkten ska utmärkas genom speciell 

skylthänvisning. Innehållet i ett grundservicepaket kan utökas med de 

ytterligare typer av service som medborgarna efterfrågar. 

I Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22 

Justerare 

·~ 

§ 120 forts. Dm 2017/324 106 

Beskrivning av ärendet 

I januari 2014 tillsattes en särskild utredare av den dåvarande regeringen 

med uppdrag att se över hur man ytterligare kan stödja tillgången till 

kommersiell service i särskilt utsatta och sårbara glesbygder. Syftet är att 

medborgare och företag i dessa områden ska ha tillgång till exempelvis 

dagligvaror och drivmedel. Det handlar också om att hitta 

samordningslösningar mellan kommersiell och viss offentlig service. 

Länsstyrelser, landsting, samverkansorgan och kommuner kan bevilja medel 

till projekt som syftar till att öka tillgängligheten till service om bidrag för 

projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Projekten ska 

genomföras inom ramen för de länsvisa regionala serviceprogrammen och 

ska handla om stöd till bredare utvecklingsprojekt inom området 

kommersiell och offentlig service .. 

I sitt slutbetänkande föreslår utredaren att två nya stöd riktas till 

försäljningsställen för dagligvaror i de områden som är särskilt sårbara och 

utsatta. Stöd ska enligt utredaren kunna ges till: 

•försäljningsställen som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, samt 

•försäljningsställen som bedöms vara betydelsefulla för tillgängligheten 

även till annan grundläggande kommersiell service än dagligvaror, det vill 

säga en form av servicepunkter. 

Tingsryds kommun har under ett flertal år tappat i befolkning med resultat 

att de kommunala skatteintäkterna minskat i omfattning. Kommunen har 

därför tvingats genomföra omfattande strukturella förändringar för att 

långsiktigt bibehålla en hållbar ekonomi. Detta har inneburit en delvis 

minskad offentlig service på flera orter i kommunen. 

I Urshult pågår ett utvecklingsarbete framförallt kopplat till besöksnäringen 

och investeringar har gjort i form av en cykelled. En annan blivande 

satsning är Nationalpark Åsnen. Dessutom pågår ett omfattande 

leaderprojekt i Destination Åsnen med målet att bli "Sveriges första 

national parksdestination". Dessa investeringar tillsammans med regeringens 

ambitioner kring servicepunktskonceptet skulle kunna öppna upp för 

etableringen av just en sådan punkt i Urshult. Exempel på service i detta 

sammanhang skulle kunna vara, turistinformation, naturum, verksamhet för 

nyanlända, offentlig kommunal service, försäljning av lokala produkter, 

restaurangverksamhet, hotellverksamhet, catering mm. För att uppfylla 

kriteriet servicepunkt krävs dock vissa förutsättningar i form av lokaler, 

tillgänglighet, öppettider, personalnärvaro, mm. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2017-04-28 

1.r/], .. 
'D\J 

i 

I Otdragsbesty,,kande 
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Justerare 

L 

§ 122 

Beslut om ansvarsfrihet 2016 kommunalförbundet 
Sydarkivera 
Dnr 2017/377 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen i kommunalförbundet 

Sydarkivera ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 

F örbundsfullmäktige för kommunalförbundet Sydarkivera har fastställt 

förbundets årsredovisning för 2016 samt överlämnat frågan om 

ansvarsfrihet för beslut i medlemskommunemas fullmäktigeförsamlingar. 

Beslutsunderlag 

Förbundsfullmäktige kommunalförbundet Sydarkivera§ 6, 2017-03-31 inkl. 

årsbokslut 2016 samt förvaltnings berättelse och revisionsberättelse 

I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SYDARKIVERA. 
SAMMANTRÄDESDATUM 17-03-31 SIDAN 1 (14) 

Plats och tid 

Beslutande och 
närvarande ersättare 

Närvarande ej 
beslutande ersättare 

Övriga deltagare 

Utses att justera 
Justeringens plats 
och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 

Sammanträdesdatum 
··11 ~ 

Datum för anslags· 
uppsättande 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

Sydarkivera sammanh·ädesrum Växjö fredagen den 31 mars 2017 kl. 10.00 -11.20 

Böije Dovstad (L), Karlskrona, ordf. 
Annika Stacke (L), Växjö, 1:e vice 
Per Ribacke (S), Alvesta 
Annika Westerlund (S), Karlshamn 
Ingegerd Lenander (KD), Markaryd 
Nils Ingmar Thorell (L), Ronneby 

Mats Porsklev, sekreterare 

Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie 

Sven-Erik Svensson, revisor 

Mikael Andersson (C), tjg ers. Tingsryd 

Ingemar Almkvist (S), Älmhult 

Gunnar Westling (MP), Oskarshamn 

Chatarina Holmberg (S), Karlskrona 

Erling Emsfors (M), Östra Göinge 

Sydarkiveras kontor, Båtsmanstorget 2, Växjö 

2017-04-07 kl.10.00 

Paragrafer 1 - 14 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Förbundsfullmäktige 

2017-03-31 

2017-04-10 Datum för anslags 
nedtagande 

2017-05-02 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

FÖRBUNDS FULLMÄKTIGE SYD ARKIV ERA. 
SAMMANTRÄDESDATUM 17-03-31 SIDAN 6 (14} 

§ 6 Dm. Sark.2017.31 

Årsredovisning 2016 inkl. förvaltnings berättelse, revisorernas berättelse 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat förbundets andra bokslut inklusive 
förvaltningsberättelse. Förbundsstyrelsen godkänner bokslutet och 

översänder detsamma till förbundsfullmäktige för fastställelse. Därefter 

skickas bokslutet till förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsbefrielse. 

Diskuteras årsredovisningen och ett antal frågor ställs från Annika Stacke (L), 

Växjö. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse från den 15 februari 2017. 

Protokoll från förbundsstyrelsen§ 5 från den 3 mars 2017. 
Revisionsberättelsen från den 15 mars 2017 

Fullmäktiges beslut 

• Årsredovisningen fastställs. 

• Årsredovisningen överlämnas till de medlemmar som var medlemmar i 

förbundet 2016 för beslut om ansvarsfrihet i kommunfullmäktige enligt 

förbundsordningen. 

• Årsredovisningen översänds till, från och med 2017, nya medlemmar för 

kännedom. 

Expediering: 
Samtliga förbundsmedlemmar 
Akt 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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FÖRVALTNI NGSBERÄTTELSE 

Sida 2 av 18 

Styrelsen i Kommunalförbundet Sydarkivera avger härmed förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2016. 

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med medlemskommunerna Alvesta, Karlshamn, 

Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö och Älmhult samt Region Blekinge. 

Bakgrunden till bildandet är ett förslag som tagits fram under en konceptstudie där medlemskommunerna samt 

Region Blekinge deltog. Där kom man fram till att en rationell och långsiktigt hållbar lösning före-arkiv är att 

skapa en gemensam arkivorganisation som inför arkivsystem, tillhandahåller specialistkompetens och stödjer 

deltagande organisationer genom utbildning och gemensamma standarder och riktlinjer. 

Det finns både ekonomiska och kvalitativa fördelar för anslutna organisationer. De ekonomiska handlar om att 

kunna avveckla system utan okontrollerad informationsförlust och på så vis spara på kostnader för licenser och 

teknisk drift. E-arkivet innebär även minskade kostnader för att hantera arkivexemplar på papper och fortsatt 

utbyggnad av arkivlokaler. 

De kvalitativa fördelarna handlar om att kunna erbjuda samma 

tillgänglighet och service för allmänheten, forskare, andra 

myndigheter och privata näringslivet, oavsett vilken organisation 

arkivet ursprungligen tillhörde. Genom att deltagande 

organisationer får hjälp med dokumenthanteringsplaner och 

korrekta gallringsbeslut säkerställs en mer rättssäker 

informationshantering som är till nytta både för verksamheterna 

och för medborgare. 

Det är en komplex och omfattande uppgift att införa och förvalta e-arkiv för framtida generationer och den 

gemensamma arkivorganisationen kommer att byggas upp etappvis under en tioårsperiod. 

Sammanfattande kommentarer och måluppfyllelse 
Perioden har präglats av arbete med att bygga upp en utvecklingslnriktad organisation som kan möta 

medlemskommunernas behov i fråga om det övergripande uppdraget. Plattform för digitalt bevarande finns nu 

uppsatt i enlighet med målsättningarna från nyttorealiseringsplanen 2015-05-08 och kommer att provas i skarp 

miljö under våren 2017. Uttag för arkivering har genomförts från inaktiva journalsystem hos två av 

förbundsmedlemmarna. Förberedande arbete för uppstart av utvecklingsprojekt för FGS personakter och 

patientjournaler har genomförts och uppdrag för fördjupad utredning av standardiseringsläget har överlämnats 

till Riksarkivet och Luleå tekniska universitet. 

Kommunalförbundets tjänstemannaorganisation har under året bedrivit sitt arbete utifrån den av 

förbundsfullmäktige fastställda nyttorealiseringsplanen från 2015-05-08. Planen är en fortsättning på det 

uppdrag som formats i konceptstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge och som ursprungligen bedrivits i 

projektform under Regionförbundet i Kalmar Län. Uppdraget har internt uttolkats i en verksamhetsplan för 2016 

daterad 2015-02-13 och måluppfyllelsen i detta dokument redovisas utifrån den uttolkning som gjorts utifrån 

detta. överlag bedöms måluppfyllelsen i verksamheten som god. 
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Verksamheten har under 2016 resulterat i ett resultat på - 24 tkr. Detta är 24 kr sämre än den nollbudget som 

fastställts av förbundsfullmäktige. Väsentliga händelser som påverkat periodens resultat är uppbyggnaden av ett 

kontor för verksamheten samt de tekniska aspekter på uppdraget att driftsätta ett arkivsystem som det gjorts 

omfattande förberedelser för under året. Det negativa resultatet bör ställas i relation till 2015 års kraftiga 

överskott på 1 076 tkr. Verksamhetsåren tillsamman sett har resulterat till en överlag stark ekonomisk ställning 

med goda förutsättningar för kommunalförbundets framtida utveckling. 

Utifrån periodens budget, där personalkostnaderna utgör den största delen, ligger dessa i paritet med 

budgeterat. Periodens resultat har belastats med kostnader för avgiftsbestämd pension på 153 tkr, ytterligare 4 

tkr har belastat resultatet i form av pensionsavsättning för den förmånsbestämda delen. 

Utifrån den fastställda budgeten är medlemsintäkterna 465 tkr högre än budgeterat. Orsak är bland annat de 

anslutningsavgifter som har inkommit på grund av att 7 nya kommuner har anslutit sig till förbundet. Differens 

mot delårsbokslut om ett prognosticerat överskott har att göra med att Hässleholm och Kristianstad valt att 

avbryta anslutningsprocessen inför 2017. Efter kommunalförbundets uppstart har kommuner anslutit till 

verksamheten vilket emellertid åtföljts av en försiktig budgetering. På kostnadssidan finns de negativa 

budgetavvikelserna framförallt i fråga om utökning av personal för att hantera anslutning av nya medlemmar. 

Införskaffande av budgeterat videokonferenssystem har ännu inte kunnat genomföras med hänsyn till balans vad 

gäller ekonomin. 

Nyckeltal 

Resultat (tkr) 

Resultat som andel av omsättning 

Soliditet 

lnvesteringsverksamheten 

2016 

-24 

0% 

21% 

2015 

1076 

23% 

30% 

Under året har investeringar gjorts i syfte att bygga upp ett fungerande kontor för den utökade verksamheten 

med anledning av tillkommande förbundsmedlemmar 2017. Detta innebär att kontorsmaterial, datorer och 

programvara har anskaffats. Därutöver har en kylanläggning köpts in för kommunalförbundets labbserver i Växjö. 

Utöver kontoret på Båtsmanstorget i Växjö hyr kommunalförbundet lokal i Vimmerby respektive 

kontorsarbetsplats i Halmstad vilka utgör lokalkontor för totalt tre medarbetare. Samtliga investeringar som 

genomförts under året har betalats med egna medel. 

God ekonomisk hushållning 
Målsättningar för god ekonomisk hushållning ska i kommunal verksamhet formuleras i budget och 

verksamhetsplan. Gällande det finansiella perspektivet ska fullmäktige dessutom fastslå riktlinjer för en god 

ekonomisk hushållning. Vid sammanträdet den 2016-11-04 fastställde fullmäktige riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning, bland annat innefattande ett 2 procentigt överskottsmål för verksamheten som ska kunna nås utan 

höjning av medlemsavgifterna. Eftersom målsättningen inte rimmar med den budget som fastställts för 

innevarande år (nollresultat) och heller inte uppnås under verksamhetsåret 2016 får den ses ur ett framtida och 

långsiktigt perspektiv. Det fastställda målet att nettoinvesteringar inte bör överstiga 10 % medlemsavgifter och 

statsbidrag uppnås under 2016. Likaså lever kommunalförbundet upp till målsättningen att finansiera samtliga 

investeringar med egna medel, samt att ha en god likviditet som motsvarar de anställdas löner inkluderande 

förtroendevaldas ersättningar och arvoden för en månad. Målet om en oförändrad soliditet uppnås inte, vilket 

emellertid till största delen beror på säsongsvariationen i de kortfristiga skulderna. Sammantaget uppfylls två av 
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de fyra långsiktiga ekonomiska målen. Utifrån nyttorealisationsplanen och de långsiktiga finansiella målen är 

bedömningen att kommunalförbundet Sydarkivera för verksamhetsåret 2016 sammantaget har haft en god 

ekonomisk hushållning i verksamheten. 

Målavstämning ekonomiperspektiv Utfall Mål Kommentar 

Balanserad budget utan höjning av avgifterna 

2 % överskott av verksamheten - 24 tkr 179 tkr Uppfylls ej 

Nettoinvesteringarnas andel av medlemsavgifter och 

bidrag bör understiga 10 % 4,5% < 10% Uppfylls 

Likviditet motsvarande 1 månads löner* 1628 464 tkr Uppfylls 

Oförändrad soliditet 21% 30% Uppfylls ej 

*mättidpunkt 2016-12-31. Mål 1/12 av 5 573 tkr 

Balanskrav och åtgärdsplan för återställande av underskott 
Enligt kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund göra en avstämning mot balanskravet. I praktiken 

klarar ett kommunalförbund balanskravet om intäkterna överstiger kostnaderna sett över tiden. Om 

kommunalförbundet redovisar ett underskott ska motsvarande belopp återföras senast det tredje året efter 

bokslutsåret. Kommunalförbundet Sydarkivera redovisar ett underskott av verksamheten 2015 på 24 tkr och 

uppfyller i och med detta inte balanskravet. Återställande underskottet från verksamheten 2016 beräknas kunna 

göras inom ramen för ordinarie verksamhet under 2017. 

(tkr) 

Avstämning mot balanskravet 

Årets resultat enligt resultaträkning 

Avgår balanskravsjusteringar 

Balanskravsresultat 

2016 

-24 

-24 

2015 

1076 

1076 

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut 
Resultatet från EU-projektet E-ARK har släppts och därmed också en ny version av den programvara som 

Sydarkivera använder för hantering av digitala arkivpaket. Förvaltningen har valt att avvakta med att paketera 

och läsa in de första planerade arkivleveranserna till efter uppgraderingen. Uppgraderingen planeras i mitten av 

februari. 

Uppstart har skett av projektet Får jag lov? som drivs av Boverket tillsammans med stat, kommun och privata 

aktörer för digitalisering av bygglovsprocessen. Projektet delfinansieras av Vinnova. Sydarkivera bidrar med 

resurser till arbetspaketet Arkiv, som delvis finansieras av bidraget från Vinnova. Detta arbetspaket syftar till att 

ta fram rekommendationer för långsiktig informationshantering och dokumentation av utbytesformat i enlighet 

med principerna för förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) före-arkiv. Arbetet sker integrerat med 

planerade aktiviteter för informationskartläggning. 

Uttag av akter från det inaktiva journalsystemet Omsorg VO/LSS hos Växjö kommun har genomförts i början av 

februari. Akterna kommer dock inte överföras till Sydarkiveras bevarandeplattform, utan Växjö kommun behåller 

ansvaret för informationen och bevarandesystem. 
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I januari lanserades Sydarkiveras webbaserade system för att administration av kurser och event. 

Förbundsmedlemmar kan enkelt anmäla sig till utbildningar och workshopar. Intensivkurser planeras under 2017 

på plats hos förbundsmedlemmarna. 

Oskarshamns kommun har valt att utse Sydarkivera till gemensam arkivmyndighet även för de analoga arkiven. 

Avtal om anslutande tjänst har tecknats med Oskarshamns kommun. Sydarkivera har en arkivassistent som är 

placerad på centralarkivet, och arkiven förvaras fortsatt i arkivlokal i Oskarshamn. Avtal har även tecknats för 

tidsbegränsade uppdrag som arkivassistent i Vimmerby kommun och hos Räddningstjänsten Östra Blekinge. 

Dessa tjänster ersätts med full kostnadstäckning (självkostnadsprincip) i enlighet med förbundsordningen. 

Diskussion har även påbörjats med ett antal förbundsmedlemmar om stöd med arbetet med att gallra och 

avställa akter från Procapita VO/IFO. 

Anslutningar och anslutande tjänster 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har under året antagit följande kommuner som nya förbundsmedlemmar: 

Bromölla, Östra Göinge, Osby, Kristianstad, Hässleholm, Höör, Olofström, Vimmerby och Oskarshamn. 

Kristianstad och Hässleholm har emellertid, efter verksamhetsårets utgång, valt att avbryta sina respektive 

anslutningsprocesser. Hässleholm har senare valt att återuppta anslutningsförfarandet inför 2018. 

Under hösten har ett anslutningsprojekt genomförts tillsammans med de kommuner som beslutat att ansluta till 

Sydarkivera. I samband med detta genomfördes bland annat en nulägesanalys och en inventering av inaktiva 

journalsystem. Arbetet redovisas i en rapport. Processbeskrivningar och mallar för anslutningar av nya 

förbundsmedlemmar har arbetats fram. 

Den 1:e januari 2017 träder 7 nya kommuner in i förbundet. Det är Oskarshamn, Vimmerby, Olofström, Östra 

Göinge, Bromölla, Osby och Höörs kommuner. Avslktsförklaring inför medlemskap 2018 har lämnats av 

Åtvidabergs, Hörby, Hässleholms, Borgholms, Vellinge, Vadstena och Eslövs kommuner. 

Nya förbundsmedlemmar innebär att en ny förbundsordning måste fastställas I samtliga berörda 

kommunfullmäktig vilket har gjorts hos respektive medlemskommun. Förbundsordningen har till följd av beslut i 

förbundsfullmäktige varit föremål föröversyn med anledning av att Växjö Kommun under hösten 2016 begärt 

utträde ur förbundet. Framarbetande av ny förbundsordning har skett i samråd med förbundsmedlemmarnas 

kontaktpersoner. 

Personal 
För att hantera den ökade omfattningen av verksamheten har två arkivarier samt en arkivassistent rekryterats 

under året. För att kunna ge även anslutande förbundsmedlemmar råd och stöd på plats är dessa arkivarier 

placerade i Vimmerby respektive Halmstad. Personalsituationen är stabil med en låg sjukfrånvaro. Vid årets slut 

hade kommunalförbundet 12 medarbetare fördelat på totalt 10,25 tjänster. 

Sjukfrånvaro totalt 2016 2015 

Totalt 0,61 % 0,46% 

-varav långtidssjukfrånvaro (<60 dgr) 0,00% 0,00% 

Kvinnor 0,48 % 0,66% 

Män 0,70% 0,00% 

Sjukfrånvaro 30-49 år 2016 2015 

Totalt 1,25% 1,18 % 

- varav långtidssjukfrånvaro (<60 dgr) 0,00% 0,00% 
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Kvinnor 

Män 

Sjukfrånvaro övr åldrar 

Totalt 

Råd och stöd 

Mål 

Arbeta fram mallar för kommuners styrande 

dokument 

Medlemmar som börjat utarbeta 

dokumenthanteringsplaner enligt mall 

Medlemmar som infört 

klassificeringsschema 1.0 som diarieplan 

Rutinbeskrivning 

Grundutbildningsdagar 

lnformationsträffar 

Workshopar informationskartläggning 

Temadagar 

0,71% 

1,95% 

2016 

0,00% 

2016 

4 

6 

3 

7 
15 
14 
11 
2 

1,18 % 

0,00% 

2015 

0,00% 

Uppföljning 

Delår 

4 

4 

3 

2 

8 
8 
4 
1 

Sida 6 av 18 

Uppföljning % 
Helår 

4 100% 

7 117 % 

3 100% 

6 71% 
10 67% 
12 86% 

9 82% 
2 100% 

Beslutad version 1.0 av Klassificeringsschemat VerkSAM publicerades i början av 2016. Det är en översiktlig 

beskrivning av verksamhetsområden och huvudprocesser/arbetsflöden. Klassificeringsschemat används som 

diarieplan i Karlshamn, Karlskrona, Olofström samt Räddningstjänsten Östra Blekinge. Dessa kommuner har 

uppdaterat sina diarieplaner till den beslutade versionen och har även påbörjat uppdatering till version 2 som 

framarbetats under 2016. Det har inte behövts några mer omfattande förändringar, utan det är i huvudsak tillägg 

och vissa ändrade benämningar som införts. Det är fler kommuner, inom och utom förbundet, som planerar 

införande. 

Sydarkivera har tagit fram en mall för dokumenthanteringsplaner som utgår från klassificeringsschemat och 

nationella råd kring bevarande och gallring. Detta förenklar för förbundsmedlemmarna när nya 

dokumenthanteringsplaner ska utarbetas. De flesta förbundsmedlemmarna har ställt frågor om mallarna eller 

påbörjat arbete med att uppdatera sina planer med utgångspunkt från mallen. 

Vård och omsorg samt socialt stöd har valts ut som fokusområde när det gäller arbetet med 

informationsklassning, där även delar av informationssäkerhet ingår. Workshopen om personakter om 

adoptioner ställdes in, eftersom det är så få adoptioner som genomförs och därför är svårt för handläggare att 

prioritera att avsätta tid för workshop. Följande workshopar har genomförts: 

• Läkemedelshantering 

• Patientjournaler 

• Individakter inom LSS (Lag för stöd och service för funktionshindrade) 

• Personakter för faderskap inom socialtjänsten 

• Expediering (registratorer) 

• Försörjningsstöd 

• Samordnad vårdplanering 
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• Placering av barn 

• Elevhälsovårdsjournaler 

Sida 7 av 18 

Dokumentation av informationsflödena har skickats ut på remiss till förbundsmedlemmarna för synpunkter. 

Nästa steg är att publicera informationsflödena med säkerhetsklassning av informationsmängder. Dessa 

dokument kommer att underlätta för förbundsmedlemmarna i samband med upphandling av nya 

verksamhetssystem och i informationssäkerhetsarbetet. Bakgrunden är att våren 2018 kommer 

Dataskyddsförordningen att börja gälla och den nya säkerhetsskyddslagen träder i kraft 2018. Även NIS

direktivet om obligatorisk incidentrapportering införs 2018. Gemensamt för dessa 3 lagar är krav på ordning 

och reda på sitt informationsflöde och säkerhetsklassning av ingående informationsmängder. 

Under perioden har följande informationsträffar och samrådsmöten genomförts: 

• Arkivfunktionerna 11 februari, 12 maj, 8 september, 8 december 

• Kanslichefer/kontaktpersoner 26 februari, 23 september, 18 november 

• Registratorer 3 mars, 2 juni, 1 december 

• Miljö, bygg och teknik 17 mars 

• Skolsköterskor 14 april 

En informationsträff inom ämnet informationssäkerhet fick ställas in, på grund av för få anmälda. 

Under våren genomfördes 8 utbildningsdagar med grundkurs om arkiv och dokumenthantering: 

• Delkurs 1-Grundläggande kurs i informationshantering 

• Delkurs 2 - Ansvar och roller 

• Delkurs 3 - Att kartlägga och klassificera information 

• Delkurs 4 -Att upprätta en arkivbeskrivning och utarbeta en dokumenthanteringsplan 

Statistiken nedan visar antal utbildningsplatser per dag, i de flesta fall deltog samma personer delkurserna 1-2 

respektive 3-4. 

)> ;;,;; ;;,;; fö' .c: 3;:; ;,;J ::i ~ )>: ;,;J ;;,;; ~ 
< QJ QJ 0 3 (1) 0 

:::1. ., V> C: QJ :::, :::, ~- o.9 • 3 <' 
(1) in V> :::, -, c,q QJ 
V> V> (1) c,q ""' :::, VI Q: ::r 0 
6! ::r ""' O" O" QJ (1) -< C: :::, 3 :::, 

QJ ., 
-< -< O" ;:.- C: C. 

3 0 0 C. 0:, (1) 
:::, C. -< :::, 

:::, Ql ro QJ 3 
C. ::;; (1) 
:::, o: e: ., 
c,q O" 
(1) C: 

:::, 
C. 

2015 

Delkurs 1-2 6 19 8 3 7 1 1 

Delkurs 3-4 6 14 5 2 2 7 6 1 

2016 

Delkurs 1-2 5 3 1 3 6 24 2 5 

Delkurs 3-4 1 6 7 17 2 6 

summa 13 11 36 14 5 5 13 14 41 11 13 

Anki Heimonen som varit utbildare på grundkurserna är en av de arkivarier som rekryterats till förbundet. 

Aktivitetsplaner för vårens och höstens aktiviteter har publicerats och skickats ut till förbundsmedlemmarna. 

Anki anställdes som arkivarie hos Sydarkivera 2016-09-01 och skapade ett nytt utbildningspaket med 

förbättringar i enlighet med de önskemål som framkommit vid kursutvärderingar. Utbildningarna 
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lnformationshantering Grund och Fördjupning fick ställas in på grund av för få anmälda. Det är oklart om 

anledningen är till det sviktande antalet anmälningar är att behovet av utbildningar är mättat eller om det finns 

något annat skäl. En förändring var att kontaktpersonerna önskade att inbjudningar skulle gå via dem för vidare 

spridning istället för centrala postlådan. Endagars intensivutbildningar har genomförts i Hässleholm (27 oktober) 

och Oskarshamn (17 november) för anslutande kommuner, inom ramen för höstens anslutningsprojekt. 

Utbildning om VerkSAM Diarium och VerkSAM Plan genomfördes i Hässleholm, 12 oktober. Magdalena Nordin 

har på begäran genomfört ett antal halvdagars utbildningar om akthantering och för skolornas personal på plats 

ute förbundsmedlemmarna . En Temadag om verksamhetsnära arkiv inom bygg, miljö och teknik genomfördes i 

Alvesta den 28 september med ett 60-tal deltagare från 25 kommuner (externa deltagare hade möjlighet att 

delta till självkostnadspris). 

Förfrågningar kommer in från anställda hos förbundsmedlemmarna via e-post och telefon gällande arkiv och 

dokumenthantering. På förfrågan har förvaltningen gett råd i samband med upphandling av läroplattform och 

ärende- och dokumenthanteringssystem, verksamhetssystem för bygg och miljö samt e-handelssystem. 

Följande kommuner har hittills i arkivreglemente beslutat att utse Sydarkivera till gemensam arkivmyndighet: 

Alvesta, Karlshamn, Lessebo, Markaryd och Regionförbundet Blekinge. Diskussioner om möjligheten att dela 

arkivmyndighetsfunktioner har påverkat beslutsprocessen. Det innebär att det inte har varit tillsynsbesök hos 

samtliga förbundsmedlemmar. En workshop om tillsyn i Hässleholm 16 september tillsammans med arkivarier 

från södra Sverige. 

Genomförda arkivinspektioner: 

• Centralarkiv Alvesta 17 oktober, Markaryd 7 december 

• Socialtjänst samt vård och omsorg, Karlshamn 21 november, Lessebo 22 november, Alvesta 23 

november, Ronneby 9 december 

Verktyg som arkivansvariga kan använda för själwärdering har tagits fram. Det har inte testats under 2016, 

utan vi avser att skicka ut information när vi får in uppgifter om arkivansvariga under 2017. 

En inventering av status när det gäller digitaliserade och publicerade arkivförteckningar genomfördes i 

samband med enkät till kontaktpersoner. Svaren som kom är inte heltäckande så kompletterande uppgifter 

kommer att begäras in från arkivfunktionerna. Detta redovisas i uppföljning från nyttorealisering. 

Arkivleveranser 

Mål 2016 Uppföljning Uppföljning % 

Delår Helår 

Leveransutredningar, påbörjade 5 3 5 100% 

Leveransutredningar, slutförda och publicerade 3 1 1 33% 

Uppsta rtsmöte 4 2 2 50% 

Äldre digitalt material - genomförda inventeringar, 11 7 11 100% 

antal kommuner 

Leveransöverenskommelser tecknade 1 0 0 0% 

Uttag genomförda 5 5 5 100% 

Mallar har tagits fram för utredningsrapporter och leveransöverenskommelser. Arbete har påbörjats med att 

uppdatera leveranshandledning utifrån praktiska erfarenheter. Förvaltningen genomförde inte det antal 

uppstartsmöten inför leveranser som planerats under året. Det uppstartsmöte för elevhälsovårdsjournaler i PMO 
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och Cambio Cosmic som genomfördes 26 augusti fungerade inte bra. Deltagarna upplevde inte mötet som 

produktivt. Förvaltningen fick dock in bra information för leveransutredningen som sammanställts i ett första 

utkast. Med bakgrund av detta så tittar vi på alternativa sätt att hantera insamlande av uppgifter till 

utredningarna. 

Lösning för uttag av akter har tagits fram för de inaktiva journalsystemen "Sofia IFO/Omfale" och "Omsorg 

VO/LSS/IFO". Pilotkommun för uttag var Ljungby kommun. Arbete pågår med att förbereda 

leveransöverenskommelse med socialnämnden i Ljungby kommun. För att kunna slutföra leveransen behöver 

Ljungby kommun besluta om nytt arkivreglemente med Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet. Uttag från 

Omsorg VO/LSS har genomförts hos Tingsryd. Ett möte har genomförts med Växjö kommun för att förbereda 

uttag för överföring till kommunens mellanarkiv. I anslutning till fördjupade nulägesanalysen hösten 2016 

genomfördes en inventering hos anslutande förbundsmedlemmar för att identifiera om något av dessa inaktiva 

system finns på fler ställen. En lista har sammanställts som visar att även Bromölla, Olofström, Osby, Oskarshamn 

och Östra Göinge har en eller flera varianter dessa system. 

Utredningsrapporterna avseende Sofia IFO och Procapita VO/IFO har inte publicerats. Detta på grund av att vi vill 

komplettera underlaget med uppgifter från anslutande kommuner. Att färdigställa rapporten om Sofia IFO 

prioriterades inte eftersom uttaget i Ljungby resulterade I migrering och utskrift på papper av de fåtal akter som 

skulle bevaras. 

Utredning av webbarkivering har genomförts under året, bland annat har en provisinsamling utförts. Verktyg för 

att skörda och visa arkiverad webb har testats och utvärderats. Målsättningen är schemalagda uttag av externa 

webbsidor för digitalt bevarande från och med 2017. På samma sätt kommer Sydarkivera att kunna hantera 

bloggar och Facebook-sidor. Presentationen som planerades för styrelsen i oktober fick skjutas upp, eftersom det 

var många andra ärenden på dagordningen. Förbundsmedlemmarna har informerats i samband med 

samrådsmöten och nätverksträffar. 

Inventering genomförs när det gäller det äldre digitala materialet som finns ute hos förbundsmedlemmarna. Det 

återstår en del arbete bland annat på grund av att lokaler inte funnits tillgängliga. Inventeringen har påbörjats för 

anslutande kommuner i samband med höstens anslutningsprojekt. Under året har arbetet påbörjats med att 

samla in teknisk utrustning och programvaror för att kunna påbörja arbete med att hantera äldre digitalt 

material på olika typer av band och disketter. 

Förvaltningen fick i december i uppdrag av förbundsstyrelsen att tillsammans med Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) och Riksarkivet undersöka möjligheten att driva ett FGS projekt för framtagande av FGS för 

journalinformation. I. februari fick Sydarkivera i uppdrag av SKL att påbörja arbetet med att förbereda och 

planera projekt för att utveckla Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för personakter och patientjournaler 

(gemensamt utbytesformat för journalinformation). Resultatet av de förberedande aktiviteterna har blivit att 

projektet paketeras om. Arbetet med förberedelserna redovisas i PM som upprättades i juli 2016. De första 

etapperna hanteras som en implementation av FGS paketstruktur, vilket innebär att det blir ett Sydarkivera

projekt. Uppstart av utvecklingsprojektet för att ta fram ny FGS skjuts upp. Riksarkivet har beställt en fördjupad 

utredning för att reda ut standardiseringsläget och avgränsning för de FGS: er som ska tas fram. Sydarkivera har 

deltagit I arbetet med underlag för beställning av utredning i form av ett examensarbete vi Luleå tekniska 

universitet. 

Implementationen av FGS paketstruktur för uttag av journaler i form av ostrukturerade dokument (Pdf

dokument) har under året prioriterats framför leveransutredningarna. Det beror på att det är en viktig 

förutsättning för att kunna hantera leveranser på ett standardiserat och säkert sätt. Det var från början planerat 
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som en del av det nationella projektet för FGS personakter och patientjournaler, men har istället genomförts 

internt. Arbetet beskrivs under rubriken Digital bevarandeplattform. 

Sydarkivera har under året samarbetat med Riksarkivets FGS-funktion, bland annat genom gemensam 

nätverksdag i anslutning till Offentliga rummet i Malmö samt deltagande i monter och seminarium på E

förvaltningsdagarna i Stockholm. Syftet har varit att sprida kunskap om hur det går till att utveckla FGS:er och 

förvalta FGS:er samt arbetet med att implementera FGS:er i bevarandeplattform. 

Digital bevarandeplattform 

Mål 2016 Uppföljning Uppföljning % 

Delår Helår 

Filformat utredda 5 2 4 80% 

Installation labbmiljö 1 1 1 100% 

Applikationer i labbmiljö 10 6 9 90% 

Stationer för att kunna läsa äldre digitalt material 5 2 5 100% 

Projekt påbörjade 2 1 2 100% 

Projekt slutfört 1 1 100% 

FGS:er för test i labb 1 1 1 100% 

Omvärldsbevakning har genomförts under året när det gäller filformat för bevarande och verktyg för 

konvertering/validering. Vi har utifrån detta kunnat ta ställning till bevarandeformat för de leveranser som 

planeras första halvåret 2017. En dubbel bevarandestrategi kommer att tillämpas i de flesta fall. Det betyder att 

vi både bevarar filer i sina ursprungliga format, och kopior konverterade till bevarandeformat. Förslag till 

bevarandestrategi dokumenteras I leveransöverenskommelser och därefter i dokumentation av Sydarkvieras 

bevarandetjänster. En handbok i wiki-format har installerats och färdigställts för att börja dokumentera 

bevarandetjänster och rutiner. 

En labbmiljö, ett miniatyrdatacenter, för att prova applikationer och verktyg för digitalt bevarande har byggts 

upp på kontoret. Miljön är kompatibel med i stort sett alla tänkbara datacentermiljöer, vilket betyder att vi också 

kan använda miljön för Installationer inför produktionssättning i datorhall . I labbet har vi installerat 

bevarandesystemen ESSarch (ET, EA, EPP) och Archivematica; webbarkiveringsverktygen Open Wayback, Heritrix 

och Httrack; arkivredovisningssystemet lca Atom samt olika verktyg för identifiering och validering av filformat 

Ett utredningsprojekt för behovskartläggning kring digital bevarandeplattform genomfördes februari-juni. Under 

hösten hanterades det planerade genomförandeprojektet. Figuren nedan visar den övergripande planen för 

införandet: 

l 
.t. 

Behovsstudie mars-juni 
2016 

• • 
Beslut om inriktning 

Juni 2016 

Genomförande etapp 1 

2017 Ql 

• 0 
Genomförande etapp 2 

2017 Q3 

I genomförandeprojektet Ingick bland annat att ställa iordning lagringsdepå i bergrum (Blekinge) förberedd med 

inre skalskydd, el och EMP-skyddat säkerhetsskåp, upphandling av IT-utrustning och uppsättning av 

arbetsstationer för att hämta arkivleveranser, mottagning, arkiwård och utlämnande. Replikeringsmetoder är 
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framtagna för att spegla produktionsmiljö (servers, applikationer och lagringsnoder) mellan två geografiskt 

åtskilda platser. I ornvärldsbevakande syfte har vi träffat ett antal driftleverantörer för IT-miljöer hos våra 

förbundsmedlemrnar och privata aktörer. 

Förvaltningen har byggt tre lagringsnoder som bygger på liknande koncept som gängse produkter för 

datacenters, för att uppnå redundans, skalbarhet, prestandaoptimering inom varje lagringsnod. Alla ingående 

komponenter bygger på öppen programvara som är fri att använda. Krypteringsalgoritmer och teknik är testad 

för samtliga disksystern såsom, lagringsnoder, operativsystem, transportmedia och bandlagring. All information 

(inklusive applikationer) som finns i bevarandeplattformen och media som används vid uttag är krypterad. I det 

här arbetet har förvaltningen haft dialog med chef för Avdelningen för krypto och IT-säkerhet, Högkvarteret 

MUST. Förvaltningen har installerat en fristående loggrnaskin som loggar alla terminalsessioner och accessloggar 

i vår bevarandeplattform för hög spårbarhet och säkerhet. Alla medarbetare i plattformen använder sig av 

personliga konton. Säkerhetsansvarig kan vid behov ta del av dessa loggar. 

Förvaltningen har installerat en fristående övervakningsrnaskin som övervakar all hårdvarustatus (diskar, fläktar, 

nätaggregat, inkommande elgrupper), operativsysterntjänster (fyllnadsgrad diskar, applikationsprocesser med 

mera). Avvikelser skickas med srns. Förvaltningen har installerat en fristående maskin som övervakar 

miljövariabler, i de depåer där Sydarkivera förvarar band och produktionsmiljöer. Här mäts fukt och temperatur. 

Avvikelser skickas med srns. 

I inforrnationssäkerhetsarbetet har utförts för riskanalys kring bevarandeplattformen och organisation. 

Förvaltningen har planerat åtgärder för identifierade risker. 

Under sommaren och hösten har Sydarkivera bidragit till utveckling av en paketgenerator som stödjer paketering 

i enlighet med OAIS-standard och de FGS-er som förvaltas av Riksarkivet. Framtagen paketerare blir tillgänglig för 

andra arkivorganisationer genom öppen källkodslicensiering. Programvaran har utvecklats i anslutning till EU

projektet E-ARK. Det har varit ett samarbete mellan Sydarkivera och företaget ES Solutions som deltar i E-ARK. 

Sydarkivera har anlitat Simon Nilsson, som studerar vid Blekinge tekniska högskola och driver företaget Axenu, 

för att bidra framförallt i utveckling av XML-generatorn och "package browser" (för visuell navigering av 

informationspaket). Riksarkivets FGS-funktion har varit på studiebesök på kontoret i Växjö för demonstration. 

Förhoppningen är att en generisk pakethanterare i hög grad förenklar arbetet med att införa beslutade FGS:er i 

bevarandeplattformen. 

Lansering av den första versionen av Sydarkiveras digitala bevarandeplattform ska ske under första halvåret 

2017. 

Administration 
Sydarkivera har påbörjat det interna arbetet med förankring av arbetet med informationssäkerhet. Ett första 

förslag till Sydarkiveras huvudprocesser är framtaget. I dessa processer görs risk och klassningsbeslut. 

Dokumentation av arbetsflöden för bland annat trygghet och säkerhet samt processen för att ansluta till 

Sydarkivera har påbörjats. Beslut har fattats om att intern IT-säkerhetsutbildning ska genomföras för personalen 

under 2017. 

Införande av dokument- och ärendehanteringssystern för Sydarkiveras egen förvaltning har skjutits upp och 

införs till årsskiftet. Detta beror bland annat på förändringar på leverantörssidan. Det finns ett manuellt systern 

för diarieföring som används till det nya systemet har införts. Under hösten infördes ett administrativt system för 

att underlätta hanteringen med träffar och utbildningar. Med systemet bli det enklare att sammanställa statistik 

för deltagande vid aktiviteter och distribuera utvärderingar. 
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Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse har beslutats. Arbetet har påbörjats med 

dokumenthanteringsplan med utgångspunkt från de mallar som utarbetats. 

Sida 12 av 18 

I syfte att förbättra den ekonomiska uppföljningen och kontrollen har beslut fattats om att ta hem redovisnings

funktionen från Växjö Kommun från och med den 1 januari 2017. Hanteringen av löner omfattas inte av 

förändringen utan sköts tillsvidare fortfarande av Växjö kommun. 

STOR KOMMUN 
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RESULTATRÄKNING,TKR Noter 

Intäkter 1 

Kostnader 2 

Avskrivningar 3 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 

Avgifter från medlemskommuner 4 

Finansiella Intäkter 

Finansiella kostnader 5 

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 

Not1 Verksamhetens intäkter 

Försäljning av tjänster 

Kostnadsersättningar 

Lönebldrag 

övriga Intäkter 

SUMMA INTÄKTER 

Not2 Verksamhetens kostnader 

Löner, arvoden och PO 

Penslonskostnader Inkl. löneskatt 

Lokalkostnader 

Köp av administrativa tjänster 

Övriga kostnader 

Varav leasingkostnader 

SUMMA KOSTNADER 

0 

2016 

0 

0 

179 

55 

234 

-5 573 

-203 

-337 

-376 

-2 195* 

79 

-8 684 

Utfall 

2016 

234 

-8 684 

-292 

-8 742 

8 719 

0 

-1 

-24 

2015 

8 

18 

75 

308 

409 

-1 272 

-52 

-222 

-1100 

-828 

0 

-3 474 

*Bland annat ingär investeringar för bevarandeplattformen, omkostnader för 
utbildningar, workshopar och informationsträffar inom ramen för räd- och 
stödfunktionen samt kostnader för de uttag frän gamla journalsystem som 
genomförts under äret. I övriga kostnader ingär ocksä revisionskonsulter och 
kostnader för administrativa system som skaffats dä förbundet tar över 
ekonom/redovisning frän Växjö kommun pä grund av utträdet. I övriga kostnader 
ingär även de utökade kostnaderna för lokaler. 
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Utfall Budget 

2015 2016 

409 0 

-3 474 -8 277 

-81 0 

-3 146 -8 277 

4 223 8 277 

0 0 

-1 0 

1076 0 
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Nat3 Avskrivningar 

Avskrivningstider 

Möbler och inredning 

Programvara och IT-utrustning 

KASSAFLÖDESANALYS 

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Justering för avskrivningar 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
Förändring av rörelsefordringar 
Förändring av avsättningar 
Förändring av rörelseskulder 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Investerlngsverksamheten 

Försäljning av anläggningstillgångar 

Förvärvande av anläggningstillgångar 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

F/nansleringsverksamheten 

Avgifter från medlemskommuner 

5-10 år 

3 -5 år 

Noter 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

ÅRETS KASSAFLÖDE 

Likvida medel vid årets början (ingående kassa) 

Justeringspost 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 

2016 

-8 742 

292 
0 
1 

-2 025 
-48 

1419 

-9 103 

0 

-403 

-403 

8 719 

8 719 

-787 

2 478 

-2 

1689 
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2015 

-3 146 

81 
0 

-1 
-407 

52 
2 472 

-949 

0 

-796 

-796 

4 223 

4 223 

-2 478 

0 

2478 
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BALANSRÄKNING,TKR Noter 2016-12-31 

TILLGÅNGAR 

Tillgångar 

Immateriella an/äggningstillgängar 

Dataprogramvaror 6 193 

Materiella anläggningstil/gängar 

Möbler och Inventarier 7 292 

Data- och kommunikationsutrustning 8 341 

Omsättn ingstil lgånga r 

Kortfristiga fordringar 9 2 432 

Bank 1 689 

SUMMA TILLGÅNGAR 4 947 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Eget kapital 10 1 052 

-varav periodens/ärets resultat -24 

Avsättningar 

Pensioner 11 4 

Skulder 

Långfristiga skulder 0 

Kortfristiga skulder 12 3 891 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 947 

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2016-12-31 

Not4 Avgifter frAn medlemskommuner 

Fördelning mellan medlemskommunerna 

Alvesta 

Karlskrona 

Karlshamn 

Lessebo 

Ljungby 

Markaryd 

Region Blekinge 

Ronneby 

Tingsryd 

Växjö 

Älmhult 

6,24% 

20,69 % 

10,12 % 

2,61 % 

8,82 % 

3,08 % 

2,61 % 

9,02 % 

3,94 % 

27,78 % 

5,10 % 

2015-12-31 

235 

219 

261 

407 

2 478 

3 600 

1 076 

1 076 

52 

0 

2 472 

3 600 

2015-12-31 

6,24 % 

20,69 % 

10,12 % 

2,61 % 

8,82 % 

3,08 % 

2,61 % 

9,02 % 

3,94 % 

27,78 % 

5,10 % 
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Not5 Finansiella kostnader 

Bankkostnader 

Not6 Dataprogramvaror 

Ingående anskaffnlngsvärde 

Nyanskaffning 

Summa anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 

Årets avskrivningar 

Summa avskrivningar 

BOKFÖRT VÄRDE 

Not7 Möbler och inventarier 

Ingående anskaffnlngsvärde 

Nyanskaffning 

Summa anskaffnlngsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 

Årets avskrivningar 

Summa avskrivningar 

BOKFÖRT VÄRDE 

NotB Data- och kommunikationsutrustning 

Ingående anskaffnlngsvärde 

Nyanskaffning 

Summa anskaffn lngsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 

Årets avskrivningar 

Summa avskrivningar 

BOKFÖRT VÄRDE 

Not9 Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 

Momsfordran 

övriga kortfristiga fordringar 

SUMMA FORDRINGAR 

-1 

239 

49 

288 

-4 

-91 

-95 

193 

232 

104 

336 

-13 

-31 

-44 

292 

325 

250 

575 

-64 

-170 

-234 

341 

1 896 

136 

400 

0 

2 432 

-1 

0 

239 

239 

0 

-4 

-4 

235 

0 

232 

232 

0 

-13 

-13 

219 

0 

325 

325 

0 

-64 

-64 

261 

2 

121 

281 

3 

407 
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Not10 Eget kapital 

Ingående eget kapital 

Årets resultat 

SUMMA EGET KAPITAL 

Not11 Avsättningar 

Avsatt till pensioner exkl. löneskatt 

Löneskatt 

SUMMA AVSÄTTNINGAR 

Not12 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Förutbetalda intäkter 

Semesterlönesku Id 

Upplupen arbetsgivaravgift 

Personalens skatter 

Avglftsbestämd del pensioner 

Löneskatt avgiftsbestämd del pensioner 

Övriga upplupna kostnader 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 

INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING 

IT-system/ prog ramvara 

Datorer Inkl datortillbehör 

Nätverksutrustning 

Kontorsmöbler 

Kylvärmepump 

SUMMA INVESTERINGAR 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

1 076 

-24 

1 052 

3 

1 

4 

177 

2 882 

203 

140 

145 

156 

47 

141 

3 891 

BUDGET 

0 

1 076 

1 076 

42 

10 

52 

627 

1 623 

29 

70 

52 

0 

0 

71 

2 472 

2016 

49 

249 

83 

22 

403 

Kommunalförbundets redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. Innebär att: 

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

tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas Inflyta. 

Semesterlöneskuld och upplupen pensionsavgift har beräknats. 

2015 

239 

241 

84 

232 

796 
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Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde. Periodiseringar av inkomster och 

utgifter har skett enligt god redovisningssed . 

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

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde . Gränsen 

för mindre värde har satts till 22 000 kr och gäller som gemensam gräns för materiella- och 

immateriella tillgångar. Kommunalförbundet har inga finansiella leasingavtal. 

Kommunalförbundet har inte ändrat några redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2015. 

Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera 

Växjö 3 mars 2017 

~~~ ...... .......... ........... ...... ..... ....... ... ... ... ...... , .. , .. ... 
Per Ribacke, ordförande 
Alvesta Kommun 

,l~~i, ;~1i; vi~e o~dL d~ 
Ronneby Kommun 

/ f~ 
~ ..... ... ... ... .. ....... ........ .... .. ... .. ..... ..... . 

Ingemar Almkvist 
Älmhults Kommun 

&v.i1k~~k ............... . 
Annika Stacke 
Växjö Kommun 

Börje Dovstad 
/ Karlskrona Kommun 

,· ' I 
t .. -.~\.{~ ... \0..~ .~ 
Annika Westerlund 
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SYDARKIVERA. 
ETT E-ARKIVVÄRT ATT LITA PÅ 

Revisionsberättelse år 2016 

SYDARKIVERA 

2017 -03- J 5 

6/IKK.,2()/7.3 I 

Till kommunfullmäktige i Alvesta, 
Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, 
Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Vrurjö och 
Älmhults kommuner samt regionfullmäktige 
i Region Blekinge. 

Vi har granskat Kommunalförbundet Sydarkiveras årsredovisning 2016. Granslmingen har 
utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever inte upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans och underskottet bedöms kunna återhämtas 
inom ramen för ordinarie verksamhet 2017. 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen delvis innehåller den information som ska ingå enligt 
lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Två av fyra mål bedöms uppfyllda av de finansiella 
målen för 2016. 

Fullmäktige har i samband med fastställandet av budget 2016 inte fastställt särskilda 
verksamhetsmål för 2016 med bäring på god ekonomisk hushållning. Fullmäktige ska enligt 
kommunallagen besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare ska det i budget 
anges mål och riktlinjer, dels för verksamheten och dels :finansiella mål för ekonomin, som 
har betydelse för en god ekonomisk hushållning (KL 8:5). Förbundsfullmäktige beslutade 
2016-11-04 om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och antog mål för god ekonomisk 
hushållning ur ett finansiellt perspektiv, men inte ur ett verksamhetsperspektiv . 

.! ·, 

Vi bedöme~ att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättad 
enligt god redovisningssed. 

Vi tillstyrker att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarldvera beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 och att förbundets årsredovisning godkänns. 

SYD ARKIVERA.SE I 0470-34 96 30 I Båtsmanstorget 2 I 352 30 Växjö, Sverige 

SIDAN 1 (2) 
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Växjö den 15 mars 2017 

Sven-Erik Svensson (Ordf.) 
Av Tingsryds kommun 
utsedd revisor 

Annette Bjers Gustavsson 
Av Ljungby Kommun 
utsedd revisor 

SYDARKIVERA.SE I 0470-34 96 30 Båtsmanstorget 2 

SIDAN 2 (2) 

.o~CCJ~J, 
Pål etterling 
Av Karlskrona kommun 
utsedd revisor 

352 30 Växjö, Sverige 



Ärende 24 

Avtal 

Arbetsma rknadssa mverka n 

Kronoberg 

403



404

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441 -14 

jorgen .wijk@tingsryd .se 

TJÄNSTESKRJVELSE 

2017-05-30 

Kommunstyrelsen 

Om Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg 

Utskottet för arbete och lärande beslutade UAL § 8, 2017-04-19, att ingå nytt avtal 

kring arbetsmarknadssamverkan enligt samverkanspartemas förslag. 

Eftersom tidigare beslut i samarbetet, Framtid Kronoberg och Dua överenskommelsen, 

tagits av kommunstyrelsen och socialnämnden bedöms det lämpligt att även detta beslut 

tas på samma nivå. 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna rubricerat avtal och översända beslutet till Ar

betsmarknadssamverkan Kronoberg. 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(38) 

Utskottet för arbete och lärande 2017-04-19 

§ 8 

Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg 
Dm2017/263 750 

Utskottets beslut 

1. Utskottet för arbete och lärande beslutar att ingå nytt avtal kring 
arbetsmarknadssamverkan enligt samverkansparternas förslag. 

2. Kostnader i samband med detta beslut skall finansieras inom 
befintlig budget för individ- och familjeomsorgen. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsmarlmadssamverkan Kronoberg är det övergripande namnet på 
samverkan mellan kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge 
och Väzjö samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region 
Kronoberg. I samverkan ingår Framtid Kronoberg, ESF-projektet Matchning 
Kronoberg och Dua-överenskommelsen. 

Verksamheten Framtid Kronoberg har ett avtal som löper ut den 31 
december 2017. ESF-projelctet Matcbrung Kronoberg avslutar sin 
genomförandefas den 30 juni 2018. Dua-överenskommelsen är tecknad 
tillsvidare, och ska revideras den 5 december 2017. Detta innebär att 
samverkanspartema behöver komma överens om hur fortsatt samverkan ska 
utformas. 

Samverkansparterna föreslår fortsatt samverkan enligt nedan: 

Att nytt avtal tecknas :från 2018-01-01 med möjlighet att säga upp avtalet för 
nästkommande år innan den 31 mars innevarande år. 

Att avtalet Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg löper tillsvidare, i 
avvaktan på ett välfungerande samordningsförbund som omfattar de berörda 
samverkande kommunerna. 

Att Arbetsmarknadssamverkan Krono berg :från årsskiftet 2017/2018 
omfattar arbetssökande i alla åldrar. 

Att Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg erbjuder individuella.arbets- och 
studieförberedande insatser (motsvarande innehåll i Framtid Kronoberg), 

Utdrags bestyrkande Justerare' ;// / 
pt,V c: L-···· 

,, • I 
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SAMMANJRÄDESPROTOKOLL 12(38) 

Utskottet för a1·bete och lärande 2017-04-19 

§ 8 fortsättning Dnr2017/263 750 

samt matchning och arbetsgivarkontakter (motsvarande innehåll i 
Matchning Krono berg). 

Att Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg ser över möjligheten till 
samverkan kring yrkesvux och om det är möjligt att utvidga 
Arbetsmarlrnadssamverkan att inkludera även detta. 

Att kostnaderna i avtalet justeras utifrån faktisk utfall för 2015/2016. För 
Tingsryd innebär det 340 0001,<:ronor 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av samtliga samverkansparter inom 
Arbetsmarlrnadssamverkan Krono berg med Växjö kommun, arbete och 
välfärd som sammanhållande länk 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från chef för arbete och lärande Katarina Carlzon, 
2017-04-11 
Målgruppsanalys Arbetsmarlrnadssamverkan Krono berg 
Summering av verksamheterna Framtid Kronoberg och ESF-projektet 
Matchning Kronoberg och Dua-överenskommelse för 2016 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
IFO chef Vuxen 
IFO chef Barn 
Rektor vuxenutbildningen 
Arbetsmarlrnadssamverkan Krono berg 

Utdrags bestyrkande 

2�0 i'.} - Ol{- - 21- '7t1
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