KALLELSE
2020-04-28
Kommunstyrelsen

Plats och tid
för sammanträde

StarLeaf videomöte, tisdag den 5 maj 2020 kl. 10:30

Tänk på att du kan ha kollegor i din närhet som är överkänsliga eller allergiska
mot dofter. Var försiktig med doseringen vad gäller parfymer, rakvatten,
deodoranter, hårsprayer m m. Även röklukt och blomdofter kan ställa till
problem.

Informationspunkter
1

3

10.30-11.00 Leader Sjö, skog och fjäll - Catarina Nordin Thorpe,
verksamhetsledare och Pelle Persson, ordförande
11.15-12.00 Strukturanalys - Fredrik Åström, bitr. tillväxtchef och Patrik
Tornberg m.fl., WSP
12.00-13.00 Lunch

4

13.00-14.00 Kommundirektören informerar - Ralf Westlund

2

Sammanträdespunkter
5

Val av justerare, tid och plats för justering

6

Fastställande av dagordning

Beslutsärenden
7

Internkontrolluppföljning 2019

2020/42

3 - 28

8

Granskning av IT-säkerhet

2020/25

29 - 47

9

2020/101

48 - 49

10

Redovisning av synpunkter och klagomål inom vård- och socialnämndens
verksamhetsområde 2019/2020
Svar på motion - Inga vargföryngringar i Bergs kommun

2019/243

50 - 54

11

Årsredovisning 2019 - Samordningsförbundet i Jämtlands län

2020/103

55 - 84

12

Sent ankomna ansökningar för drift- och underhållsbidrag

2020/84

85 - 86

13

Ersättningsprinciper vid övertagande av VA-anläggning

2020/105

87 - 107
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Projekt Backstabränna

2020/107

15

Feriepraktik sommaren 2020

2020/108

16

Meddelanden

17

Delegationsbeslut

108
109 120
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Riskbedömning - matris
INTERNKONTROLLPLAN 2019-2022

Riskbedömning - matris
Sannolikhets- och konsekvensbedömning

5

R 5 Hög risk

4

R 4 Allvarlig risk

Ganska vanligt

3

R 3 Medel risk

Ganska ovanligt

2

Klassning av risk

R 2 Liten risk

Osannolikt

1

Sannolikhet

R 1 Låg risk

4

5

Arbetet ska inte utföras innan
åtgärd vidtas
Åtgärdas snarast
Åtgärdas så långt rimligt
Eventuellt ej åtgärd
Ej behov av åtgärd

Konsekvens
Mycket stor påverkan på
verksamheten

3

Stor påverkan på
verksamheten

2

Icke ringa påverkan på
verksamheten

1

Viss påverkan på
verksamheten

Vanligt

Ofarlig eller bagatellartad
påverkan på verksamheten

Mycket vanligt

Behov av åtgärd

Bedömning av åtgärdsbehov
Det finns inga exakta regler för när åtgärder måste
vidtas. Utgångspunkten bör dock vara att risker ska
reduceras så långt det är rimligt möjligt
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Risk

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Ansvarig

Metod/Frekvens

Rapport till

När

Kommunchef

Budgetuppföljning samt
kvartalsvis

KF/KS/Nämnd

Kvartal

Kommunchef

Budgetuppföljning samt
kvartalsvis

KF/KS/Nämnd

Kvartal

Kommunchef

Via uppföljning av politiska
beslut i KF

KF

Årligen

Stickprov

KS

Uppföljning

ÖV
ER
GR
IP
AN
DE

Internkontrollplan
Kommunledningskontoret
Rutin/process

Att ekonomiska mål inte nås
Budget/styrkort

3

3

R3

3

3

R3

2

4

R3

2

2

R2

1

5

R3

3

3

R3

3

3

R3

2

4

R3

2

4

R3

1

4

R2

Att verksamhetsmål inte nås

Att politiska beslut inte verkställs
Politiska beslut
Styrdokument

Att beslut och handlande påverkas
genom bestickning eller otillbörlig
påverkan

Kommunchef

Månadsvis uppföljning. Kvartalsvis redovisning,
Delårsbokslut.
Återkommande punkt på kommunstyrelsen.

Årligen
Tar stöd av revisioner och utvecklar styrdokument då
behov uppstår.

Kommunchef

Stickprov

KS

Årligen
Ingen specifik modell för kontroll har gjorts.

ST
AB
AV SDE
LN
IN
G

Lojalietet mot arbetasgivare och
updragsgivare

Att det saknas növändiga
styrdokument för en effektiv ledning
av kommunens verksamheter

Löpande uppföljning med verbal och skriftlig redovisning
av prognos. Delårsbokslut.

GENERELLA
Att otillåten upphandling sker
Upphandling

Offentlighet och sekretess samt
personuppgifter

Allmänna handlingar

Verksamhetsansvariga

Att relationsrisker finns

Att rutiner enligt krav i offentlighetoch sekretesslag samt
personuppgiftslag brister
Att handlingar inte lämnas ut
skyndsamt

Avtal

Att avtal ej är
registrerade/dokumenterade eller
följs upp

3

4

R4

Klagomål och synpunkter

Brister i kvalitetsarbetet eller
verksamhetsutvecklingen

1

1

R1

Delegation

Att delegation saknas eller inte
överensstämmer med de behov som
krävs för effektiv ledning och styrning

3

Årligen

Stickprov

KS

Årligen
Ingen kontroll gjord.

Verksamhetsansvariga

Stickprov

KS/Nämnd

Årligen

Demokratistöd

Efterföljande av rutiner för
KS/Nämnd
utlämnande av allmän handling

Årligen

Demokratistöd

Efterföljande av riktlinjer kring
diarieföring av ärenden

Årligen

KS/Nämnd

Kommunövergripande rutin för KS/Nämnd
diarieföring av avtal saknas

Införande
av rutin,
löpande
registrering

Verksamhetsansvariga

Redovisas två gånger per år

Enligt KF
rutin

R3

Delegationsordningar
uppdateras minst en gång per
år.

Finns rutiner för att lämna ut offentliga handlingar och för
hantering enligt GDPR.
Följs löpande. Inga klagomål på icke skyndsam hantering
av offentliga handlingar.
Tydliga rutinbeskrivningar.

Verksamhetsansvariga

Verksamhetsansvariga
2

KS

Stickprov genomförs.
Verksamhetsansvariga

Att handlingar inte hittas

Stickprov

KF/KS/Nämnd

KS/Nämnd

Avtalsregistrering påbörjad under 2016 och uppföljning
digitalt. Avtal som ej registreras kan inte följas upp i
diariesystemet vilket försvårar kontroll av avtal. Finns
ingen kontroll om alla avtal registreras i
ärendehanteringssystemet.
Följs upp enligt plan.

Årligen
Följs upp enligt plan.
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EKONOMISTÖD
Kunder faktureras inte
1

2

R1

1

4

R2

2

2

R2

2

4

R3

2

2

R2

4

2

R3

1

3

R2

2

2

R2

1

2

R1

1

3

R2

1

3

R2

1

3

R2

Ej uppdaterade taxor
Fakturering
Kundfakturor betalas inte i rätt tid

Fel hantering dagskassor

Fel hantering handkassor
Kontanthantering

Nov

Vht-ansv + fakt-ansv

KF-beslut. Kontroll av samtliga
taxor. Varje taxeändring.

Nämnd/KS

Varje
Ek.stöd ändrar taxor i kundresk efter nytt beslut.
taxeändring

Ek.chef

Andel inkassokrav . 1 g/3 år.

KS

Nov

Till inkassobolag 1 g/mån.

Vht-ansv

Avstämning kassaregister,
Ek.chef
redovisning kontanter, säker
kontantförvaring . 1 g/2 år.
Handkasseredovisning, enligt
Ek.chef
rutinbeskrivning. Stickprov 1 g/2
år.
Avstämning mot utbetald
Ek.chef
tillfällig handkassa. 1 g/år.

Dec

Kontroll av rutiner utförd, rutinbeskrivning har utformats.
Mindre kontanthantering eftersom Swishbetalning
införts. Vht-chef kontrollansvar.
Utbet endast mot kvitton. Rutinbeskrivning finns.Går
pengarna till rätt saker? Avsikt?

Dec

Avstäms av vht+ek.stöd. Rutinbeskrivning finns.

Vht-ansv

Kontroll mot bg/pg. Stickprov 1 Ek.chef
g/3 år.

Nov

Vht-ansv

Kontroll av leverantörsfakturor
och övr utbet. Stickprov 1 g/2
år.
Kontroll av leverantörsfakturor
och övr utbet. Stickprov 1 g/3
år.
Inbet.lista fr bankgirot mot
kundreskontran. Stickprov 1 g/2
år.
Kontroll av inbetalning mot
kundreskontra. Stickprov 1 g/2
år.
Kontr av inbet mot kundresk
och lev.resk. Stickprov 1 g/2 år.

Ek.chef

Nov

OK vid ek.stöds kontroll 2015 och revisorsgranskn 2019.
Kontrollen ingår i granskn- och beslutsatt ansvar. Spärr för
oseriösa leverantörer finns.
OK vid ek.stöds kontroll 2015 och revisorsgranskning
2019. Dubbla attester i leverantörsutbetalningssystem.

Ek.chef

Nov

OK vid ek.stöds kontroll 2015.

Ek.chef

Dec

Elektroniskt via fil fr bg men även man reg.

Ek.chef

Dec

Elektroniskt via fil fr bg men även man reg, avstäms mot
bankkonto.

Ek.chef

Dec

Balanseras men återbetalas omgående eller läggs som
tillgodo på kunden.

Vht-ansv + ekonom

Fel betalningsmottagare

Brister i attestering

Hör ej till verksamheten

Vht-ansv

Placering fel kundfaktura

Ek.chef

Fel belopp registreras
Kundinbetalningar

Enhetens rutiner, kundregister, Nämnd/KS
kundreskontra. 1 gång/3 år.

Vht-ansv

Utebliven redov tillfällig handk

Utbetalningar

Vht-ansv

Ek.chef

Hantering överbetalning

Ek.chef

Dec

Underlag inkommet till ek.stöd faktureras.Lämnar vht in
alla underlag?
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Bokförs på fel verksamhet
Övriga inbetalningar

Vht-ansv
1

4

R2

1

4

R2

1

2

R1

2

2

R2

2

2

R2

2

3

R3

2

2

R2

2

4

R3

2

4

R3

2

4

R3

4

4

R5

2

4

R3

2

4

R3

1

4

R2

2

2

R2

2

2

R2

1

3

R2

2

3

R3

1

3

R2

Fel belopp

Vht-ansv

Ej dubbla attester elektr fakt

Ek.chef

Ej dubbla attester man fakt

Ek.chef

Fel attest mot verksamhet
Beslutsattester

Ek.chef

Ej enligt beslutsatt.förteckn

Ek.chef

Attest personliga kostnader

Vht-ansv

Felkontering drift

Vht-ansv + ekonom

Felkontering investering
Bokföring

Vht-ansv + ekonom

Felreg personal/lönekostnad

Vht-ansv

Felperiodiserat

Vht-ansv + ekonom

Ej enligt ramavtal

Vht-ansv

Köp utan upphandling
Inköp

Vht-ansv

Hör ej till verksamheten

Momsavdrag leasing

Hantering tankkort m kredit
Leasingbilar

Nov

Manuell kontroll före utbetalning. Tillräckligt bra vid
kontroll 2015 och revisorsgranskning 2019.

Sambandskontroll görs av
ekonomisystemet. Stickprov
utbetalningar. 1 g/2 år
Kontroll mot aktuell
beslutsattestantförteckning.
Stickprov 1 g/2 år.
Kontroll av leverantörs- och
övriga utbetalningar. Stickprov 1
g/2 år.
Kontroll och rättelse vid
budgetuppföljning. Görs vid
regelbunden uppföljning.
Kontroll och rättelse vid
budgetuppföljning. Görs vid
regelbunden uppföljning.
Kontroll och rättelse vid
budgetuppföljning. Görs vid
regelbunden uppföljning.
Kontroll och rättelse vid
budgetuppföljning. Görs vid
regelbunden uppföljning.
Kontroll av inköp mot
upphandlade avtal. Stickprov
leveratörsfakt. 1 g/2 år.
Kontroll av inköp mot
upphandlade avtal. Stickprov
leveratörsfakt. 1 g/2 år.
Stickprov leverantörs- och
övriga utbetalningar. 1 g/3 år.

Nämnd

Nov

Till viss del sambandskontroll av ek.syst av koder, kontr
vid manuell reg?

Nämnd

Nov

Tillräckligt bra vid kontroll 2015. OK vid
revisorsgranskning 2019 (litet stickprov).

Nämnd

Nov

Nämnd

Nämnd

Nämnd

Nämnd

Nämnd

Nämnd/KS

OK vid kontroll 2015. Viss revisorskritik vid granskning
2019. Anvisning finns i Attest- och
utanordningsreglemente.
Enl
Ingår i vht-ansvarigs funktion, bör förbättras. Kontroll o
sammanträ rättelse görs vid budgetuppföljning.
desplan för
Enl
Ingår i vht-ansvarigs funktion, bör förbättras. Kontroll o
sammanträ rättelse görs vid budgetuppföljning.
desplan för
Enl
Ingår i vht-ansvarigs funktion, bör förbättras. Kontroll o
sammanträ rättelse görs vid budgetuppföljning.
desplan för
Enl
Ingår i vht-ansvarigs funktion, bör förbättras.
sammanträ
desplan för
Dec
Tillräckligt bra vid kontroll 2013. Information om inköp
och upphandling finns på Insidan.
Tillräckligt bra vid kontroll 2013. Information om inköp
och upphandling finns på Insidan.

Nämnd/KS

Dec

OK vid kontroll 2013.

Kontroll av hantering vid
Nämnd
avyttring gentemot policy.
Stickprov 1 g/3 år.
Kontroll mot
Nämnd
inventarieförteckning. 1 g/3 år.

Dec

Inventarielistor? Vilka förteckningar finns? Policy?

Dec

Inventarieförteckning?

Vht-ansv

(?)Policy. Kontroll vid behov.

Vid behov

Policy?

Vht-ansv

Stickprov leverantörsfakturor. 1 Ek.chef
g/år.

Dec

Vht-ansv

Stickprov leverantörsfakturor. 1 Ek.chef
g/2 år.

Dec

Ca 40% av leasingfakt konteras av ek.stöd och moms
justeras. Övr fakt konteras i vht. Fel momsavdrag vid
kontroll 2019. Lathund utskickad.
Kvitton granskas på resp vht. Kontroll leg+ mätarställning
vid tankn, ok.

Vht-ansv

Privat användning

Nämnd

Nämnd

Enl
Kontroll före bokföring och vid budgetuppföljning.
sammanträ
desplan för
Enl
Avstäms mot bankkonto vid dagbokföring. Budg.uppföljn.
sammanträ
desplan för
Nov
Elektr kontroll. OK vid kontroll 2015 och
revisorsgranskning 2019.

Dec

Vht-ansv

Ej kvar i verksamheten
Inventarier

Nämnd

Nämnd/KS

Vht-ansv

Fel vid avyttring

Kontroll av intäkter vid
budgetuppföljning. Görs vid
regelbunden uppföljning.
Kontroll av intäkter vid
budgetuppföljning. Görs vid
regelbunden uppföljning.
Automatisk kontroll i elektr
fakturahanteringssystem.
Stickprov 1 g/3 år.
Stickprov manuellt registrerade
lev.fakturor. 1 g/2 år.

Nämnd

Sida 4 av 17

8

INTERNKONTROLLPLAN 2019-2022

Leasingbilar
Privat användning

Vht-ansv
1

2

R1

2

2

R2

2

2

R2

2

2

R2

2

2

R2

2

2

R2

4

4

R5

2

5

R4

2

4

R3

2

4

R3

2

3

R3

2

4

R3

2

5

R4

2

4

R3

3

4

R4

2

4

R3

2

4

R3

2

5

R4

2

5

R4

Deltagare ej angivet

Fel i attest (ej överordnad chef)

Deltagare ej angivet

Syfte ej angivet
Representation
Fel momsavdrag

Återsöker ej för kostnader
Återsök av pengar

Pengar utbetalas ej

Bidrag söks ej
Bidragsansökningar

Ek.chef

Vid behov

Bör kontrolleras av vht-ansv.

Nämnd

Nov

Vht-ansv

Kontroll leverantörsfakturor.
Stickprov 1 g/3 år.

Nämnd

Nov

Vht-ansv

Kontroll leverantörsfakturor.
Stickprov 1 g/3 år.

Nämnd

Nov

Vht-ansv

Kontroll leverantörsfakturor.
Stickprov 1 g/3 år.

Nämnd

Nov

Vht-ansv

Kontroll leverantörsfakturor.
Stickprov 1 g/3 år.

Nämnd

Nov

Vht-ansv

Kontroll leverantörsfakturor.
Stickprov 1 g/år.

Nämnd

Nov

Vht-ansv

Uppföljn/avstämn av kostnader Nämnd
mot återsökningar. 2 ggr/år.

Jun/Dec

Vht-ansv

Uppföljn/avstämn av intäkter
mot återsökningar. 2 ggr/år.

Nämnd

Jun/Dec

Kontrolleras av elektr fakt.syst (anteckn). Info av ek.stöd
vid utbildn o genomgång. Tillräckligt bra vid kontroll 2014.
Viss brist vid revisorsgranskn 2019.
Kontrolleras av elektr fakt.syst (anteckn). Info av ek.stöd
vid utbildn o genomgång. Tillräckligt bra vid kontroll 2014.
Viss brist vid revisorsgranskn 2019.
Info av ek.stöd vid utbildn o genomgång. Tillräckligt bra
vid kontroll 2014. Viss brist vid revisorsgranskn 2019.
Attest- o utanordn.reglemente.
Kontrolleras av elektr fakt.syst (anteckn). Info av ek.stöd
vid utbildn o genomgång. Tillfredsställande enl
revisorsrapport 2017.
Kontrolleras av elektr fakt.syst (anteckn). Info av ek.stöd
vid utbildn o genomgång. Tillfredsställande enl
revisorsrapport 2017.
Specialregel momsavdrag representation! Info av ek.stöd
vid utbildn och genomgång. Info i kodplanen. Ej ok vid
kontroll 2013 och 2017.
Åligger resp vht. Samverkansgrupp fr 2017 för att
säkerställa processen med återsök hos Migrationsverket
för kostnader inom integrationens verksamhetsområde.
Åligger resp vht. Ek.stöd informerar vht om inbetalda
pengar. Kontroll vid ekonomisk uppföljning.

Vht-ansv

Bevakning av bidragsregler.
Kontroll av bidragsansökn mot
sökbara bidrag. 1 g/år.
Bevakning av bidragsregler.
Kontroll av bidragsansökn mot
sökbara bidrag. 1 g/år.
Likviditetsprognos varje vecka.

Nämnd

Nov

Åligger resp vht.

Nämnd

Nov

Åligger resp vht.

KS

Vid behov

Likviditetsrapport 1g/vecka.

Kontroll av ansökningar/
redovisningar mot
bidragsregler. 1 g/år.
Regelbunden uppföljn i resp
nämnd. Kontroll av
uppföljningsrutiner. 1 g/år.
Regelbunden uppföljn i resp
nämnd. Kontroll av
uppföljningsrutiner. 1 g/år.
Regelbunden uppföljn i resp
nämnd. Kontroll av
uppföljningsrutiner. 1 g/år.
Stickprov intäkter/kostnader
mot beräkning för RS-statistik. 1
g/år.
Stickprov intäkter/kostnader
mot beräkning och regler för RSstatistik. 1 g/år.
Kontroll av investeringar mot
likviditet.

Nämnd/KS

Dec

Åligger resp vht.

Nämnd/KS

Nov

Regelbunden uppföljning med vht-ansv och i nämnder.

Nämnd/KS

Nov

Nämnd/KS

Nov

Regelbunden uppföljning med vht-ansv och i nämnder.
Ek.stöd informerar men sedan är det upp till vht-ansv
med åtgärd.
Bristande kontroll av vht-ansv.

Ek.chef

Maj

Viss kontroll och ombokning görs av ek.stöd. Stora
felbokförda belopp kan slå fel i statistik.

Ek.chef

Maj

Intäkter/kostnader enl redov Lss-vht + del av särskola enl
RS-regler. Genomgång av kostnader med VoO-chef 2018.

KS

Vid behov

Begränsn av överföring av invest mellan åren, uppstyrt av
ek.chef. Årligt principbeslut i Kf (nov).

Vht-ansv

Syfte ej angivet
Kurser/konferenser

Kontroll GPS-enheter vid
misstanke (vht-chef tills m
berörd person). Vid behov.
Kontroll leverantörsfakturor.
Stickprov 1 g/3 år.

Ej kännedom om bidragsregler

Vht-ansv

Ej medel till kommande utbetaln

Ek.chef

Tillgång likvida medel
Fel i hantering och redovisning

Vht-ansv

EU-projekt
Ej kännedom om resultat

Vht-ansv

Ingen/sen förbättringsåtgärd
Uppföljning budget/redovisning

Vht-ansv

Felaktig prognos

Vht-ansv

Felkonterat ger fel statistik
Räkenskapssammandrag

Vht-ansv

Fel Lss-utjämningsbidrag

VoS-chef

Påverkar likviditeten

Ek.chef

Tilläggsfinansiering investeringar
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HR-FUNKTION
Felaktiga anställningar
Beslutsattest/Delegationsordning
Kostsamma avvikelser
Hantering av semesterlöneskuld, mer
och övertid
Bristande
Bristande kompetens
kommunikationsvägar/kommunikatio
nsplattform
Dyra avvikelser

3

3

R3

3

3

R3

3

3

R3

4

4

R5

3

3

R3

1

2

R2

2

3

R3

2

3

R3

5

3

R5

3

4

R4

2

4

R3

4

4

R5

2

1

R1

1

1

R1

Fel och bristfällig hantering

Resp chef

Utbildning/Kontinuerlig kontroll KS AU

Löpande

Fortsatt kontinuerlig kontroll och utbildning

Resp chef

Förebyggande gentemot resp
chef

KS AU

Kvartalsvis

Chefer har verktyg för uppföljning varje månad

Personalstöd

Utbildning/Information

Avd chef

Löpande

Fortsatt utvecklingsområde

Resp chef

Kontroll/Information

HR-/Avd chef

Löpande

Pesonalstöd/Resp chef

Utbildning/Information

KS AU

Löpande

fortlöpande utbildning av chefer i hantering av systemet.

Personalstöd/alla förvaltn

Utbildningen

HR-chef

Löpande

uppföljning av fasta rutiner

Resp chef

Information

KS AU

Vid behov

Resp chef

Information

KS AU

Vid behov

Resp chef/Personalstöd

Information

KS AU

Vid behov

Fortsatt utvecklingområde.

Resp chef/Personalstöd

Information/Utbildning

KS AU

Vid behov

Bra rutiner finnes kring detta.

Personalstöd

Information/Utbildning

KS AU

Vid behov

Tillbud och arbetsskador
Missade återsök
Återsök
Sjukdom
Bissyslor
Konkurrens

Felaktiga löner
Bristande lönekontroll på enhetsnivå
Merarbete
Frånvaro/Sjuklönehantering
Felaktiga utfall
PA-program/verksamhetssystem

TEKNSIK ENHET

Registervård-Avtalsuppföljning

Många avtal som det inte finns
kännedom om och som i vissa fall är
direkt lagstridiga. Kan få allvarilga
Alla avtal ska vara sökbara i diariet

Verksamhets ansvarig och Söka - utreda
tekn. personal

Verksamhetsans Löpande
varig

Den som tecknat avtalet

Verksamhetsans Enl. avtal
varig

Sätt bevakningsdatum

Diarieföring avtal, avtalsdatabas.

Fakturering

Bostadsanpassning

Fakturering uteblir, ex.vis p.g.a.
mänsklig faktor, bristfälliga underlag
etc.
Kommunikationsmissar

Exploateringsavtal (äldre)

Kommunikation

Exploateringsavtal

Bristfällig efterlevnad av exploatör
som drabbar tredje man

Exploateringsavtal

Intern kommunikation

Ekonomisk säkerhet
Otydlighet kan leda till dåliga eller
felaktiga beslut

Verksamhets ansvarig och Gemensam kontroll
tekn. personal

Söker aktivt efter gamla avtal som vid behov revideras
eller åtgärdas på annat sätt. Löpande åtg. som kommer
att pågå länge.
Befintliga läggs in allteftersom . Nya läggs in när de
upprättas.

Verksamhetsans Löpande
varig
Avtal läggs in med bevakning i Evolution

2

2

3

1

2

3

3

3

4

3

R3

Information till sökande och
hantverkare
Gemensam kontroll

BAB ansvarig

R3

AO och verksamhets ansvarig

R3

AO och verksamhets ansvarig

R2

Löpande arbete för att skapa bra rutiner
Verksamhetsans Löpande
varig
Uppföljning av vissa avtal

Gemensam kontroll

Verksamhetsans Löpande
varig

Gemensam kontroll

Verksamhetsans Löpande
varig

Uppföljning har genomförts av befintliga avtal

AO och verksamhets ansvarig
Verksamhets ansvarig och Gemensam kontroll
tekn. personal

R3

Verksamhetsans Löpande
varig

Nya rutiner införda där säkerhet ingår
Verksamhetsans Löpande
varig
Intern dokumentations rutin har införts
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Projektansökningar

Pågående ansökningar

Projektansökningar hastas fram och
risken att de inte går igenom är
därmed stor.

Kompletteringar och uppföljningar av
ansökningarna uteblir = ogiltig
ansökan

Inlogg och fullmakter för ansökningar Att vi inte kommer åt pågående
ansökningar
Projekt, eu-projekt
Återsök för samtliga projekt inom
Tillväxtavdelningen
Inkommande mail och post

Handläggning "Ansökan om
utbetalning"
Bevakning avseende sökta
projektmedel att dessa redovisas på
rätt ansvar/verksamhet
Bostadsprojekt stoppar/stannar av

3

3

R3

2

5

R4

2

5

R4

2

4

R3

2

4

R3

2

3

R3

Vht ansvarig

Det behövs bättre samordning Chef
Snarast
för att skriva en bra ansökan. En tillväxtavdelning
projektgrupp bestående av
en
projektadministratör, sakkunnig
samt någon av cheferna bör
delta vid projektansökan.

Vht ansvarig

Uppdateringar av Trello
"Projektadministration"/Vid
varje kontakt

Vht ansvarig

Inloggningsuppgifter noteras i
ett worddokument på "G"

Vht ansvarig

Uppföljning/avstämning med
ekonomistöd. Rutin finns
Uppföljning/avstämning med
ekonomistöd. Rutin med
ekonomistöd
Rutiner/arbetssätt med utpekad Chef
Vid längre
ersättare tas fram
tillväxtavdelning frånvaro
en
Chef
Snarast
tillväxtavdelning
en

Vht ansvarig

Vht ansvarig

Vht ansvarig

Kontinuitet o kompetens inom
arbetsplats

Att framtagna och utarbetade
arbetsmetoder, modeller,
samverkansformer avbryts och
kompetens försvinner utifrån att många i
personalen är projektanställningar under
begränsad anställningstid.

Anställningstrygghet & arbetsmiljö

Att den psykosociala arbetsmiljön
påverkas negativt av den oro och stress
som uppkommer av att söka projekt som
ska passa in i AME, att arbetsuppgifter
hastigt kan förändras och att
verksamhetens kärna kan kännas ostabil.

Anläggningar missköts

Person- / materialskada

2

5

Felaktig utbetalning av bidrag

Ärenden

Ärenden hamnar mellan stolarna

Ärenden
Avtal
Journalärenden och dokumentation

Sjukfrånvaro

Frånvaro av medarbetare medför
stopp i verksamheten
Avtal ej är registrerade,
dokumenterade eller följs upp
Bristande eller utbliven information
leder till att viktig information inte är
tillgänlig för medarbetare
Försämrad eller ingen service till
nyanlända

Chef tillväxtavdelningen
Regelbunde
t vid
förändringa
r
Chef
Vid längre
tillväxtavdelning frånvaro
en
Chef tillväxtavdelningen
Vid längre
frånvaro
Chef tillväxtavdelningen
Vid längre
frånvaro
Ej påbörjat

Arbetsformer och samverkansavtal ska dokumenteras,
journalsystem ska digitaliseras

Uppföjlning, bra framförhållning,
tidig information och en stående
punkt på vårt APT.

R4

Vht ansvarig

Ej kunskap om bidragsnormer vilket
medför att de inte följs.

Påbörjad men ej klart

Fasta anställningar,tydlig
arbetsbeskrvivning,
medarbetarsamtal, risken är att
man söker sig bort till annat jobb.

4

3

R4

2

3

R3

2

1

R1

2

3

R3

2

4

R3

Vht ansvarig

2

3

R3

Vht ansvarig
Vht ansvarig

3

4

R4

2

3

R3

Vht ansvarig

Besiktningar

Vht ansvarig

Kontroll av ansökningar

Vht ansvarig

Införa/upprätta strukturer för
att förebygga risk.
Införa/upprätta strukturer för
att förebygga risk.
Införa/upprätta strukturer för
att förebygga risk.
Införa/upprätta strukturer för
att förebygga risk.

Vht ansvarig

Chef
Snarast
tillväxtavdelning
en

Chef
tillväxtavdelning
en
Chef
tillväxtavdelning
en
Chef
tillväxtavdelning
en

Tydlig kommunikation med medarbetare och arbete med
nya ansökningar påbörjas i god tid innan finansiering tar
slut.

Regelbunde Servicegruppen inspekterar de anläggningar som vi
t
ansvarar för, övriga hanteras av driftansvariga föreningar
Regelbunde Bidragsnormer gås igenom varje år och revideras vid
t
behov i samråd med politiken
Snarast

Chef tillväxtavdelningen
Snarast
Chef tillväxtavdelningen
Snarast
Chef
Snarast
tillväxtavdelning
en

Möjlighet att ta in personal från Chef
Snarast
annan enhet/verksamhet
tillväxtavdelning
en

Office 365 och Planner kan vara lösning för att hantera
ärenden. Behov av utbildning
Behov av utbildning på Office 365 och möjligheter att
nyttja de verktyg som finns där
Påbörjat ej klart
Plan att utnyttja Teams och planner för detta. Behov av
att personal utbildas innan vi kan komma igång med det.

Till viss del klar när det gäller intern omfördelning av
resurser. Rekrytering pågår av tjänst
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Internkontrollplan
FIN

Risk

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Ansvarig

Metod/Frekvens

Rapport till När

Vht-ansv

Regelbunden kontroll av
IT-chef
backup-rutiner såsom stickprov
av återläsningar. /1 g per
kvartal

Kvartal

Vht-ansv

Regelbunden kontroll av
backup-rutiner såsom
återläsning av databaserna. /1
g per månad

Månadsvis

IT-chef, Vht-ansv

Införande av e-summit är en
Ledningsgrupp
1 g per år
del i att skapa ordning och reda
i kontohanteringen. Kontroll 1
g/år

Uppföljning

FA
ST
OC IGH
H ETS
NÄ IT- M
ND
EN

Rutin/process

FASTIGHETSAVDELNING
Avdelningen genomför riskanalys 2020.

IT-STÖD
Förlust av data icke verksamhetskritiska

Korrupt Backup

1

2

R1

Förlust av data verksamhetskritiska

1

5

R3

Dålig registervård

2

2

IT-chef

R2

Kontohantering
Tappar datakommunikation

IT-chef
2

5

R4

Datakommunikation

Automatisk övervakning i
Ledningsgrupp
1 g per år
realtid samt avbrottsfri kraft av
viktiga noder förebygger
driftstopp

Kontroller utförs och
systemet hålls
uppdaterat genom
upggradering av
mjukvaran flera
gånger/år. Ny utrustning
har köpts in för att göra
backup av molndatat i
Office 365
Kontroller utförs och
systemet hålls
uppdaterat genom
upggradering av
mjukvaran flera
gånger/år. Ny utrustning
har köpts in för att göra
backup av molndatat i
Office 366
Fortsatt arbete och
utveckling av eSumit, vi
har nu implementerat en
inventariemodul för all
arbetsplatsrelaterad
utrustning.
Nytt avtal med Telia gör
att vi implementerar 4G
redundans runt om i
kommunen
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Ligger nere
2

5

IT-chef

Automatisk övervakning i
Ledningsgrupp
1 g per år
realtid samt avbrottsfri kraft av
viktiga noder förebygger
driftstopp

IT-chef, Vht-ansv

Utbildning av systemförvaltare Ledningsgrupp
Vid behov
och användare i ITsäkerhetspolicyn. Funktion i esummit. 1 g/år

R4

Nätverk
Dataintrång internt

Datasäkerhet

2

3

R3

Dataintrång externt

IT-chef, Vht-ansv
2

4

R3

Felaktig data

Vht-ansv
2

4

R3

Proaktivt arbete med
Ledningsgrupp
Vid behov
brandväggar/brandväggsregler,
patchhantering, virusskydd. 1 g
per kvartal. Virusskydd
dagligen.
Automatiserad uppdatering av IT-chef
Vid behov
personuppgifter och
fastighetsdata. 1 g per vecka

Nya kraftfulla core
switchar i serverhallen är
installerade. Bytt ut
gammal utrustning för
stabilar infrastruktur
Loggserver installerad
som monitorerar det
som händer på servrar
nätverk etc. Åtstramning
i regler i brandväggar
ända ner på klientnivå
Fortsatt abete med
proaktiv rapport
1gång/kvartal, ökad
omvärldsbevakning

Systemunderhåll
Driftstopp

IT-chef, Vht-ansv
2

5

R4

Proaktiv tjänst med
Ledningsgrupp
1 g per år
patchhantering och kontroll av
diskar och övrig
serverhårdvara. 1 g per kvartal.

Serverdrift
Långa svarstider

IT-chef
2

2

R2

Snabb återkoppling till
Ledningsgrupp
1 g per år
användare och dela ut ärendet
till lämplig handläggare.

Support
Långa lösningstider

IT-chef

2

2

Minst 2 handläggare ska vara
tillgängliga att kunna ta
ärenden under kontorstid.

Beroende på ärendets
karaktär kan det i vissa
fall tendera till långa
lösningstider och ibland
beroende på yttre
omständigheter som vi
inte rår över.

Support
Vht-ansv
2

4

R3

Integrationer
Kommunikation till Telia hänger

IT-chef
2

3

R3

1

5

R3

2

3

R3

Telefoni
Systemkonton inte ändras-säkerhetsrisk. Risk för
intrång

Vht-ansv

Systemkonton
LOKALVÅRDSENHET
Att lokalvård ej utförs eller utförs på felaktigt vis
Lokalvård

Vht-ansv

Internkontrollsystem i TEIS
IT-chef
Vid behov
samt kontroll mot
utbetalningsfunktion hos
banken. Ansvar ligger också hos
systemförvaltare
Automatisk övervakning samt Ledningsgrupp
1 g per år
avbrottsfri kraft av viktiga
noder/switchportar förebygger
driftstopp.
Regelbunden kontroll av
IT-chef
1 g per år
upprättade systemkonton. 1 g
per kvartal
Egenkontroll och översyn av
rutiner

Gemensam genomgång
av aktuella ärenden sker
regelbundet

Ledningsgrupp
1 g per år

R2

Filer som inte skickas till banken t ex betalningsfiler

Nya switchar som
hanterar trafiken mellan
servrarna.

Lok.chef

2 ggr år
Vid behov

Automatiska larm vid fel
i TEIS till helpdesksystem
Växelhårdvaran byts ut
och kommer ligga i
regionens hallar
Nytt system för
kryptering av konton har
införts.
Tydligare rutiner har
utarbetats

Sida 9 av 17

13

INTERNKONTROLLPLAN 2019-2022

Att icke godkända kemikalier används

Vht-ansv
2

4

R3

2

2

R2

2

4

R3

Rutiner vid inköp
Säkerhetsdatablad

Lok.chef

Vid behov

Interna och externa
utbildningar
Fast punkt vid arbetplatsträff.
Rutiner och checklistor

Ledningsg

Vid behov

Ledningsg

Vid behov

Rutiner kring inköp
Inköpsansvarig

Ledningsg

Vid behov

Kemikaliehantering
Lägre effektivitet samt kvalitetsbrister
Kompetensutveckling
Att kraven i Sam ej uppfylls

Lokalvårdschef
Lokalvårdschef

Arbetsmiljö

Årshjul har upprättats
Att inköp ej sker enligt de avtal kommunen tecknat

Lokalvårdschef
1

3

R2

2

3

R3

Endast chef och
inköpsansvarig beställer

Upphandling
Tillbud och olyckor rapporteras ej
Tillbud och olyckor

Endast chef och
inköpsansvarig beställer
Utbildning sker årligen i
oktober

Lokalvårdschef

Information
punkt vid APT

Fast

Ledningsg

Vid behov
Fast punkt vid APT
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Internkontrollplan
Utbildningavdelning

Risk

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Ansvarig

Metod/Frekvens

Rapport till När

Uppföljning

Controller

Stickprov halvårsvis Utbildnings halvårsvis
chef

Stickprov har genomförts dec 2019

Controller

Stickprov
halvårsvis. Uförs
tillsammans med
Stickprov 2 ggr per
år genom att
kontrollera att
Stickprov en gång
per år

Utbildnings halvårsvis
chef

Inga stickprov utfördes under 2019 då planen
antogs i slutet av 2019.

Utbildnings dec/juni
chef

Stickprov har genomförts dec 2019

Utbildnings årligen
chef

Inga stickprov utfördes under 2019 då planen
antogs i slutet av 2019.

UT
BI
LD
NI
NG
SA
V

DE
LN
IN
G

Rutin/process

Fakturering
interkommunalersättning

Kunder faktureras inte
2

Utbetalning av driftsbidrag Felaktiga utbetalningar utförs
och interkommunala
ersättningar
Fakturering barnomsorg
Kunder faktureras inte
Felaktiga utbetalningar utförs

2

Diarieföring görs ej

Elevregistrering

Elev missas

Uppföljning frånvaro

Elever följer inte skolplikten

2

R2

R2
Utredare

3
Diarieföring

2

3

R3
Verksamhetsutvecklare

4

2

1

3

1

1

R4

4
Bestämmelserna för betygssättning
följs inte

Utflykter med barn och
elever

Risk att barn eller elever försvinner under
utflykt

Personuppgifter

Elevernas personuppgifter sprids

Kränkningar

Att tillbud som beskrivits som befarad
kränkning inte utreds

3

Rapport halvårsvis Rektor

Rektor

Rapport halvårsvis Utbildnings jan/augusti
chef

Utredare

halvårsvis
Rapport halvårsvis. Utbildningschef
Uförs tillsammans
med Controller i
Rapport halvårsvis Utbildnings jan/augusti
chef

R1

R4
Rektor

1

1

3

1

5

3

R1
Verksamhetsutvecklare frågar rektor Rapport årligen
efter riskbedömning

Utbildningsc jan/augusti
hef

Verksamhetsutvecklare kollar med
Rapport årligen
Dataskyddsombudet efter avvikelser

Utbildningschef
årligen

R3

3

Inga stickprov utfördes i september då planen
antogs i slutet av 2019
Rutinen har gjorts om inför 2020. Ingen kontroll
gjordes 2019 jan/aug då planen antogs i slutet av
2019.
Inga stickprov utfördes under 2019 då planen
antogs i slutet av 2019.
Rutinen har gjorts om inför 2020. Ingen kontroll
gjordes 2019 jan/aug då planen antogs i slutet av
2019.
Några rektorer har tillfrågats, riskbedömning har
skickats. Dock saknas det riskbedömning på några
ställen vilket ska åtgärdas framöver.
Inga avvikelser har rapporterats under 2019

R3
Verksamhetsutvecklare

1

september/maj

R1

Uppföljning frånvaro annan Elever följer inte skolplikten
huvudman
Betygssättning

Administratör

R2

jan/augusti
Rapport halvårsvis Utbildningschef

Rutinen har gjorts om inför 2020. Ingen kontroll
gjordes 2019 jan/aug då planen antogs i slutet av
2019.
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Risk

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Ansvarig

Metod/Frekvens

Rapport till

När

Uppföljning

Avdelningschefer
Strategiskt ledn.stöd

Månadsrapport, kvartalsrapport
delårsredovisning samt årsredovisning

Kommunchef, Vård och
socialnämnd

Månadsvis

Uppföljning sker. Rapporter och
uppföljningssystem är förbättrade

Avdelningschefer

Uppgradering av procapita till Lifecare.
Verksamhetsutvecklare skapar
förutsättningar till nytt arbetssätt

Chef Strategiskt
ledningsstöd

2020

Ej genomförd. Avser att föreslå nämnd
att införa

Vård- och socialnämnd

Pågår över tid. Sker etappvis. prognos för fullt

SU
H

Internkontrollplan
Stöd, Utveckling och hälsa
Rutin/process

Budget/Ekonomi

Ekonomiska och verksamhetmål nås ej

Införande av IBIC

Följer inte ICF-standard för insatser och IBIC:s
systematiska arbetssätt för att beskriva individens
behov

Implementering välfärdstekonologin

Framtida resursbrist, försämrad effektivtet,
minskade kostnadseffektiviseringar, infrastruktur
som ej är på platsservice och trygg/säkerhet för våra
kunder
Ökad sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro

2

4

Sjukfrånvaro
Uppdatering Procapita dagtid

De flesta verksamheter inom SUH blir påverkade.
Myndighetsutövningen stannar av. Arbetet utförs ej

Uppföljning av klagomål

Åtgärder vidtas inte och återkoppling uteblir

Ledningssystem

Bristfälliga rutiner/riktlinjer

Tjänstegaranti
Politiska beslut

Uppfylls ej
Att politiskt fattade beslut ej verkställs

3

3

R3

R4

3

4

R4

3

3

R3

Strategiskt ledningsstöd Samverkan internt och extern,
Avdelningschefer
kunskapsspridning, införandeprojekt
lokal handlingsplan, digitala
arbetsprocessser
Enhetschefer
Månadsvis uppföljning
Chef IT avdelningen

3

5

R5

Kontakt med IT-avdelningen,
uppdatering av centrala
verksamhetssytem nattetid

enhetschef
2

3
3

3
3

3

R2

R3
R3

R3

Avdelningschef
Vård och socialnämnd
Avdelningschefer

Månadsvis
2020

Genomfört. Sjuktal levereras
månadsvis ner på enhetsnivå
Ny uppdateringsrutin implementerad
vilket minskat uppdateringstiden.
Uppdatering sker dagtid.

Vård och socialnämnd
avdelningschefer

kvartalsvis

Genomfört

Vård- och socialnämnd

2020

Arbetet pågår

Vård och socialnämnd
kvartalsvis
Vård och socialnämnd, KS, Vid
KF
sammanträde
stillfällen

Ej genomfört.
Ej verkställda beslut rapporteras,
medborgarförslag, motioner
rapporteras

ÄO
HS
L

2

2

Granskning av antal ärenden och att
åtgärd/återkoppling skett utifrån
fastställda riktlinjer
Avdelningschefer
Ta fram och implementera nytt
Strategiskt ledningsstöd ledningssystem med tillhörande
riktlinjer/rutiner
Avdelningschefer
granskningar, stickprov
Avdelningschefer
Rapportering

utbyggd, år 2020

Biståndsbeslut

Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid

Journalanteckningar och dokumentation

Bristande eller utebliven dokumentation

Brukare med demens, genomförandeplan
och nattbemanning

Ej överenstämmelse i nattbemanning och
genomförandeplan med beviljade insatser

Verksamhetstöd (planering- och
uppföljningssystem)

Försämrad service, kvalitet, kontinuitet och trygghet
för våra vårdtagare

Enhetschef
1

3

Digitala trygghetslarm

Försämrad service kvalitet och säkerhet

Implementering Välfärdsteknologin

Framtida resursbrist, försämrad effektivitet,
minskade kostnadsbesparingar, service och
trygg/säkerhet för våra kunder

Genomförandeplaner

Genomförandeplaner används ej i det dagliga
arbetet

Implementering intäktsfinansierad
verksamhet

Ej tillfredställande ekonomisk styrning och
uppföljning

1

4

R1

R4

2

4

R3

4

3

R4

4

4

4

4

3

3

3

3

R4

Uppföljning via verksamhetsystemet

Avdelningschef
Verkställighet vård och
omsorg
Enhetschef
Granskning journaler
Avdelningschef
Verkställighet vård och
omsorg
Enhetschef
Granskning och stickprov
Avdelningschef
Verkställighet vård och
omsorg
Verksamhetsutvecklare Implementera planering- och
Avdelningschef
uppföljningssystem med den senaste
Verkställighet vård och
tekniken
omsorg
Verksamhetsutvecklare Ersätta anloga trygghetslam med digitala, Avdelningschef
projekt
Verkställighet vård och
omsorg
Chef Strategiskt
Samverkan med kommuner,
Vård och socialnämnd
ledningsstöd
medborgardialog, lokal handlingsplan,
Verksamhetsutvecklare digitala arbetsprocesser

Kvartalsvis

Följs upp via verksamhetssystemet
Procapita kvartalsvis

2 ggr per år

pågår. Granskning genomförs på
HSL journaler

2 ggr per år

Genomfört. Nattbemanningen
omorganiserad.

2016-2017

Genomfört.

2018

Genomfört.

Enhetschef

2 ggr per år

Arbete pågår med att upprätta och
digitalisera genomförandeplaner

2016

Genomfört

Pågår över tid. Digitala trygghetslarm, Digitala lås,
digital tillsyn via trygghetkamera,
mobilt trygghetslarm med GPS
funktion, trygghetssystem på säbo

R4

R4

R4

Granskning att de upprättas, används i
det dagliga arbetet och uppdateras.
Stickprov
Chef Strategiskt
Ändrade budgetförutsättningar,
ledningsstöd
ekonomisk styrning och uppföljning samt
Verksamhetsutvecklare synliggöra intäkts/kostnadsflödet.
Projekt

Avdelningschef
Verkställighet vård och
omsorg
Chef SUH, Vård- och
socialutskott,
Verksamhetsnämnd
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Minskning av antal säbo platser

Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid.
Betalningsansvar, vitesförelägganden
2

Kontaktman

Inte tar tilllvara vårdtagarens intressen

Personalkontinuitet

Försämrad service och kvalitet för brukare

Uppföljning av klagomål, Lex Sarah och Lex
Maria

Åtgärder vidtas inte

2

2

1

R2

Avdelningschef
Beläggningsrapport från
Verkställighet Vård och boendehandläggare
omsorg
Enhetschef
Granskning och stickprov

R1
Avdelningschef
Rapport personal kontinuitet
Verkställighet Vård och
omsorg Enhetschef

4

3

Vård och socialnämnd

Månadsvis

Genomfört. Kontinuerlig
återrapportering till Vård och
socialnämnden.
Arbetsbeskrivning reviderad, ny
rutin framtagen

Avdelningschef
Verkställighet vård och
omsorg
Avdelningschef
Verkställighet vård och
omsorg

Kvartalsvis

Kvartalsvis

Uppföljning och rapport via
brukarundersökning

R4

2

R1

3

4

R4

Granskning av antal ärenden och att
åtgärd/återkoppling skett utifrån
fastställda riktlinjer

Vård och Socialnämnd

Kvartalsvis

Granskning och utredning
genomförd. Ny rutin för Lex Sarah
och Lex Maria framtagen

Enhetschef

Granskning dokumentation och
journalanteckningar
Granskning att de upprättas, används i
det dagliga arbetet och uppdateras.
Stickprov
Skapa förutsättningar internt till
arbete/egenförsörjning

Avdelningschef LSS

2 ggr per år

Pågår

Avdelningschef LSS

2 ggr per år

Pågår

Vård och socialnämnd

2020

Pågår

LS
S

1

Avdelningschefer
Enhetschefer

Dokumentation och Journalhantering

Bristande kvalitet och utebliven dokumentation
Genomförandeplaner upprättas inte och/eller
efterföljs

Samarbete/samverkan FK och AF Få ut
individer i arbete

Individer kommer inte ut i arbete Inlåsningseffekt

Avdelningschef LSS
3

3

R3

4

2

R3

Avdelningschef LSS

SO
CM
yn
d/
Ve
rk
st

Genomförandeplaner

Antal placerade barn

Hög andel placerade

Antal placerade vuxna

Hög andel placerade

Utredningar barn och unga

Utredningstider hålls ej

Journalanteckningar och dokumentation
Genomförandeplaner

Dålig kvalitet eller utebliven dokumentation, hotad
rättssäkerhet
Genomförandplaner upprättas ej

Utbetalning av ekonomiskt bistånd

Osäkra utbetalningsrutiner.

Vårdplan barn och unga

Upprättas ej

3

3

R4

2

4

R3

2

Uppdatering Procapita dagtid

De flesta verksamheter inom SUH blir påverkade.
Myndighetsutövningen stannar av. Arbetet utförs ej
(ex. LVU och LVM)

Rutiner arbetsmoment

Bristande rättssäkerhet

R3

4

3

Utredningar slutförs ej inom rimlig tid

3

R4

2

3

Utredningar Vuxna

4

4

2

3

2

3

Avdelningschef
Myndighetsutövning
Socialtjänst
Avdelningschef
Myndighetsutövning
Socialtjänst
Enhetschef
Myndighetsutövning
Socialtjänst
Enhetschef

Rapport

Vård och socialnämnd

11 ggr/år

Genomfört (kostnad redovisas vid
varje nämndssammanträde)

Rapport

Vård och socialnämnd

11 ggr/år

Genomfört (kostnad redovisas vid
varje nämndssammanträde)

2 ggr/år

Tidplan hålls. Rutin för stickprov på
gång

2 ggr/ år

Rutin för stickprov återstår

Enhetschef

Stickprov. Granskning att de upprättas,
används i det dagliga arbetet och
uppdateras.
Genomföra rekommenderade åtgärder
från Revisorernas granskning.

Avdelningschef

2 ggr/år

Rutin stickprov återstår

Vård och socialnämnd

snarast

Revision genomförd, Åtgärder
vidtagna, En återstår

Stickprov.

Avdelningschef
Myndighetsutövning
Socialtjänst
Avdelningschef
Myndighetsutövning
Socialtjänst
Vård och socialnämnd

2 ggr per år

Pågår arbete med stickprov

2 ggr per år

Pågår arbete med stickprov

snarast

Ny uppdateringsrutin implementerad
vilket minskat uppdateringstiden.
Uppdatering sker dagtid.

Vård och socialnämnd

snarast

Pågår . Återstår en del arbete med
rutiner/riktlinjer

R3

R3

R2

R4

3

4

R4

3

4

R4

Avdelningschef
Myndighetsutövning
Socialtjänst
Enhetschef
Myndighetsutövning
Socialtjänst
Enhetschef
Myndighetsutövning
Socialtjänst

Avdelningschef
Myndighetsutövning
Socialtjänst
Stickprov genom granskning av journaler Avdelningschef

Stickprov. Regelbunden uppföljning vid
veckoträffar.

Stickprov. Regelbundna uppföljningar
veckoträffar.

Chef IT avdelningen

Kontakt med IT-avdelningen,
uppdatering av centrala
verksamhetssytem nattetid

Avdelningschef

Upprätta/revidera Riktlinjer/nya rutiner
som bör finnas
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Internkontrollplan
Miljö- och bygg

Risk

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Ansvarig

Metod/Frekvens

Rapport till

När

Uppföljning

Assistent

Kontroll i efterhand av alla beslut
kvartalsvis

Miljö- och byggchef

Kvartalsvis

Uppföljning pågår, utfördes ej kvartalsvis
som planen var

Assistent/ Miljö och byggchef

Uppföljning i ärendesystemet
månadsvis

Miljö- och byggchef

Månadsvis

Delvis utfört. Lite variation inom de olika
områdena

Assistent/ Miljö och byggchef

Uppföljning i ärendesystemet
Miljö- och byggchef
månadsvis
Uppföljning av verksamhetsplanen Avdelningen och nämnden
kvartalsvis
Synpunkter och klagomål antecknas i Avd, Nämnden, KS, KF
excelfil och summeras om
kommenteras 2 ggr/år

Månadsvis

Delvis utfört. Lite variation inom de olika
områdena
Vi har gjort det vi hunnit med, vilket är en
stor del av verksamhetsplanen
Ej prioriterat under detta år. Vi har tagit
emot och hanterat klagomål och arbetat
med systematiken runt dessa

M
ILJ
Ö
BY - O
GG CH

Rutin/process

Fakturering

Inkommande ärenden

Att vi ej får alla pengarna Likabehandling
2

4

R3

2

5

R4

2

2

R2

2

3

R3

2

3

R3

Ärenden tappas mellan stolarna

Beslutsprocess

Ärenden ej kommer till beslut

Verksamhetsplanen

Att vi inte gör det som vi prioriterat

Synpunkter och klagomål

Brister i kvaliteten, att vi slutar utvecklas, brist i
intern kommunikation

Miljö- och byggchef
Miljö- och byggchef

Kvartalsvis
2 ggr/år

Sida 14 av 17
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Kontrollaktiviteter
Uppföljning av aktiviteter i samband med årsbokslut
Kontrollaktiviteter markeras med_
Kontrollaktivitet helt utförd
Kontrollaktivitet delvis utförd
Kontrollaktivitet ej genomförd

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
97
50
38
9
0 ej uppföljda

Fastighets- och IT-nämnden

Fastighets- och IT-nämnden
20 aktiviteter
16
3
0
1 ej uppföljda

Sida 15 av 17
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Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden
5 aktiviteter
1
4
0
0 ej uppföljda

Sida 16 av 17
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Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden
11
7
4
0
0 ej uppföljda

Vård- och socialnämnden

Vård- och socialnämnden
34
14
19
1
0 ej uppföljda

Sida 17 av 17
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23
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
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42
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
OM FÖRBUNDET
Organisation

Vision och värdegrund

Samordningsförbundet i Jämtlands län
bildades som länsförbund 2011 och är en
fristående juridisk organisation med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Region Jämtland Härjedalen samt länets
kommuner som medlemmar.

Samordningsförbundets vision är att vara ett
levande och kraftfullt länsförbund som
genom samverkan bidrar till individers
växande och egen försörjning.

Samordningsförbundet leds av en styrelse till
vilken respektive medlem utsett varsin
ledamot och ersättare. Till sin hjälp har
styrelsen ett kansli som verkställer styrelsens
beslut och har en länsövergripande uppgift
att samordna och utveckla arbetet.
Lokala samverkansgrupper finns i länets alla
åtta kommuner och består av representanter
från förbundets fyra parter. De lokala
samverkansgrupperna har inget formellt
ansvar i förhållande till förbundsstyrelsen
men utgör en viktig del i förbundets lokala
förankring och förbundets beslut om vilka
insatser som ska genomföras.
Syfte
Syftet med förbundet är att svara för en
finansiell samordning mellan förbundets fyra
parter.
Samordningsförbundet arbetar utifrån Lag
(2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (finsamlagen) och den
förbundsordning som beslutats av
förbundets medlemmar.
Finsamlagens syfte är att ge lokala aktörer
möjligheter att utveckla samverkan inom
rehabiliteringsområdet, samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov
av samordnad rehabilitering samt underlätta
en effektiv resursanvändning.

Förbundets värdegrund utgår från tron på
individers egen förmåga till växande genom
empati, förståelse, kunskap och respekt.
Verksamheten ska präglas av öppenhet mot
omvärlden och en hög grad av professionalitet.
Uppdrag
De verksamheter som förbundet finansierar
kompletterar myndigheternas ordinarie
verksamhet. Samordningsförbundets uppgift
är i första hand att verka för att medborgare
ska få stöd och rehabilitering till egen
försörjning. På individnivå verkar förbundet
genom att finansiera insatser som bedrivs av
de samverkande parterna.
Samordningsförbundet stödjer också
insatser som syftar till att skapa strukturella
förutsättningar för en effektiv samverkan
mellan parterna.
Målgruppen för förbundets verksamhet är
individer i förvärvsaktiv ålder med behov av
samordnad rehabilitering och som:
• hamnat eller riskerar att hamna utanför
studier/arbete
• är sjukskrivna och eller löper risk för
långtidssjukskrivning
Finansiering/Medlemsavgifter
Årets intäkter uppgår till 8 972 tkr varav
8 872 tkr avser tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med
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hälften av medlen, regionen med en
fjärdedel och kommunerna med en fjärdedel.
Övriga 100 tkr avser intäkter i form av
bidrag för genomförande av aktiviteter inom
förbundets jämställdhetsfrämjande arbete

(från Länsstyrelsen i Jämtlands län och
Nationella nätverket för samordningsförbund) samt ersättning för resekostnader i
samband med uppdrag i styrelse och
valberedning i Nationella nätverket för
samordningsförbund.

MÅLUPPFÖLJNING
Kortsiktiga verksamhetsmål
Nedan redovisas resultat i förhållande till de av förbundsstyrelsen fastställda verksamhetsmålen
för år 2019. Målen redovisas per verksamhetsinriktning och i anslutning till respektive mål lämnas
en kommentar avseende måluppfyllelsen.
Skapa samverkan
Mål

Helårsprognos

Minst två länsövergripande Målet är uppnått. Under året har förbundet genomfört följande
event för spridning av
länsövergripande event:
kunskap och erfarenhet
• Lärande- och dialogseminarium om en förebyggande socialtjänst
genomförs.
samt jämställd handläggning och rehabilitering.
• Samjamtdagen – Vilken roll kan den finansiella samordningen spela
ur ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv? Vad kan
förändringar inom en förbundsmedlems uppdrag och organisation
tänkas medföra ur samverkans- och individperspektiv?
• Seminariedag - Jämställd Hälsa & Kvinnors höga sjuktal
Behovsstyrda seminarier
genomförs i minst fyra av
länets kommuner.

Målet är uppnått. Seminarier för ökad kunskap kring arbetsintegrerande
sociala företag och individers olika behov har genomförts i Härjedalens
kommun och Strömsunds kommun. Seminarier om våld i nära relation
har genomförts i fem av länets kommuner (Berg, Bräcke, Strömsund
Åre, Östersund).

Mötestillfällen skapas för
ökad kunskap och dialog
kring arbetsgivares villkor,
vilja och föreställningar till
att anställa personer med
funktionsnedsättning.

Målet är uppnått. Seminarier för ökad kunskap kring arbetsintegrerande
sociala företag och individers olika behov har genomförts i Härjedalens
kommun och Strömsunds kommun.

Information om
förbundets uppdrag och
verksamhet ges till
medlemmarnas
fullmäktigeledamöter.

Målet är uppnått. Förbundets årsredovisning och tertialuppföljningar
har delgetts medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.

Verka för att lokala
samverkansgrupper deltar i

Målet är uppnått. Samtliga lokala samverkansgrupper har informerats
om att nya insatsidéer ska tas upp för samråd i de lokala

Under året har förbundets uppdrag och verksamhet presenterats för
kommunstyrelsen i Härjedalens kommun samt majoritetsgruppen i
Region Jämtland Härjedalen.
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beredning inför beslut om
och i uppföljning av
insatser.

samverkansgrupperna som en del i förbundets beredningsprocess.
Under året har samråd kring insatsidéer och/eller uppföljning av
insatser avhandlats i samtliga lokala samverkansgrupper.

Fördjupning i
jämställdhetsintegrering
initieras i samtliga lokala
samverkansgrupper.

Målet är uppnått. Vikten av jämställdhetsintegrering har lyfts i samtliga
lokala samverkansgrupper. Information har lämnats om verktyget
”Genuskompassen” som stöd i jämställdhetsintegreringen.

Insatsfinansiering
Mål
Stöd för genomförande av
behovsanalyser erbjuds till
förbundets medlemmar.

Under rapportperioden har samtliga lokala samverkansgrupper erhållit
en översiktlig genomgång och erbjudits fortsatt stöd i arbetet mot våld i
nära relation.

Helårsprognos
Målet är uppnått. Under året har stöd (genom finansiering av
kartläggningar eller genom stöd från förbundets anställda) för analyser
och utveckling av insatsidéer getts till de lokala samverkansgrupperna i
Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Strömsund och Åre.
Förbundet har beviljat medel till regionen för genomförande av
kartläggning och kunskapshöjande insatser inför utveckling av NUR i
Jämtland och Härjedalen.
Förbundet har även genomfört en inventering av samtliga medlemmars
behov av utbildning/fortbildning för samverkan i arbetet kring våld i
nära relation.

Finansierade
strukturövergripande
insatser bidrar till ökad
samordning.

Målet är delvis uppnått. Indikatorenkäter framtagna av Nationella
nätverket för samordningsförbund (NNS) har använts för mätning av
hur förbundets verksamhet bidrar till ökad samordning/samverkan.
Bedömningen bygger på antagandet att när samverkan bygger på att
parterna mobiliserar alla tänkbara resurser som är användbara för en
deltagares rehabilitering blir det ett bättre resultat samt att goda
relationer mellan myndigheter/organisationer och deltagare samt andra
aktörer är viktigt för ett lyckat samverkansresultat. (Indikator 10 och
12). Enkäterna riktar sig till respondentgrupperna, personal, styrelse och
parternas chefsgrupp (LOKSAM).
Fem av de sex tillfrågade (83 %) i personalen i förbundsfinansierade
insatser har svarat att de har rutiner för att samarbeta med andra aktörer
i arbetet när det gäller insatser för deltagare (svarsalternativ ”Till stor
del”, ”Till mycket stor del” eller ”Helt och hållet”).
29 % (9 av 31) av respondenterna i LOKSAM-grupperna har svarat att
det finns rutiner för att samarbeta med näringsliv/civilsamhälle/ideella
organisationer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna
(svarsalternativ ”Till stor del”, ”Till mycket stor del” eller ”Helt och
hållet”).
68 % av respondenterna (förbundsstyrelsen, LOKSAM-representanter,
personal i insatser) har svarat att det finns strukturer för att initiera,
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upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer
(svarsalternativ ”Till stor del”, ”Till mycket stor del” eller ”Helt och
hållet”).

Deltagare i individinriktade
insatser närmar sig egen
försörjning.

Målet är delvis uppnått. NNS indikatorenkäter har använts för mätning
av hur förbundets verksamhet bidrar till ökad samordning/samverkan
(Indikator 7). Antalet svarande deltagare uppgick vid årets mätning till
24 individer, varav tre har svarat i samband med att de avslutat sitt
deltagande i en förbundsfinansierad insats. En könsuppdelad
redovisning av resultatet är inte tillåten då det är för få manliga
respondenter.
10 individer (41,6 %) har svarat att de känner sig mer redo att kunna
arbeta eller studera (svarsalternativ ”Till stor del”, ”Till mycket stor del”
eller ”Helt och hållet”).
9 individer (37,5 %) har varat svarat att de inte alls eller endast till liten
del känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera.
Resterande 5 individer har svarat att de delvis känner sig mer redo att
kunna arbeta eller studera.

Minst 25 % av registrerade
deltagare i individinriktade
insatser går vidare till
studier eller arbete.

Under året har 73 unika deltagare (30 kvinnor, 43 män) avslutats. Innan
insatsen arbetade och/eller studerade 56 av dessa individer (83 % av
kvinnorna och 72 % av männen).
Efter avslutad insats har antalet som arbetar och/eller studerar ökat
med 2 män till 58 individer (83 % av kvinnorna och 77 % av männen)
en ökning med 3,6 %.
14 deltagare (9 kvinnor och 5 män) har fått eller ökat omfattning arbete
och/eller studier.
Antalet individer som har en osubventionerad anställning efter insatsen
har ökat med 30 % (1 kvinna och 2 män).
Antalet individer som har en subventionerad anställning efter insatsen
har ökat med 20 % (3 män).
Enbart deltagare som har registrerats med personuppgifter i SUS samt
avslutat insats under året ingår i mätningen.

Uppföljning och utvärdering
Mål
Helårsprognos
Rapport avseende
uppföljning av förbundets
samlade aktiviteter och
finansierade insatser
utvecklas.

Målet är delvis uppnått. En struktur för en uppföljningsrapport har
arbetats fram där inspiration har inhämtats från andra förbund.
Rapportupplägget bygger bland annat på data som samlas in via NNS
indikatorenkäter, SUS och SCB. Andra, mer svårmätbara parametrar,
fångas upp från de finansierade insatsernas del- och slutrapporter och
genom uppföljningsmöten.
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universitet/forskningsinstitut etableras.

Organisationsnummer: 222000-1990
Målet är uppnått. Under året har förbundet tagit emot en student från
Mittuniversitetet för dennes genomförande av kursen
”Rehabiliteringsvetenskap GR, Tillämpade studier”.
Kontakt har etablerats med ansvarig för Mittuniversitetets program för
hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt med forskare inom institutionen
för hälsovetenskap.

Indikatorenkät genomförs
i förbundsstyrelse, lokala
samverkansgrupper och
bland deltagare i
individinriktade insatser.

Förvaltning
Mål
Jämställdhetsanalys av
förbundets verksamhet
genomförs.

Målet är uppnått. Mätning har genomförts i förbundsstyrelsen, samtliga
lokala samverkansgrupper och i två av de förbundsfinansierade
insatserna.
I de beslut om finansiering av insatser som förbundet fattat under året
har krav på genomförande av indikatorenkäter ställts där det har ansetts
lämpligt/genomförbart.

Helårsprognos
Målet är delvis uppnått. Förbundet har påbörjat arbetet med stöd av
JämStöds Praktika, en metodbok i jämställdhetsintegrering. Delar av
förbundsstyrelsen har under året genomgått en fyradagars utbildning i
Jämställdhet, genus, ledarskap. Förbundets anställda gick samma
utbildning under föregående verksamhetsår.
En genomgång av förbundets styrdokument och beredningsprocesser
har genomförts.

Förbundets
beredningsprocess
utvecklas utifrån
metodstöd för
användardriven innovation
och tjänsteutveckling.

Målet är uppnått. Förbundets verksamhetsutvecklare har genomgått
utbildning i SKL:s Innovationsguiden och nyvunna kunskaper arbetats
in i förbundets beredningsprocess där det ansetts lämpligt.

Förbundets egna kapital
överstiger inte Nationella
rådets rekommendation
om storlek på sparade
medel.

Det redovisade resultatet innebär att målet inte kommer är uppnått. Det
egna kapitalet uppgick på balansdagen till 2 671 tkr. Högsta
rekommenderade nivå på sparade medel uppgår till 1 683 tkr.
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ÅRETS SAMORDNINGS-/SAMVERKANSARBETE
Samordningsförbundets verksamhet har
under året bedrivits utifrån de mål och
målgrupper som fastställts av förbundsstyrelsen i verksamhetsplanen.
Det samverkansarbete som förbundet har
bedrivit har syftat till individers växande och
ökade möjligheter till egen försörjning
genom en utvecklad samverkan och
kunskapsspridning inom rehabiliteringsområdet.
Förbundet har genomfört/finansierat både
verksamhetskopplade utvecklingsinsatser
och kunskaps- och erfarenhetsspridande
insatser. De verksamhetskopplade utvecklingsinsatserna har haft såväl individinriktad
som strukturövergripande karaktär.
Av uppföljningssystemet SUS framgår
följande.
Antal deltagare registrerade utan
personuppgifter
År
Individinriktade
insatser

Strukturövergripande
insatser

Antal

2016

34

2017
2018
2019

42
-

2016

747

2017
2018
2019

525
722
802

Antal deltagare registrerade med
personuppgifter
År

Kvinnor

Män

2016
2017
2018
2019

60
50
108
110

42
34
79
94

Under 2019 har 1 006 personer registrerats i
SUS som deltagare i förbundets insatser,
vilket är 10,5 procent fler än föregående år.
Av de som registrerats med personuppgifter
var 53,9 procent kvinnor medan 46,1 procent var män.
Verksamhetskopplade utvecklingsinsatser
Förbundet har under verksamhetsåret
finansierat följande verksamhetskopplade
utvecklingsinsatser:
• Hälsa, Arbete, Migration – Samverkan
(HAM-SAM) (Berg, Ragunda, Åre,
Östersund)
• Servicetjänster Krokom,
Kompetensförsörjning Bräcke,
Kompetensförsörjning Härjedalen
tillskapande av jobb och handledning
• Socialt ansvarsfull upphandling,
(Östersund)
• SamverkansCirkel med Coach (Ragunda)
och Samverkan Till Arbete Krokom,
samverkansstrukturer med förbundets
fyra parter med coach som kompletterande insats till individ utifrån dennes behov.
• SamSam Bräcke, Samkraft i Berg,
samverkansstrukturer med förbundets
fyra parter för samplanering kring
individer i behov av samordnad
rehabilitering.
• Matchningskoordinator i Strömsund, stöd
till fortsatt anställning till individer som
avslutar sina Extratjänster.
• Arbetsterapeut till Arbetsmarknadsavdelningen Åre, utveckling av arbetssätt
och samverkansformer för att öka
möjligheten till att individerna så snabbt
som möjligt får rätt insats utifrån de
individuella behoven.
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• Unga och vuxna till fortsatta studier,
utveckling av en långsiktig, väl
implementerad och fungerande
stödorganisation kring studier i
Härjedalens kommun.
För beskrivning av insatsernas innehåll
hänvisas till förbundets webbplats:
www.samjamt.se.
Kunskaps- och erfarenhetsspridande
insatser
Förbundet har under året finansierat/
genomfört olika kunskaps- och erfarenhetsspridande insatser för sina medlemmar.
Exempel på sådana aktiviteter är:
• Våld i nära relation, samarbete med
regionen för kunskaps- och
erfarenhetshöjande aktiviteter riktade till
förbundets medlemmar

Organisationsnummer: 222000-1990

Huvuddelen av förbundets personalkostnader avser direkt arbete med samverkansinsatser (uppskattningsvis 70–75 % av
förbundsanställdas samlade arbetstid).
Förbundets anställda deltar aldrig i
myndighetsutövning eller vid förbundsmedlemmarnas möten med enskilda
individer/deltagare.
Under första halvåret uppgick bemanningen
till 2,8 helårstjänster. Under tredje tertialet
minskades bemanningen till 2,6 helårstjänster.
Förbundets anställda har bland annat:
• genomfört workshops för behovskartläggningar och utveckling av samordning
mellan parterna
• genomfört utbildningar i samordnings/samverkansmetoder

• Lärande och dialogseminarium om
förebyggande socialtjänst och jämställd
handläggning och rehab

• anordnat/samordnat träffar för
kunskaps- och erfarenhetsutbyte på lokal,
regional och nationell nivå

• Seminariedag om jämställd hälsa och
kvinnors höga sjuktal

• anordnat länsövergripande seminarium

• Utbildning i Jämställdhet Genus
Ledarskap
• Träffar och seminarium för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte kring
arbetsintegrerande sociala företag
Samordningsförbundets anställda
En viktig del i förbundets samverkansarbete
sker genom förbundsanställdas deltagande i
och arbete med olika insatser. Under året har
förbundet bemannats med förbundschef,
biträdande förbundschef/processtödjare
samt verksamhetsutvecklare.

• deltagit i arbete med länsövergripande
projekt och handlingsplaner
• deltagit i styrgrupp/arbetsgrupp i
verksamhetskopplade utvecklingsinsatser
(i vissa fall varit sammankallande)
• varit sammankallande i samtliga lokala
samverkansgrupper förutom Krokom
• deltagit i lokala samverkansgruppen i
Krokom
• stöttat personal i förbundsfinansierade
insatser
• deltagit i länsövergripande samverkansnätverk och samverkansgrupper
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ÅRETS RESULTAT
Samordningsförbundet redovisar ett resultat
för 2019 på -965 tkr vilket medför att det
egna kapitalet på balansdagen uppgår till
2 671 tkr.
Nedan redovisas sådana förhållanden som
anses viktiga för bedömningen av förbundets resultat och ställning. Händelser av
väsentlig betydelse samt förbundets
förväntade utveckling belyses.
Intäkter
Förbundets intäkter uppgår till 8 972 tkr
vilket är 86 tkr högre än budgeterat.
Huvuddelen av avvikelsen mot budget beror
på att förbundet har erhållit intäkter i form
av bidrag från Länsstyrelsen i Jämtlands län
och Nationella nätverket för
samordningsförbund. Bidragen har använts
för genomförande av en seminariedag om
jämställd hälsa och kvinnors höga sjuktal
samt för deltagande i ett flerårigt regeringsuppdrag med målet att förbättra upptäckten
av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld
och förtryck, sexuellt våld samt att förmedla
adekvata insatser mot detta.
Bidrag till insatser
Förbundets kostnader för utbetalning av
bidrag till insatser uppgår till 5 895 tkr vilket
är 2 005 tkr lägre än budgeterat. Avvikelsen
mot budget beror till största delen på att
några av förbundets medlemmar varit
tvungna att skjuta diskussioner om och
uppstart av nya insatser framåt i tiden.
En annan orsak till avvikelsen mot budget är
att kostnaderna för beviljade insatser inte
upparbetats i den omfattning och/eller takt
som bidragsmottagarna tidigare uppgett.
Detta är orsaker som förbundet inte kunnat
påverka.

Övriga externa kostnader
De övriga externa kostnaderna uppgår till
891 tkr vilket är 171 tkr högre än budgeterat.
Avvikelsen från budget beror i huvudsak på
att förbundet genomfört utbildning i
Jämställdhet Genus Ledarskap för
förbundsmedlemmars medarbetare.
Av de övriga externa kostnaderna avser cirka
456 tkr kostnader som är direkt hänförliga
till förbundets samverkansinsatser (exempelvis rese-, utbildnings- och konferenskostnader).
Personalkostnader
Förbundets personalkostnader uppgår till
3 132 tkr vilket är 679 tkr högre än budgeterat. Avvikelsen från budget beror på
kostnader avseende förändring av
pensionsavsättningar och semesterlöneskuld.
Förväntad utveckling
För 2020 erhåller förbundet för andra året i
rad ett minskat anslag. Förbundets totala
anslag för 2020 uppgår till 8 502 tkr. En
minskning med 370 tkr.
Förbundets egna kapital per balansdagen
överstiger den av Nationella rådet
rekommenderade högstanivån på sparade
medel. Den fortsatt höga nivån på det egna
kapitalet beror till stor del på att förbundsmedlemmarnas förutsättningar för att starta
upp nya insatser har förändrats under pågående beredningsprocess. Detta har lett till
försenad eller utebliven uppstart med följden
att medel som reserverats för dessa insatser
inte upparbetats.
Under året har finansiering beviljats för
långsiktiga samverkansstrukturer i Bergs
kommun, Bräcke kommun och Krokoms
kommun. Styrelsen har beslutat att fortsatt
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aktivt arbeta långsiktiga insatser för
myndighetssamverkan och särskilt beakta
behov av och initiativ till länsgemensamma
utvecklingsinsatser/aktiviteter. Detta
förväntas öka förutsättningarna för att de
medel som avsatts till den finansiella
samordningen omsätts i insatser som möter
behoven hos länets invånare.

DRIFTSREDOVISNING

190101
191231

Budget
2019

Avvikelse
utfall-budget
2019

8 872
100

8 886
-

-14
100

-5 895
- 3 132
- 891
-946

- 7 900
- 2 453
- 720
- 2 187

-2 005
679
171
-1 241

Finansiella kostnader

- 19

-

19

Resultat före extraordinära
kostnader

-965

- 2 187

-1 222

Resultat

-965

- 2 187

-1 222

Belopp i tkr
Verksamhetens Intäkter
Medlemsbidrag
Övriga intäkter
Verksamhetens kostnader
Bidrag till insatser
Personalkostnader
Övriga externa kostnader1
Verksamhetens nettokostnad

1

Av periodens Övriga externa kostnader utgör 456 tkr direkta insatskostnader
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FINANSIELLA RAPPORTER
RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2019

2018

1
2

8 972
-9 918
-946

9 365
-9 313
52

-

-

Verksamhetens resultat

-946

52

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

- 19
-965

-9
43

-

-

-965

43

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Extraordinära poster
Årets resultat
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BALANSRÄKNING
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd m.m.
Fordringar
Kortsiktiga placeringar
Kassa och bank

Not

191231

181231

7 713
207
7 505

7 349
86
7 263

7 713

7 349

2 671
-965

3 636
43

3 636

3 593

4

1 084
1 084

565
565

5

3 958
3 958

3 148
3 148

7 713

7 349

-

-

13 668

7 914

3
3

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Återstående belopp för beslutad finansiering av
samverkansinsatser

6
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KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i tkr
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster

2019
-965
519

2018
43
212

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

-446

255

Ökning/minskning kortfristiga skulder
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Kassaflöde för den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

809
-121
242
0
0
242
7 263
7 505

740
174
1 170
0
0
1 170
6 093
7 263

0
519
0

0
212
0

Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är, i tillämpliga delar,
upprättad i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning och
rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning.

under räkenskapsåret, redovisas som
kortfristig skuld.

Avsättningar och ansvarsförbindelser
Förbundet redovisar avsättningar för
pensionsförpliktelser. Klassificering och
värdering har skett med stöd av RKR:s
rekommendation R 9 Avsättningar och
ansvarsförbindelser.

Materiella anläggningstillgångar
Vid bedömning av vad som anses vara
inventarier av mindre värde tillämpas en
beloppsgräns motsvarande ett prisbasbelopp. Anskaffning av inventarier understigande detta mindre värde kostnadsförs
direkt.

Beslutad finansiering av samverkansinsatser,
som avser bidrag för kostnader upparbetade

Återstående belopp för beslutad finansiering
av samverkansinsatser, som inte tas upp som
skuld redovisas inom linjen.

NOTER
Not 1 Verksamhetens intäkter
Belopp i kr
Bidrag Landstinget
Bidrag Försäkringskassan
Bidrag kommuner
Försäljning dator/mobil
Vidarefakturering NNS
Bidrag NNS
Bidrag Länsstyrelsen
Öresutjämning
Summa

2019
2 218 000
4 436 000
2 217 999
13 550
25 000
62 000
- 12
8 972 537

2018
2 338 000
4 676 000
2 338 000
12 898
1
9 364 901

Not 2 Verksamhetens kostnader
Belopp i kr
2019
Bidrag till insatser
5 895 148
Övriga externa kostnader
890 650
Personalkostnader
3 132 276
Summa
9 918 074

2018
5 563 323
935 421
2 813 841
9 312 585
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Not 3 Omsättningstillgångar
Belopp i kr
Plus Giro Nordea
Ftg-konto Swedbank
Placeringskonto Swedbank
Medel på skattekontot
Momsfordran
Förutbetalda kostnader
Summa
Not 4 Avsättningar för pensioner
Belopp i tkr
Ingående avsättning
Nyintjänad pension
Förändring p.g.a. ränte- och
basbeloppsändringar
Årets utbetalnigar
Förändring av löneskatt
Övrig post
Utgående avsättning för pensioner
Not 5 Kortfristiga skulder
Belopp i kr
Leverantörsskulder
Personalens källskatt
Avräkning skatter och avgifter
Preliminär skatt
Skuld F-skatt
Skuld insatser (ej rekvirerade/fakturerade)
Upphandling med socialt ansvar
Arbetsterapeut till AMA i Åre
Arbetsterapeut till AMA i Åre, forts
HAM-SAM 2.0 Ragunda
HAM-SAM 2.0 Åre
HAM-SAM 2.0 Östersund
HAM-SAM 2.0 Berg
Förstudie Krokom
STA Krokom
Kompetensförsörjning Bräcke
Samverkanscirkel Ragunda
SamSam, Bräcke
Samkraft i Berg
Naturunderstödd rehabilitering

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupen löneskatt pensioner
Upplupen pensionskostnad
Summa

Organisationsnummer: 222000-1990

2019
2018
159 345
177 840
6 988 694 6 727 849
357 352
357 352
83 774
53 373
113 682
33 068
9 981
7 712 828 7 349 482

2019
565
405
14

2018
353
168
11

-6
102
4
1 084

-5
41
-3
565

2019
2018
1 944 721
479 054
43 399
49 644
2 693
9 580
10 551
1 659 941 2 447 300
165 000
152 000
380 000
79 500
141 000
502 941
75 000
9 500
320 000

159 628
43 532
19 000
77 000
3 957 772

475 000
150 000
532 500
300 000
-

-

562 500
262 300
-

47 216
22 000
91 000
3 148 487
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Not 6 Återstående belopp för beslutad finansiering av samverkansinsatser
Belopp i kr
Upphandling med socialt ansvar
Arbetsterapeut till AMA i Åre
Arbetsterapeut till AMA i Åre forts
HAM-SAM 2.0 Berg
HAM-SAM 2.0 Ragunda
HAM-SAM 2.0 Strömsund
HAM-SAM 2.0 Åre
HAM-SAM 2.0 Östersund
Kompetensförsörjning Bräcke
Samverkanscirkel Ragunda
Servicetjänster i Krokoms kommun
STA Krokom
SamSam, Bräcke
Samkraft i Berg
Kompetensförsörjning inom vård och
omsorg i Härjedalen
Unga & vuxna till fortsatta studier
Summa

2019
456 000
270 343
2 807 500
2 899 000
1 425 000
1 490 500
2 276 767

2018
652 665
97 056
958 068
177 491
313 428
612 974
1 149 866
3 420 400
531 640
-

2 043 257
13 668 367

7 913 588
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Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län
Sammanträdesdatum

16 mars 2020

Paragrafer

§§ 1 - 3

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga deltagare

Mattias Holmetun, förbundschef

Utses att justera

Karin Näsmark

Justering

2020-03-30

Underskrifter

Mattias Holmetun
Sekreterare
Cristine Persson
Ordförande
Karin Näsmark
Justerande

Justering av detta protokoll tillkännages genom anslag på förbundets, kommunernas och Region Jämtland
Härjedalens anslagstavlor under tiden 2020-03-31 – 2020-04-22
Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Justerandes signatur:

Utdragsbestyrkande:

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN
info@samjamt.se www.samjamt.se
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Ledamöter:
Cristine Persson
Henrik Moralo
Annika Källgård
Daniel Arvastsson
Barbro Norberg
Lars-Gunnar Nordlander
Andreas Karlsson
Håkan Lindström
Karin Näsmark,
Björn Nilsson
Magnus Rönnerfjäll

Utsedd av:
Region Jämtland Härjedalen
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Bergs kommun
Bräcke kommun
Härjedalens kommun
Krokoms kommun
Ragunda kommun
Strömsunds kommun
Åre kommun
Östersunds kommun

Beslutande
X

Ersättare:
Maria Nerpin
Ola Kereby
Stefan Hedenström
Lena Olsson
Theresa Flatmo
Anders Häggkvist
Pia Hernerud
Lennart Skoog
Eva Sjölander
Karolina Junel
Anton Waara

Utsedd av:
Region Jämtland Härjedalen
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Bergs kommun
Bräcke kommun
Härjedalens kommun
Krokoms kommun
Ragunda kommun
Strömsunds kommun
Åre kommun
Östersunds kommun

Beslutande Närvaro

Justerandes signatur:

X
X
X
X
X

X

X
X

Utdragsbestyrkande:

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN
info@samjamt.se www.samjamt.se
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§ 1 Beslut om mötesform

Med anledning av spridningen av Covid-19 (pandemi) beslutar styrelsen enhälligt att godkänna att
dagens sammanträde genomförs på distans genom ljud- och bildöverföring i realtid.

§2 Fastställande av Årsredovisning 2019, Dnr 20:02

Enligt finsamlagen ska förbundsstyrelsen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta
årsbokslut och årsredovisning. Upprättandet ska ske enligt lagen om kommunal bokföring och
redovisning.
Beslut
Förbundsstyrelsen fastställer årsredovisningen för 2019.
Underlag för beslut
Förslag till Årsredovisning 2019.

§ 3 Fastställande av riskanalys för 2020, Dnr 20:04
Förbundsstyrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i samordningsförbundet. I styrelsens ansvar ligger därav ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig.
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar att behandla riskanalys för 2020 vid nästa sammanträde.
Underlag för beslut
Förslag till Riskanalys 2020.

§ 4 Anmälan av delegationsbeslut
Enligt delegationsbestämmelserna ska delegationsbeslut anmälas till förbundsstyrelsen vid
nästkommande sammanträde.
Anmälda beslut:
•
•

Dnr P19/7, Avtal om finansiering SamSam Bräcke
Dnr P19/8, Avtal om finansiering Samkraft i Berg

Justerandes signatur:

Utdragsbestyrkande:

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN
info@samjamt.se www.samjamt.se
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3003 Drift- och underhålls bidrag 2020 (Alternativ 1)

DNR

Förening
Bergs HBF
Bergs IK
Bergs RF
Bryngelhögens byamän
Gräftåvallens SK
Hackås FH
Hackås HBF
Hackås HK
Hackås IF
Hackås pistolskytteklubb
Handsjöns SK/Bystuga
Klaxåsens BF
Myssjö/Ovikens IF
Norsgården
Oppbygda Byalag
Ovikens BGF
Rätans HBF
Persåsen SSK
Rätans IF
Rätans Jaktskytteklubb
Rörögårdens BGF
Skucku BGF
Storhallens BGF
Vigge BGF
Storsjö Byalag

S:a kronor

54743
224529
523333

304578
89917
61260
103405
26094
328321
27565
12391
80599
31330
38759
75569
38116

261834
177796
20558
25594
124609
28350
64990
325603
163317
61260
246967
33339
462813
45923
12391
179224
31330
59440
177327
38116

98625
20681
101758
0

1 217 122

tfa
ll
til
lb
id
ra
g
til
lu
tb
et
al
ni
ng

27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27,0%
27%

3 536 473

Fö
rs
la
g

In
tä
kt
er
R
ak
%
U

un
de
rh
ål
ls
ko
st
na
de
r
rif
to

Summa
55356
359705
580631

613
135176
57298
93600
205359
13587
1500
3899
0
0
0
86944
21025
73400
0
143562
7245
134492
18358

56475
164209
19058
21695
124609
28350
64990

2 499 895

D

nd
er
hå
lls
ko
st
na
de
r
U

rif
ts
ko
st
na
de
r
D

Fö
re
ni
ng

Avser 2019 verksamhet

Summa
14 946 kr
97 120 kr
0 kr
0 kr
70 695 kr
48 005 kr
5 551 kr
6 910 kr
33 644 kr
7 655 kr
17 547 kr
0 kr
87 913 kr
44 096 kr
16 540 kr
66 681 kr
9 002 kr
124 960 kr
12 399 kr
3 346 kr
48 390 kr
8 459 kr
16 049 kr
47 878 kr
10 291 kr

DNR

Ej bidragsberättigade
Felaktig ansökan

Felaktig ansökan

798 077

3003 Drift- och underhålls bidrag 2020 (Alternativ 2)

DNR

Förening
Bergs HBF
Bergs IK
Bergs RF
Bryngelhögens byamän
Gräftåvallens SK
Hackås FH
Hackås HBF
Hackås HK
Hackås IF
Hackås pistolskytteklubb
Handsjöns SK/Bystuga
Klaxåsens BF
Myssjö/Ovikens IF
Norsgården
Oppbygda Byalag
Ovikens BGF
Rätans HBF
Persåsen SSK
Rätans IF
Rätans Jaktskytteklubb
Rörögårdens BGF
Skucku BGF
Storhallens BGF
Vigge BGF
Storsjö Byalag

S:a kronor

54743
224529
523333
56475
164209
19058
21695
124609
28350
64990
304578
89917
61260
103405
26094
328321
27565
12391
80599
31330
38759
75569
38116

2 499 895

613
135176
57298
93600
205359
13587
1500
3899
0
0
0
86944
21025
73400
0
143562
7245
134492
18358
98625
20681
101758
0

1 217 122

Summa
55356
359705
580631
261834
177796
20558
25594
124609
28350
64990
325603
163317
61260
246967
33339
462813
45923
12391
179224
31330
59440
177327
38116

3 536 473

tfa
ll
til
lb
id
ra
g
til
lu
tb
et
al
ni
ng

17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%

Fö
rs
la
g

In
tä
kt
er
R
ak
%
U

un
de
rh
ål
ls
ko
st
na
de
r
rif
to
D

nd
er
hå
lls
ko
st
na
de
r
U

rif
ts
ko
st
na
de
r
D

Fö
re
ni
ng

Avser 2019 verksamhet

Summa
9 411 kr
61 150 kr
0 kr
0 kr
44 512 kr
30 225 kr
3 495 kr
4 351 kr
21 184 kr
4 820 kr
11 048 kr
0 kr
55 353 kr
27 764 kr
10 414 kr
41 984 kr
5 668 kr
78 678 kr
7 807 kr
2 106 kr
30 468 kr
5 326 kr
10 105 kr
30 146 kr
6 480 kr

DNR

Ej bidragsberättigade
Felaktig ansökan

Felaktig ansökan

502 493
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B OLAGSSTYRELSE VATTEN- OCH MILJÖRESURS I
B ERG H ÄRJEDALEN AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

2020-04-02

1

ÄRENDEF ÖRT ECKNING
Paragraf

Ärenderubrik

nr

20

Mötets öppnande

21

Val av justerare

22

Godkännande av dagordningen

23

Årsredovisning 2019

24

Ersättningsprinciper vid övertagande av VA-anläggning

25
26

Information om arbetet med revidering av VA-taxan
Information från Avfall

27

Information från VA

28

Övrig fråga

29

Mötet avslutas

_____

Justerandes sign.

Beslutsexp.
88

B OLAGSSTYRELSE VATTEN- OCH MILJÖRESURS I
B ERG H ÄRJEDALEN AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

2020-04-02

2

Plats och tid

Skypemöte 09.00-12.00

Beslutande

Magnus Karlsson
Bo Karlsson
Karin Paulsson
Richard Lundgren
Jon Wagenius
Elise Ryder Wiken

Övriga deltagare

Pär Olofsson, VD
Sofia Nisses, VA-Chef
Lina Eklund, Avfallschef
Kjell Jonsson, VA-strateg
Barbro Långström, Ekonomichef

Utses att justera

Richard Lundgren

Underskrifter
Sekreterare
.....................................................
Pär Olofsson
Ordförande
.....................................................
Magnus Karlsson
Justerare
.....................................................
Richard Lundgren

Justerandes sign.

Beslutsexp.
89

B OLAGSSTYRELSE VATTEN- OCH MILJÖRESURS I
B ERG H ÄRJEDALEN AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

2020-04-02

3

Vmr § 20
Mötets öppnande
ÄRENDE
Ordförande Magnus Karlsson öppnar mötet och hälsar samtliga
välkomna.
_____

Justerandes sign.

Beslutsexp.
90

B OLAGSSTYRELSE VATTEN- OCH MILJÖRESURS I
B ERG H ÄRJEDALEN AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

2020-04-02

4

Vmr § 21
Val av justerare
ÄRENDE
Styrelsen ska välja en ledamot att tillsammans med ordförande
justera dagens protokoll.
BESLUT
Richard Lundgren väljs att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll.
_____

Justerandes sign.

Beslutsexp.
91

B OLAGSSTYRELSE VATTEN- OCH MILJÖRESURS I
B ERG H ÄRJEDALEN AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

2020-04-02

5

Vmr § 22
Godkännande av dagordningen
ÄRENDE
Styrelsen ska ta ställning till om dagordningen godkänns.
BESLUT
En övrig fråga anmäld i övrigt godkänns dagordningen.
_____

Justerandes sign.

Beslutsexp.
92

B OLAGSSTYRELSE VATTEN- OCH MILJÖRESURS I
B ERG H ÄRJEDALEN AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

2020-04-02

6

Vmr § 23
Årsredovisning 2019
ÄRENDE
Årsredovisningen 2019 redovisades för styrelsen. Styrelsen
beslutade att redovisning för respektive kollektivs resultat ska
läggas till i förvaltningsberättelsen. I övrigt godkände styrelsen
årsredovisningen för verksamhetsåret 2019.
BESLUT
Styrelsen beslutar att med tillägget av respektive kollektivs
resultat i förvaltningsberättelsen godkänna årsredovisningen
2019.
_____

Justerandes sign.

Beslutsexp.
93

B OLAGSSTYRELSE VATTEN- OCH MILJÖRESURS I
B ERG H ÄRJEDALEN AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

2020-04-02

7

Vmr § 24
Ersättningsprinciper vid övertagande av VA-anläggning
ÄRENDE
I samband med att en allmän anläggning byggs ut, eller att en
befintlig anläggning övertas och införlivas i den allmänna
anläggningen, kan det under vissa förutsättningar utgå
ekonomisk ersättning för de VA-anläggningar som berörs. De
typer av ersättningar som kan bli aktuella är dels
inlösenersättning och dels ersättning för onyttigbliven
anläggning.
För ändamålet föreslås Bergs och Härjedalens kommuner anta
förslag till ersätningsprinciper för beräkning och hantering av de
aktuella ersättningarna.
BESLUT
Styrelsen föreslår Härjedalens och Bergs kommunstyrelser
att anta föreslagna ersättningsprinciper enligt bilaga.

Justerandes sign.

Beslutsexp.
94
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Inledning

I samband med att en allmän anläggning byggs ut, eller att en befintlig anläggning övertas och
införlivas i den allmänna anläggningen, kan det under vissa förutsättningar utgå ekonomisk
ersättning för de VA-anläggningar som berörs. De typer av ersättningar som kan bli aktuella är dels
inlösenersättning och dels ersättning för onyttigbliven anläggning.
För ändamålet har Bergs och Härjedalens kommuner antagit följande principer för beräkning och
hantering av de aktuella ersättningarna.

2
2.1

Juridiska förutsättningar
Inlösen av anläggning

Om VA-huvudmannen bedömer att hela eller delar av en befintlig anläggning kan ingå i den
framtida allmänna anläggningen har huvudmannen rätt att lösa in den mot skälig ersättning.
Motsätter sig ägaren av anläggningen detta, eller om parterna inte kan komma överens om
inlösenerättningen, så kan frågan prövas av Mark- och miljödomstolen. Det är då domstolen som
fastställer inlösenersättningen som enligt praxis brukar bestämmas genom en bruksvärdesvärdering
av anläggningen där hänsyn tas till bl.a. ålder och skick.
2.2

Onyttigbliven anläggning

Enskilda va-anläggningar som VA-huvudmannen beslutar inte ska ingå i den allmänna
anläggningen, och därför inte löser in, blir onyttiga. Om en VA-anläggning blir onyttig p.g.a. att
kommunen bygger ut en allmän anläggning ska VA-huvudmannen betala skälig ersättning till
anläggningens ägare, vilket regleras i vattentjänstlagen. Lagtexten ger dock ingen närmare
vägledning i hur ersättningen ska beräknas. Motsvarande bestämmelse fanns även i den gamla valagen från 1970, där det framhölls att skäligheten skulle bedömas med utgångspunkt i anordningens
art, ålder och skick, den fördel ägaren får av den allmänna va-anläggningen samt omständigheterna
i övrigt. I förarbetena till 1970 års VA-lag underströks dock att ersättningsbestämmelserna skulle
tillämpas restriktivt, vilket också har skett. En genomgång av rättspraxis visar t.ex. att för en
enskild avloppsanläggning bestående en trekammarbrunn med infiltration utgår i princip ingen
ersättning alls. Däremot har VA-nämnden ansett att en anläggning med sluten tank ska hanteras
mer generöst och där har ersättning utgått i något fall.
Undantag från den restriktiva ersättningsbedömningen har gjorts i princip endast när den enskilda
VA-anläggningen har tillkommit kort innan den allmänna anläggningen byggts ut utan att
kommunen informerat fastighetsägaren om att en allmän va-anläggning var nära förestående. I
sådana fall har ersättning utgått även för enklare avloppsanordningar, dock med en tioårig
avskrivningstid.
I de fall fastighetsägaren informerats om att en allmän VA-anläggning planeras utföras inom kort,
och fastighetsägaren ändå utfört en egen anläggning har ingen ersättning utgått, trots att den
enskilda och godkända anordningen blivit onyttig kort efter färdigställandet.
Gemensamhetsanläggningar och andra större anläggningar dit flera fastigheter är anslutna, som har
gemensamt ledningsnät och gemensam avloppsrening och/eller vattentäkt, bör behandlas mer
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generöst än anordningar för enskilda fastigheter, något som också stöds i förarbetena till
vattentjänstlagen.

3

Ersättning vid inlösen av befintliga va-anläggningar

För att kommunen ska ha möjlighet att ta ställning till om VA-anläggningen som är föremål för en
eventuell inlösen håller tillräckligt hög kvalitet, genomförs en besiktning och statusbedömning av
anläggningen. Om anläggningen bedöms hålla sådan standard att den är aktuell för inlösen görs en
bruksvärdesvärdering vilket sedan utgör den inlösenersättning som kommunen är beredd att betala.
Bruksvärdesvärderingen och beräkningen av alla kostnader i samband med den utförs av Vatten
och Miljöresurs på uppdrag av Bergs och Härjedalens kommuner. Värderingen redovisas i sin
helhet för ägaren till den anläggning som ska lösas in som då ges möjlighet att granska och lämna
synpunkter. Det är dock endast synpunkter avseende rena sakfel som beaktas, prissättning,
bedömning av fel och brister etc. förbehåller sig Vatten och Miljöresurs ensamrätten att avgöra.

3.1

Bruksvärdesvärdering

Anläggningens bruksvärde fastställs enligt följande:
o
o
o

Beräkning av nyanskaffningsvärdet
Värdeminskningsavdrag för ålder och skick
Reducering för åtgärder på anläggningen som bedöms nödvändiga

3.2
3.2.1

Nyanskaffningsvärde
Ledningsnät

Nyanskaffningsvärdet för ledningsnät beräknas enligt en schablon per meter ledningsgrav,
exklusive moms, enligt tabellen nedan. Kostnaderna baseras på erfarenhetsvärden från genomförda
utbyggnader och inkluderar servisledningar och anordningar som ventiler, spolposter, brunnar etc.
Antal ledningar

3.2.2

Ledningstyp

Kostnad per meter ledningsgrav

3 st

2 Självfall + 1 Tryck

3 500 kr

2 st

1 Självfall + 1 Tryck

3 000 kr

2 st
1 st

2 Tryck
Självfall

2 500 kr
2 500 kr

1 st

Tryck

2 000 kr

Övriga VA-anläggningar

Vattentäkter, vattenverk, avloppsreningsanläggningar, pumpstationer, tryckstegringsstationer,
reservoarer etc. som kan bli aktuella för inlösen bruksvärdesvärderas utifrån samma principer som
ledningsnätet, d.v.s. nyanskaffningsvärdet med avdrag för ålder och skick.
Eftersom den typen av anläggningar varierar i storlek och kapacitet är det inte möjligt att tillämpa
schabloner på samma sätt som för ledningsnätet utan värderingen görs från fall till fall utifrån den
aktuella anläggningens förutsättningar.
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Värdeminskningsavdrag på grund av ålder och skick

Värdeminskningsavdraget på grund av ålder beräknas enligt följande:
o
o
o
o

Linjär avskrivning för ledningar 50 år
Linjär avskrivning för maskiner och övriga inventarier 15 år
Linjär avskrivning för byggnader 30 år
Linjär avskrivning för markbäddar med tillhörande anordningar 20 år

För anläggningsdelar som uppvisar brister som bedöms medföra förkortad livslängd eller högre
driftkostnader än normalt, men som ändå övertas utan krav på åtgärd, minskas avskrivningstiden.
För dessa beräknas värdeminskningsavdraget enligt följande:
o
o
o
o

Linjär avskrivning för ledningar 30 år
Linjär avskrivning för maskiner och övriga inventarier 5 år
Linjär avskrivning för byggnader 15 år
Linjär avskrivning för markbäddar med tillhörande anordningar 10 år

För ledningsnät baseras värdeminskningsavdrag avseende skicket på självfallsledningarnas
kondition. Vid bedömningen antas att vattenledningar i samma ledningsgrav uppvisar motsvarande
brister.
Anläggningen som helhet värderas aldrig till mindre än 20 % av nyanskaffningsvärdet, oavsett
värdeminskningsavdrag för ålder och skick, före reducering för åtgärder som bedöms nödvändiga.
3.4

Reducering till följd av nödvändiga åtgärder

I de fallen delar av anläggningen uppvisar sådana brister att det bedöms nödvändigt att vidta
åtgärder före, eller i omedelbar anslutning till övertagandet, görs en reducering av anläggningens
värde efter värdeminskningsavdraget för ålder och skick. Reduceringens storlek baseras på
beräknad kostnad för genomförandet av åtgärderna.
Som alternativ till reducering av värdet ska anläggningens ägare erbjudas att vidta åtgärderna på
egen bekostnad. Åtgärderna ska besiktas och godkännas av Vatten och Miljöresurs innan inlösen
sker.

4

Ersättning för onyttigbliven anläggning

Anläggningar eller anläggningsdelar som inte bedöms intressanta att införliva i en blivande
kommunal VA-anläggning blir onyttiga.
En anläggning eller anläggningsdel kan även bli onyttig i de fall överenskommelse om inlösen inte
kan nås, t.ex. om den befintliga anläggningens ägare inte accepterar den inlösenersättningen som
kommunen erbjuder. Om kommunen då inte utnyttjar den möjlighet som vattentjänstlagen ger att
”tvångsinlösa” anläggningen eller del av anläggningen, blir den onyttig när den allmänna
anläggningen tagits i bruk.

4.1

Vattenanläggning

Om ägaren till den befintliga vattenanläggningen kan visa att den uppfyller ställda krav gällande
kvalitet och kapacitet görs ingen avgiftsskyldighet gällande till den allmänna anläggningen för
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vatten. Om den inte uppfyller kraven blir fastigheten däremot avgiftsskyldig och den enskilda
vattenanordningen anses onyttigbliven. Mot bakgrund av att den inte uppfyllt ställda krav utgår
ingen ersättning.
Om ägaren till en befintlig vattenanläggning vill ansluta till den allmänna anläggningen även om
den egna anläggningen uppfyller ställda krav utgår heller ingen ersättning för den onyttigblivna
vattenanläggningen. Detta mot bakgrund att ägaren har möjlighet att avstå från att ansluta och
därmed slippa avgiftsskyldighet.
Om vattenanläggning blir onyttig på grund av att VA-anläggningen i övrigt övertas genom
expropriation kan det bli aktuellt med ersättning. Om och när en sådan situation uppkommer får
storleken på ersättningen bedömas från fall till fall, sannolikheten är dock stor att ersättningen i
sådana fall avgörs av domstol.

4.2

Avloppsanläggning bestående av icke slutna system

När det gäller ersättning för en enskild avloppsanläggning bestående av icke-slutna system, t.ex. en
trekammarbrunn med infiltration, som blivit onyttig tillämpas en generösare ersättning än de
riktlinjer som kan utläsas av rättspraxis. Anledningen till detta är att minimera antalet
överklaganden och långdragna processer som i sig kan medföra större kostnader än de ersättningar
som kan bli aktuella.
För anläggningar yngre än 10 år utgår ersättning under förutsättning att de är tillståndsgivna. För
fastställande av ersättningens storlek tillämpas rak avskrivning om 10 år mot vidimerad
anläggningskostnad. I de fall anläggningskostnaden inte kan vidimeras antas att den uppgått till
totalt 15 000 kr.

4.3

Sluten tank

För anläggningar yngre än 10 år utgår ersättning under förutsättning att de är tillståndsgivna. För
fastställande av ersättningens storlek tillämpas rak avskrivning om 10 år mot vidimerad
anläggningskostnad. I de fall anläggningskostnaden inte kan vidimeras antas att den uppgått till
totalt 15 000 kr.
4.4

Markbädd

För markbäddar med tillhörande anordningar, såsom slamavskiljare, pumpstation, etc. som är yngre
än 20 år och som betjänar två fastigheter eller fler, utgår ersättning under förutsättning att de är
tillståndsgivna. För fastställande av ersättningens storlek tillämpas rak avskrivning om 20 år mot
vidimerad anläggningskostnad. I de fall anläggningskostnaden inte kan vidimeras antas att den
uppgått till totalt 25 000 kr.

4.5

Ledningar

Ledningar som inte uppfyller kraven för att ingå i en allmän anläggning saknar värde och därmed
utgår heller ingen ersättning för onyttigbliven anläggning.
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Avloppsreningsverk, tryckstegrings- och avloppspumpstationer etc.

Ersättning kan komma att utgå beroende av anordningarnas art, ålder och skick samt
omständigheterna vid anordningarnas tillkomst.
För gemensamma anordningar som blir onyttiga är utgångspunkten att rätten till ersättning bör
behandlas mindre restriktivt än för enskilda va-anordningar. Förhållandena för sådana större
anordningar är emellertid så skiftande att det inte går att tillämpa någon enkel beräkningsgrund för
ersättningen utan den måste fastställas från fall till fall.
Omständigheterna vid anordningarnas tillkomst har en avgörande betydelse för i vilken mån
ersättning kan påräknas. Till exempel måste rätten till ersättning för anordningar som redan från
början tillkommit som provisoriska anläggningar anses vara betydligt mindre än för anordningar
där ägaren inte kunnat räkna med att anläggningen skulle komma att bli onyttig i framtiden.

5

Hantering av ersättningar

5.1

Inlösenersättning

Enligt vattentjänstlagen förutsätts inlösenersättningen komma fastighetsägarna tillgodo. Om
anläggningen som ska lösas in ägs gemensamt av flera fastighetsägare eller ingår i en förrättad
gemensamhetsanläggning träffas överenskommelse med ägarna enligt följande principer.
5.1.1

Gemensamhetsanläggning

Inlösenersättningen fördelas på de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen
proportionellt utifrån den anläggningsavgift respektive fastighet ska erlägga till kommunen eller på
det sätt som gemensamhetsanläggningen önskar.
Fördelningen ska framgå av det avtal som tecknas med den samfällighetsförening som förvaltar
gemensamhetsanläggningen eller, om sådan saknas, med ägarna till samtliga fastigheter som ingår i
gemensamhetsanläggningen.
5.1.2

Övriga gemensamt ägda anläggningar

För VA-anläggningar som ägs gemensamt av flera fastigheter men som inte omfattas av en
förrättad gemensamhetsanläggning fördelas inlösenersättningen enligt fastighetsägarnas önskemål.
Som underlag för fördelningen ska avtal om fördelningen som undertecknats av samtliga delägande
fastighetsägare överlämnas till kommunen.
Avtal om inlösenersättningen träffas med samtliga delägande fastigheter alternativt med den eller
de som fastighetsägarna givit fullmakt att teckna avtalet.
5.2

Ersättning för onyttigbliven anläggning

Enligt vattentjänstlagen ska ersättningen erläggas till anläggningens ägare. Utbetalning av
ersättning för enskilda fastighetsägares anläggningar utbetalas således till fastighetsägaren. För
anläggningar som ägs gemensamt av flera fastigheter eller ingår i en förrättad gemensamhetsanläggning tillämpas samma principer som för utbetalning av inlösenersättning.
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Revidering av kostnader och ersättningsnivåer

Översyn och eventuell revidering av kostnader och ersättningsnivåer i detta dokument genomförs i
samband med översyn av VA-taxan för respektive kommun och dess nivåer.
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B ERG H ÄRJEDALEN AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

2020-04-02
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Vmr § 25
Information om arbetet med revidering av VA-taxorna

ÄRENDE
Vatten och Miljöresurs har av våra ägare fått i uppdrag att
revidera Va-taxorna för kommunerna.
Va-strateg, Kjell Jonsson, presenterade progressen i arbetet för
styrelsen.
BESLUT
Informationen anses delgiven

Justerandes sign.

Beslutsexp.
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Vmr § 26
Information från Avfall och Återvinning

ÄRENDE
Chefen för Avfall och Återvinning informerade om verksamheten.
- Åtgärder och planering för att klara verksamheten
avseende Covid 19.
- Information om ökad inlämning på ÅVC med ca 15%
- Matavfallsinsamlingen

BESLUT
Informationen anses delgiven.
_____

Justerandes sign.

Beslutsexp.
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Vmr § 27
Information från VA-avdelningen

Chefen för Vatten och Avlopp informerade om verksamheten.
- Åtgärder och planering för att klara verksamheten
avseende Covid 19.
- Problematiken kring vatten i Katrina. VA ska ta en första
kontakt med vattenföreningen för att upprätta en dialog.
_____

Justerandes sign.

Beslutsexp.
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Vmr § 28
Övrig fråga
ÄRENDE
Utifrån styrelsebeslut, från 2020-02-20 att påbörja en testperiod
för separat matavfallsinsamling inom begränsade områden,
tillsätta en styrgrupp och projektledare för projektet.
Styrgrupp föreslås bestå av Vatten och Miljöresurs ledningsgrupp
och projektledare Robin Loo

BESLUT
Styrelsen beslutar enligt förslaget.
_____

Justerandes sign.

Beslutsexp.
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Vmr § 29
Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 7 maj kl 09.00-12.00.
Mötet kommer att genomföras som Skypemöte.
Länk kommer att skickas ut till styrelsen.

Justerandes sign.

Beslutsexp.
107

Feriepraktik 2020
Feriepraktik ger ungdomar en första kontakt med arbetslivet och en chans
att tjäna egna pengar.
Precis som tidigare år kan folkbokförda i Bergs kommun mellan 14 och 17 år
söka feriepraktik under sommaren.
Möjligheten att söka feriepraktik 2020 gäller för ungdomar som är födda 2002, 2003, 2004 eller 2005.
Arbetetstiden är ca fem timmar om dagen i tre veckor och det finns tre perioder att välja mellan. 15/63/7, 6/7-24/7, 27/7-14/8
Info och ansökan för dig som arbetsgivare
Info och ansökan för dig som ungdom
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