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Interpellation till Therese Kärngard
om Huskurage
För ett år sedan inlämnades en motion om införande av huskurage inom vårt bostadsbolag. Eftersom
vi vill vara en kommun där man ska känna sig trygg att bo i så kan ju denna motion vara ett sätt att
inom våra egna bostäder lyfta det. Bergs hyreshus VD kände inte till motionen när jag frågade
honom. Motionens förverkligande kräver ju inte så mycket arbete så därför är min fråga;

1. Vad har man kommit fram till i det förberedande arbetet med motionen? Vem bereder den?

Vigge 20180601

Berit Johansson, Centerpartiet

3

Motion till fullmäktige i Berg
Om
Uppföljning och Framtagande av ny Handlingsplanen för ANHÖRIGSTÖD

Den senaste handlingsplanen för Anhörigstöd är framtagen 2014 och beslutad i KF 20140624
§ 41. Den skulle följas upp varje år men inte gjorts. Jag la ett initiativärende om denna på
senaste verksamhetsnämnd och vi fick då en kort resumé. Men eftersom ärendet har tagits i
fullmäktige så anser jag att den även ska följas upp här.
Målgrupperna under de senaste åren som har arbetats mest med är stödet till våra äldre. I 5
kap. 10 § socialtjänstlagen från 2009 står det idag tydligt att stöd ska erbjudas till de som
vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller som stödjer en närstående som har
funktionshinder i alla åldersgrupper. I vår kommun finns flera barn och unga vuxna med
neuropsykiatriska funktionsvariationer där både dom själva men deras syskon och föräldrar
för en kamp för att orka med vardagen. Fler vårdas hemma med mer avancerade insatser.
Barn som lever i familjer med föräldrar med missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Mor
och far föräldrar ger också en hel del stöd vilket kan anses naturligt men en grupp som kanske
också behöver synliggöras och erbjudas stöd. Vi vet också att flera inte tänker på att man är
anhörig och kämpar på för att få vardagen att gå ihop med arbete och stöd till sin/sina
närstående.
Behoven av flexiblare stöd till olika anhöriggrupper och att samverka med andra är större idag
än för fyra år sedan. NKA (Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga) har arbetat upp många
bra webbutbildningar och rapporterar från olika forskare som kan vara till bra hjälp i vårt eget
utvecklingsarbete inom anhörigstöd!
Mot bakgrund av det ovan beskrivna vill jag att;
1. Handlingsplanen för anhörigstöd från 2014 följs upp.
2. Det tas fram en ny handlingsplan som tar fram ett modernt och flexibelt anhörigstöd i
samverkan som möter upp dagens och framtidens behov inom de olika målgrupperna.
Vigge 20180601

Berit Johansson, Centerpartiet
Ledamot i kommunfullmäktiga
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MOTION till fullmäktige i Berg
Om konst inom kommunens olika verksamheter

Inom kommunen har vi en hel del konst av olika slag som finns inom våra olika verksamheter
såsom skolor, förskolor och särskilds boenden. Att se bilder/tavlor med många färger och
olika landskap stimulerar sinnet och därmed tankeverksamheten och idérikedomen. Idéer föds
och lusten att prata om bilden/tavlan eller att vilja måla/teckna själv. I Bergs kommun finns
även många som utövar konsthantverk i t ex form av att måla tavlor, dreja, sy som fler skulle
kunna få ta del av genom att de visades på våra särskilda boende, skolor eller förskolor.
Därför yrkar jag
1. Att Bergs kommuns egen konstsamling cirkulerar runt i kommunens olika verksamheter
2. Att våra lokala hantverkare/konstnärer ges möjlighet att ha utställning inom våra
verksamheter t ex på våra äldreboenden.

Vigge 20180530

Berit Johansson, Centerpartiet
Ledamot i kommunfullmäktige
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Motion till fullmäktige i Berg
om Mötesplats och SYsselsättning och Social Samvaro i hälsofrämjande syfte (SYSS)
I folkhälsopolicyn för regionen finns fyra områden belysta, Trygga uppväxtvillkor, Utbildning och arbete,
Hälsofrämjande miljöer och Delaktighet och inflytande. Vår egen folkhälsoplan i Berg har följt regionens
målområden plus lagt till en och det är Fysisk aktivitet och kost. I hälsodefinitionen från
Världshälsoorganisationen betonas tre delar i hälsan, fysiskt, psykiskt och socialt mående.
Forskaren och cancerläkaren Peter Strang har skrivit boken ”Att höra till: Om ensamhet och gemenskap”
och menar att ensamhet är vår tids folksjukdom. Om man är ensam upplever man smärta i kroppen mycket
starkare. Det talas idag om ensamhetens epidemi, där man menar att bristen på mänskliga kontakter är lika
farlig som högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar.
Att verka för medborgarnas hälsa är både ett regionalt och kommunalt ansvar.
Inom regionala verksamheten finns möjlighet att skriva ut fysisk aktivitet på recept med stöd utifrån FYSS
(Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). Primärvården kan vara behjälplig inom
den psykiska delen och remittera till psykolog eller skriva ut läkemedel. Till deras hjälp finns då FASS
(Farmaceutiska Specialiteter i Sverige) som är en sammanställning av läkemedelsfakta från läkemedelsindustrin.
Den sociala delen lämnas dock i största mån till den enskilda individen, varför jag saknar verktyg för att
tillmötesgå sociala behov som kan ge både fysiska och psykiska verkningar. Här kan kommunen upprätta
verksamheter som stödjer detta.
Mitt förslag är att upprätta en mötesplats i samarbete med olika frivilligorganisationer, för att lotsa
människor till olika befintliga och nyupprättade aktiviteter. Härifrån skulle man också kunna erbjuda en
”måltidsvän” som är knuten till en ensam äldre som bor i kommunen, eftersom vi också vet att mat och
social samvaro är viktig för att behålla hälsan speciellt hos äldre. För att lotsa människor kan det vidare vara
en hjälp att ta fram en SYSS (Sysselsättning och Social Samvaro i hälsofrämjande syfte). Vad är då en
SYSS? En SYSS är en sammanställning där man lätt kan slå upp lämpliga forum, sociala mötesplatser samt
platser att bedriva meningsfull sysselsättning på för olika individer i olika åldrar. Det kan vara träffar för
AA-grupper, personer med missbruksproblematik, lev-vidaregrupper för personer som mist en närstående/
partner, Röda korsets besöksverksamhet, RFSL, olika pensionärsorganisationer. Det förebyggande arbetet
att erbjuda social gemenskap ger en helhetsbild på att hälsa är möjlig och kan hindra ensamhet och sjukskrivning. Distribution av SYSS skulle kunna gå genom hälsocentralen, försäkringskassa, arbetsförmedling,
hemtjänst/hemsjukvård m.fl. då det är befintliga och upparbetade kanaler att nå människor på, som kanske
inte mår särskilt bra eller har behov av medmänsklig kontakt. Att verka för en mötesplats och ta fram en
SYSS är syftet med min motion.
Utifrån det ovan skrivna vill jag
1. Att en mötesplats där det finns möjlighet att lotsa människor vidare med hjälp av en SYSS
(Sysselsättning och Social Samvaro) skapas i kommunen.
Vigge 20180602

Berit Johansson, Centerpartiet
Ledamot i kommunfullmäktige
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Sammanfattning
Beslutsordning

Kommunfullmäktige beslutar om
pensionspolicyn.

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet
avseende förtroendevaldas pensionsvillkor samt
högsta beslutande instans gällande anställdas
pensionsvillkor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
om särskild avtalspension enligt
överenskommelse, pensionsförstärkning i
samband med förtida uttag av tjänstepension och
möjlighet till minskad arbetstid med bibehållet
pensionsintjänande som följer pensionspolicyns
riktlinjer. Kommunstyrelsen beslutar om
motsvarande som ej följer pensionspolicyns
riktlinjer.

Kommunchefen beslutar om annan än
förvaltningschef eller motsvarande ska erbjudas
möjlighet till alternativ KAP-KL.

Kommunens pensionshandläggare
beslutar i normala och löpande pensionsärenden.
Pension till anställda

Särskild avtalspension kan beviljas i
samband med övertalighet eller
organisationsförändringar. Beslut om särskild
avtalspension fattas i varje enskilt fall.
2018-06-07
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Pensionsförstärkning kan erbjudas i
samband med omställningsarbete. Beslut fattas i
varje enskilt fall.

I syfte att stimulera äldre anställda att
arbeta högre upp i åldrarna kan kommunen vid
behov erbjuda möjlighet till minskad arbetstid
med bibehållet tjänstepensionsintjänande enligt
två olika alternativ. Beslut fattas i varje enskilt
fall.

Samtliga tillsvidareanställda i kommunen
har möjlighet att löneväxla till
pensionsförsäkring.

Förvaltningschefer och chefer med
motsvarande befattning har möjlighet att välja
alternativ KAP-KL. Efter särskild beslut kan även
nyckelperson erbjudas denna möjlighet.


Pension till förtroendevalda

Förtroendevalda vars uppdrag är på
heltid eller på deltid motsvarande minst
30 procent av heltid omfattas av PBF
(Bestämmelser om pension och
avgångsersättning för förtroendevalda).

Övriga förtroendevalda har rätt till skälig
ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån.
Ersättningen motsvarar 4,25 procent av utbetald
ersättning för förlorad arbetsinkomst och arvode.
Ersättningen höjs till 4,5 procent från och med
2010.
2018-06-07
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Tryggande av pensionsförmåner

Kommunen tryggar avgiftsbestämd
ålderspension, förmånsbestämd ålderspension,
pension till efterlevande, extra tjänstepension
genom löneväxling samt alternativ KAP-KL
genom tjänstepensionsförsäkring.

Särskild avtalspension enligt
överenskommelse, pension intjänad före 1998
samt pensionsförmåner enligt PBF tryggas genom
beskattningsrätten.
Information till anställda

Kommunen har fastställt riktlinjer för
pensionsinformation till anställda.
Allmänt
Kollektivavtalen om tjänstepension för kommunens anställda Pensionsavtalet
KAP-KL och bestämmelserna PBF innehåller möjligheter till lokala beslut och
enskilda överenskommelser i vissa frågor. Med anledning av detta har
kommunen antagit denna pensionspolicy i syfte att ha såväl enhetliga som
attraktiva pensionslösningar.
I pensionspolicyn beskrivs på ett samlat sätt de regler och tillämpningar som
kommunen beslutat om.
För anställda i Bergs kommun gäller i normalfallet kollektivavtalen om
tjänstepension KAP-KL (för födda 1985 och tidigare) och AKAP-KL (för
födda 1986 och senare). Anställda som har beviljats sjuk- eller
aktivitetsersättning före 2006 kan dock omfattas av tidigare gällande
pensionsavtal.
En överenskommelse om en pensionsförmån enligt denna policy kan påverka
medarbetarens allmänna pension, ersättningar enligt socialförsäkringsbalken
eller från avtalsförsäkringar. Kommunen ger ingen kompensation för en sådan
eventuell påverkan.

2018-06-07
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Uppdatering
Pensionspolicyn ska ses över en gång per mandatperiod och vid behov
uppdateras.
Förändringar i lagar och kollektivavtal som påverkar pensionsområdet kan
föranleda översyn och uppdatering med annat tidsintervall.

Beslutsordning
Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn.
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet avseende förtroendevaldas
pensionsvillkor samt högsta beslutande instans gällande anställdas
pensionsvillkor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om särskild avtalspension enligt
överenskommelse, pensionsförstärkning i samband med förtida uttag av
tjänstepension och möjlighet till minskad arbetstid med bibehållet
pensionsintjänande som följer pensionspolicyns riktlinjer. Kommunstyrelsen
beslutar om motsvarande som ej följer pensionspolicyns riktlinjer.
Kommunchefen beslutar om annan än förvaltningschef eller motsvarande ska
erbjudas möjlighet till alternativ KAP-KL.
Kommunens pensionshandläggare beslutar i normala och löpande
pensionsärenden.

2018-06-07
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Pension till anställda
Inledning
Anställda med pensionsrätt omfattas av KAP-KL. Anställda som har beviljats
sjuk- eller aktivitetsersättning före 2006 omfattas dock av tidigare gällande
pensionsavtal. I övrigt gäller de lokala och kompletterande
pensionsbestämmelser som kommunen beslutat om vilka beskrivs i denna
pensionspolicy.

Särskild avtalspension enligt överenskommelse
Allmänt om särskild avtalspension
Särskild avtalspension är ett av flera alternativ som kommunen kan använda i
samband med övertalighet eller organisationsförändringar. Beslut om särskild
avtalspension som följer riktlinjerna nedan fattas i varje enskilt fall av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
I enskilda fall kan särskild avtalspension beviljas utan beaktande av
riktlinjerna. Ett sådant beslut fattas av kommunstyrelsen.
Riktlinjer för särskild avtalspension
Särskild avtalspension kan undantagsvis beviljas vid organisationsförändringar
eller när det är personalpolitiskt motiverat. Den kan beviljas tidigast från och
med 61 års ålder. Partiell Särskild avtalspension på deltid förutsätter en
permanent omreglering av sysselsättningsgraden. Arbetstiden efter minskning
ska minst uppgå till 50 procent av heltid.
Nivå och utbetalningstid
Hel särskild avtalspension utges med 70 65 procent av pensionsunderlaget.
Partiell sSärskild avtalspension på deltid utbetalas i relation till
arbetstidminskningen. Pensions-underlaget beräknas i enlighet med
bestämmelserna i KAP-KL respektive AKAP-KL.
Särskild avtalspension utbetalas från och med den överenskomna avgångstidpunkten till och med månaden före 65-årsmånaden eller den tidigare månad
då sysselsättningsgraden ändras, den tidigare månad då intjänad pensionsrätt
1997-12-31 och/eller förmånsbestämd ålderspension börjar utbetalas från
kommunen. Efter särskilt beslut kan partiell sSärskild avtalspension på deltid
kan utbetalas till och med 67-årsmånaden.
Minskning med annan inkomst
Hel särskild avtalspension minskas med 70 65 procent av eventuell
förvärvsinkomst. Från minskning undantas sådana förvärvsinkomster som för
ett kalenderår uppgår till högst två gånger gällande prisbasbelopp.
Partiell sSärskild avtalspension på deltid minskas med 70 65 procent av
eventuell förvärvsinkomst som ej har anknytning till anställningen i Bergs
kommun. Från minskning undantas sådana förvärvsinkomster som för ett
2018-06-07
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kalenderår uppgår till högst två gånger gällande prisbasbelopp i relation till
arbetstidsminskningen.
Slutbetalning av tjänstepension
Under tid med rätt till hel särskild avtalspension på hel- eller deltid betalar
kommunen pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension motsvarande
inkomstbortfallet. Avgiftsunderlaget motsvarar 1/12 av pensionsunderlaget för
varje månad som det föreligger rätt till särskild avtalspension, uppräknat med
förändringen av inkomstbasbeloppet i förhållande till avgångsåret.
Under tid med rätt till partiell särskild avtalspension betalar kommunen även
pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension avseende den del som
motsvarar arbetstidsminskningen. För varje månad med rätt till särskild
avtalspension motsvarar avgiftsunderlaget 1/12 av pensionsunderlaget i
förhållande till arbetstidsminskningen. Avgiftsunderlaget räknas upp med
förändringen av inkomstbasbeloppet i förhållande till det år
sysselsättningsgraden omreglerades.
För anställd som omfattas av bestämmelserna om förmånsbestämd
ålderspension beräknas denna i samband med avgången alternativt då
sysselsättningsgraden omreglerades. Vid beräkningen används det
pensionsunderlag som fastställts för den särskilda avtalspensionen. Som
pensionsgrundande tid tillgodoräknas även den som återstår från och med
avgången/arbetstidsminskningen till och med månaden före 65-årsmånaden.
Under tid med rätt till särskild avtalspension gäller skyddet avseende pension
till efterlevande. Pension till efterlevande beräknas på det pensionsunderlag
som fastställts för den särskilda avtalspensionen.
Tjänstegrupplivförsäkringen gäller under tid med särskild avtalspension.
Försäkringens skydd begränsas dock till begravningshjälp vilket kan utbetalas
med högst ett prisbasbelopp.
Särskild avtalspension kan påverka allmän pension, socialförsäkringar och
avtalsförsäkringar. Kommunen kompenserar inte för sådan påverkan.

Pensionsförstärkning vid förtida uttag av
tjänstepension
I syfte att underlätta omställningsarbete och säkerställa framtida
personalförsörjning eller andra särskilda skäl, kan anställd som har fyllt 61 år
och avgår med förtida uttag, erbjudas en pensionsförstärkning. Beslut fattas i
varje enskilt fall efter individuell prövning
Pensionsförstärkning är ett tilläggsbelopp till pensionen. Tilläggsbeloppet
beräknas till nedanstående procentsatser av den vid avgången gällande
månadslönen. Beloppet är detsamma under hela utbetalningstiden utan
indexering. Tilläggsbeloppet betalas ut kontant varje månad från avgången och
längst till månaden före 65 års ålder. Beloppet är inkomstskattepliktigt för
individen.
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Aktuell lön uttryckt i
inkomstbasbelopp
0 – 7,5
7,5 – 20

Tilläggsbeloppsnivåer
20 %
15 %

Anställningen upphör i samband med pensionsavgången. Inget ytterligare
tjänstepensionsintjänande sker därefter.
Avgång med förtida uttag kan påverka allmän pension, socialförsäkringar och
avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon ytterligare kompensation för
detta.

Avgångsvederlag
Då det är aktuellt att utbetala avgångsvederlag kan den anställde välja att
beloppet ska betalas till en tjänstepensionsförsäkring. Den anställde måste dock
göra ett sådant val innan beloppet varit tillgängligt för lyftning.
Vid betalning till en tjänstepensionsförsäkring ska den anställde tillgodoräknas
det belopp som motsvarar skillnaden mellan sociala avgifter och särskild
löneskatt. Genom detta uppnås kostnadsneutralitet.

Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
I syfte att stimulera äldre anställda att arbeta högre upp i åldrarna och för att
underlätta kompetensväxling kan kommunen vid behov erbjuda möjlighet till
minskad arbetstid enligt någon av nedanstående alternativ med bibehållet
intjänande av tjänstepension. Möjligheten gäller för tillsvidareanställda som
har fyllt 61 år. För båda alternativen gäller att aArbetstiden efter minskning
måste uppgå till minst 50 procent av heltid. För att åtgärdens syfte inte ska
förfelas får den anställdeanställda inte ta annat arbete samtidigt som arbetstiden
i kommunen minskas.
Arbetstidsminskning kan påverka den anställdes allmänna pension,
sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringarna med mera, eftersom den kontanta lönen blir lägre. Kommunen kompenserar inte för sådan påverkan.
Beslut om möjlighet till minskad arbetstid fattas i varje enskilt fall av
kommunstyrelsens arbetsutskott med hänsyn till verksamhet och ekonomi.
Minskad arbetstid med lönereduktion och bibehållet intjänande av
tjänstepension
Möjligheten innebär att den anställdeanställda genom permanent omreglering
av tjänsten minskar sin arbetstid. Lön utbetalas i förhållande till den nya lägre
sysselsättningsgraden.
Som pensionsgrundande lön för tjänstepension tillgodoräknas den fasta lön
som gällde före arbetstidsminskningen. Denna pensionsgrundande lönen
förändras procentuellt med faktiska löneökningar.
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Minskad arbetstid med viss lönereduktion och bibehållet intjänande av
tjänstepension
Möjligheten innebär att den anställde genom permanent omreglering av
tjänsten minskar sin arbetstid. Lön utbetalas därefter med en viss nivå av den
tidigare månadslönen medan det fortsatta intjänandet av tjänstepension sker
med oförändrad omfattning.
Om till exempel arbetstiden minskas från 100 till 80 procent, utbetalas lön med
90 procent medan tjänstepensionen tjänas in med 100%.

Löneväxling till pension
Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att pensionsspara via ett
överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Det överenskomna beloppet
betalas i form av en premie till en tjänstepensionsförsäkring.
För att löneväxlingen inte negativt ska påverka den anställdas allmänna
pension, bör årslönen efter växling överstiga 8,07 inkomstbasbelopp.
Kostnadsneutralitet
I syfte att uppnå kostnadsneutralitet tillgodoräknas den som löneväxlar ett
premietillägg. Premietillägget utgörs av skillnaden mellan lönebikostnad och
särskild löneskatt på pensionskostnader plus avgifter till kollektivavtalade
pensioner och försäkringar. Storleken justeras löpande från samma tidpunkt
som lönebikostnaden, den särskilda löneskatten eller avgifterna till
kollektivavtalade pensioner och försäkringar ändrasmotsvarar 7 procent för
2008 (2017 är premietillägget 5,8 %). Den totala premien utgörs därmed av det
överenskomna bruttolöneavdraget och detta premietillägg.
Syftet att uppnå kostnadsneutralitet innebär också att den oväxlade lönen ska
ligga till grund för det ordinarie tjänstepensionsintjänandet. Lönerevisioner ska
göras med den oväxlade lönen som utgångspunkt.
Beloppsgränser och avdrag
Det lägsta belopp som kan växlas är 500 kronor per månad. Det högsta tillåtna
växlingsbeloppet är 20 procent av bruttolönen.
Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det överenskomna
beloppet ifrån. De månader utbetald lön är mindre än det löneväxlade beloppet,
på grund av till exempel sjukdom, föräldraledighet eller annan tjänstledighet,
görs uppehåll i löneväxlingen.
Placeringsalternativ
Den anställdeanställda väljer själv om sparandet ska ske i en traditionell
försäkring eller i fondförsäkring och om försäkringen ska innehålla något
skydd till efterlevande. Premien betalas månadsvis till den försäkring som
valts. Försäkringsbolag anvisas av arbetsgivaren.
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Avtal, ändringar och varseltider
För anställd som önskar löneväxla upprättas ett individuellt avtal mellan denne
och kommunen. Om det överenskomna avdraget inte kan verkställas görs ett
uppehåll till dess detta återigen är möjligt.
Kommunen och den anställdeanställda har ömsesidig rätt att säga upp avtalet
med en varseltid på tre månader. Anställd som har sagt upp ett avtal kan
tidigast ingå ett nytt efter det att 12 månader förflutit från den tidpunkt då det
tidigare avtalet upphörde att gälla. Den anställdeanställda kan med tre
månaders varsel ändra växlingsbelopp.
Om förutsättningarna för löneväxling ändras på grund av ändringar i lag eller
centralt kollektivavtal, kan såväl kommunen som den anställdeanställda säga
upp avtalet med omedelbar verkan.
För att löneväxlingen inte negativt ska påverka allmän pension och
socialförsäkringar, bör årslönen efter växling överstiga 8,07 inkomstbasbelopp
respektive 7,5 prisbasbelopp. Kommunen kompenserar inte för eventuell
förlust inom allmän pension, socialförsäkringar eller avtalsförsäkringar.

Förhöjd pensionsavgift
I särskilda fall, där det bedöms nödvändigt i en rekrytering, kan kommunen
erbjuda förhöjd pensionsavgift till tjänstepensionen utöver de nivåer som anges
i kollektivavtalet. I första hand kan det bli aktuellt om någon anställd bedöms
förlora i tjänstepensionshänseende på att byta anställning till Bergs kommun.

Parallella anställningar
Om den sammanlagda månadslönen överstiger 62,5 % av inkomstbasbeloppet
kan det för en anställd vara ogynnsamt i tjänstepensionshänseende att ha
parallella deltidsanställningar hos mer än en arbetsgivare. En situation med
parallella deltider kan bli aktuell om Bergs kommun delar någon
nyckelkompetens med en annan huvudman.
Förutsatt att anställningarna har ett nära samband och att det ligger i
kommunens intresse att den anställda kan upprätthålla båda anställningarna,
tillämpar kommunen de centrala parternas rekommendation avseende
pensionsavgift enligt AKAP-KL vid samtidiga anställningar. Detta förutsätter
att AKAP-KL gäller för den anställda i samtliga kommunala anställningar.
Genom att tillämpa rekommendationen blir det möjligt för kommunen att
betala sin del av den anställdas hela tjänstepensionsintjänande, samtidigt som
den anställda trots sina parallella deltidsanställningar kan tjäna in en
tjänstepension som motsvarar en samlad heltidsanställning.

Stanna kvar-försäkring
För att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla särskilt
svårrekryterad nyckelkompetens kan kommunen teckna en stanna kvarförsäkring för en anställds räkning.
2018-06-07

12 (17)

KPA Pension Fredrik Mandelin

33

Pensionspolicy Bergs kommun

Bergs kommun åtar sig att i framtiden betala en villkorad lön eller extra
pensionsutbetalning till den anställda, om hen kvarstår i sin anställning under
avtalad tid. Efter avtalsperiodens slut kan den anställda välja att lyfta värdet av
den villkorade lönen som en engångsutbetalning eller som en löpande
utbetalning.
Kommunen betalar under den avtalade perioden varje månad in en premie till
en kapitalförsäkring som ägs av kommunen. Den villkorade lönen eller den
extra pensionsutbetalningen till den anställda motsvarar sedan vid varje given
tidpunkt det belopp som kommunen vid samma tillfälle kan erhålla från
försäkringen.
Om den anställda avslutar sin anställning vid ett tidigare tillfälle, faller rätten
till en framtida villkorad lön/extra pensionsutbetalning.
Villkor
Vid överenskommelse om stanna kvar-försäkring gäller:
- Avtalad period får inte vara längre än fem år
- Summan av den månatliga premien får vid heltidsanställning per år inte
överstiga den anställdas avtalade månadslön
Närmare villkor för utfästelsen regleras i ett individuellt avtal mellan
kommunen och den anställda.

Pension till förvaltningschefer, chefer med
motsvarande befattning samt nyckelpersoner
Kommunen erbjuder i enlighet med bestämmelserna i KAP-KL möjlighet till
alternativ pensionslösning. Syftet med erbjudandet är att stärka kommunens
möjlighet att såväl rekrytera som behålla högre chefer och nyckelpersoner i
konkurrens med andra arbetsgivare.

Alternativ KAP-KL
Allmänt
Alternativ KAP-KL erbjuds till förvaltningschefer och chefer med motsvarande
befattning. Pensionslösningen kan bara erbjudas dem som är födda 1985 och
tidigare. Denna avgränsning följer av kollektivavtalets bestämmelser.
Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt
KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner
inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy.
Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen innebär alternativ
KAP-KL större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning.
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Kostnadsneutralitet
Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas genom tjänstepensionsförsäkring med löpande premiebetalning. Premien
för alternativ KAP-KL motsvarar den som kommunen skulle ha betalat för
förmånsbestämd ålderspension.
Anställda som omfattas
Möjligheten till alternativ KAP-KL gäller för kommunens förvaltningschefer
samt annan chef med motsvarande ställning. som har motsvarande
befogenheter som förvaltningschef och som agerar på direkt uppdrag av
styrelse, nämnd eller annat politiskt organ.Nyckelperson kan omfattas av
möjligheten efter beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Den som omfattas av erbjudandet väljer själv om han eller hon ska ansluta sig
till alternativ KAP-KL. Den som valt att omfattas av alternativ KAP-KL kan
inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består.
Eget val för alternativ KAP-KL
Den anställdae väljer om premien ska placeras i traditionell försäkring eller
fondförsäkring, samt om försäkringen ska innehålla återbetalningsskydd eller
inte. Återbetalningsskydd innebär att det samlade pensionskapitalet betalas ut
till de insatta förmånstagarna som en månadsvis pension om den
anställdeanställda avlider.
Försäkringsbolag anvisas av kommunen.
Utbetalning
Pensionen utbetalas tidigast från 55 års ålder efter överenskommelse med
försäkringsbolaget. Pensionen kan utbetalas under en begränsad tid eller i vissa
fall livsvarigt. Kortaste utbetalningstid är normalt fem år.

AKAP-KL för födda före 1986
Medarbetare som är födda före 1986 och har en månadslön över 62,5 % av
inkomstbasbeloppet kan komma överens med arbetsgivaren om att övergå till
att omfattas av AKAP-KL i stället för KAP-KL. I dessa fall tillämpar
kommunen de partsgemensamma riktlinjerna vid överenskommelse om
AKAP-KL. Detta innebär bland annat beräkning av eventuella tilläggsavgifter
och tillhandahållande av det partsgemensamma informationsmaterialet om
sådan övergång.
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Information om pensionsförmåner
Enligt KAP-KL,avsnittet ”Riktlinjer för arbetsgivarens informationsansvar” i
KAP-KL respektive AKAP-KL är arbetsgivaren ansvarig för att anställda
informeras om de pensionsförmåner som tjänats in i anställningen.
Kommunen uppfyller informationskravet genom att de anställda via
KPA Pension får årlig information om de intjänade pensionsförmånerna.
Pensionsinformationen är skriftlig och lämnas i form av en pensionsprognos.
Vad gäller information om den avgiftsbestämda ålderspensionen får respektive
anställd information från det försäkringsbolag som valts.
Kommunens anställda som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda
ålderspensionen, får information och valblankett från Pensionsvalet PV AB.
Anställda med pensionsfrågor kan vända sig till Pensionshjälpen (tfn 08-665 05
70) eller kommunens pensionshandläggare.
Utöver detta tillhandahåller kommunen pensionsinformation enligt nedan.
Informationsträffar och individuell rådgivning
Kommunen genomför med viss regelbundenhet informationsträffar och
erbjuder i samband med dettaäven möjlighet till individuell rådgivning för de
medarbetare som anmält intresse för eller redan har överenskommelse om
löneväxling. Informationsträffarna och den individuella rådgivningen
genomförs tillsammans med extern partner.
Information om löneväxling
Kommunen tillhandahåller information om löneväxling.
Information om alternativ KAP-KL
Kommunen tillhandahåller information om alternativ KAP-KL.
Pensionsavgång
Anställda som planerar att avgå med pension ska lämna skriftlig ansökan om
detta till närmaste chef senast tre månader före planerad pensionsavgång. I god
tid innan pensionsavgången informeras den anställde skriftligen om pensionsbeloppets storlek.
För begäran om utbetalning och information om avgiftsbestämd ålderspension,
pension genom löneväxling och alternativ KAP-KL, ska den anställde vända
sig till respektive försäkringsbolag.
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Pension till förtroendevalda
Förtroendevalda på hel- och deltid
Kommunen tillämpar Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda (PBF) från och med 2003-01-01. Bestämmelserna gäller för
förtroendevalda vars uppdragstid är på heltid alternativt på deltid motsvarande
minst 30 procent av heltid.
Pension och avgångsersättning samordnas med eventuell förvärvsinkomst. Från
samordning med förvärvsinkomst undantas dock ett belopp som per månad
motsvarar 1/12 av gällande prisbasbelopp.
I övrigt beräknas och utbetalas pension och avgångsersättning enligt
bestämmelserna i PBF.

Övriga förtroendevalda
Förtroendevalda som inte omfattas av PBF har rätt till skälig ersättning för
förlorad tjänstepensionsförmån. Pensionsersättningen motsvarar 4,25 procent
av den ersättning som utbetalats för förlorad arbetsinkomst och arvode .
Pensionsersättningen utbetalas kontant under mars månad året efter det år
förlusten hänförs. Från och med 2010 höjs pensionsersättningen till 4,5%.
Pensionsersättning utbetalas ej om den understiger 100 kronor.
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Tryggande av pensionsförmåner
Kommunen tryggar pensionsförmånerna på nedanstående sätt
Avgiftsbestämd ålderspension

Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring.
Årlig premiebetalning till den försäkring
och det försäkringsbolag som den
anställde valt.
Förmånsbestämd ålderspension Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring.
Månadsvis premiebetalning till det av
kommunen valda försäkringsbolaget.
Pension till efterlevande
Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring.
Månadsvis premiebetalning till det av
kommunen valda försäkringsbolaget.
Alternativ KAP-KL
Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring.
Månadsvis premiebetalning till den
försäkring som den anställde valt.
Särskild avtalspension enligt
Hela pensionsbeloppet skuldförs i
överenskommelse
samband med beviljad pension och
tryggas genom beskattningsrätten.
Pension intjänad före 1998
Intjänad pension redovisas som en
ansvarsförbindelse och tryggas genom
beskattningsrätten.
Extra tjänstepension via
Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring.
löneväxling
Månadsvis premiebetalning till den
försäkring som den anställde valt.
PBF (Bestämmelser om
Hela pensionsbeloppet skuldförs i
pension och avgångsersättning samband med beviljad pension och
för förtroendevalda)
tryggas genom beskattningsrätten.
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Inledning
Alla berörda invånare i Bergs kommun ska erbjudas en smaklig och näringsriktig
kost inom alla de verksamheter (förskola, skola, fritidshem, LSS samt
äldreomsorg) där måltider serveras. Detta är ett övergripande styrdokument
för hur Bergs kommun väljer att arbeta med kost och nutrition för att styra
verksamheten mot de mål som satts upp.

Syfte
Syftet med kostpolicyn är att övergripande visa hur kommunen ska arbeta i
kostfrågan gentemot sina invånare. Vidare syftar kostpolicyn till att vara ett
underlag vid beslut om budget och verksamhetsplanering.
Syftet med kostverksamheten i Bergs kommun är att genom en smakfull och
näringsriktig måltid sätta hälsa och välbefinnande i främsta rummet. Måltiden
ska inte bara vara ett tillfälle för att tillgodogöra sig sitt näringsbehov utan ska
även vara ett tillfälle för social samvaro i en trivsam och rofylld miljö.

Mål
Målet med kostpolicyn är att ge tjänstemän i kommunens verksamheter ett
styrdokument för att kunna arbeta med kost och nutrition på ett sådant sätt
som önskas från politiskt håll. Målen med Bergs kommuns kostverksamhet är
att:





Främja goda matvanor
Förebygga ohälsa
Servera god, näringsriktig och livsmedelshygieniskt säker mat
Laga och servera mat i en klimatsmart anda
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Kommunövergripande
Bergs kommun väljer att använda sig av den samlade forskningen som finns
runt kost och nutrition. Detta innebär att kommunen följer Livsmedelsverkets
rekommendationer inom förskola och skola samt Socialstyrelsens vägledning
om måltider inom vård och omsorg.

Kosten inom skola, förskola och fritidsverksamhet






Maten som lagas ska följa de svenska näringsrekommendationerna.
Maten ska också vara allergianpassad då relevanta intyg finns för detta.
Måltiderna ska serveras på regelbundna tider.
Måltidsmiljön ska vara så lugn och rogivande som möjligt för att locka till
matglädje och trivsel.
 Där pedagogiska måltider bedrivs ska pedagogerna agera som goda
förebilder genom att sitta tillsammans med barnen, visa matglädje och
gott uppförande samt hjälpa till att grundlägga goda matvanor genom att
stimulera till nyfikenhet på mat.
Kosten inom vård och omsorg

 Kosten ska följa Socialstyrelsens vägledning och ses som en del av
omvårdnaden.
 Specialkost, konsistensanpassad kost samt allergikost ska erbjudas vid
behov.
 Maten ska vara näringsberäknad för att säkert uppfylla rekommenderat
näringsinnehåll.
 Omsorgstagarna ska ges möjlighet att tillgodose sitt energi- och
näringsbehov genom en jämn fördelning av måltiderna över dygnet i en
lugn och trygg måltidsmiljö.
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Klimat/miljö
 Vid livsmedelsupphandling ska miljöstyrningsrådets rekommendationer.
belysas.
 Vid menyplanering ska hänsyn tas till säsong när det gäller ex grönsaker.
 Matsvinnet ska minskas genom aktivt samarbete mellan kök och ”kund”.
 Maten ska lagas så nära gästen som möjligt för att hålla nere
transporterna.
 Andelen ekologiska livsmedel ska motsvara minst 10 % av matinköpen
för att succesivt öka.
 Målsättningen är att andelen ekologiska livsmedel ska motsvara minst
20% av de totala inköpen för 2018, för att succesivt öka.
Livsmedelshygien
Vid tillagning och servering av mat ska Bergs kommun följa de regler och lagar
som finns för livsmedelshygien och aktivt arbeta för en säker miljö att laga och
servera mat i. Samtliga kök i kommunen som klassificeras som
livsmedelsproducent ska upprätta och följa egenkontrollprogram för
livsmedelshygien (HACCP).

Påverka
På skolorna ska eleverna ha möjlighet att påverka och komma med synpunkter
när det gäller maten genom matråd. När det gäller våra äldre som bor i särskilt
boende och de som köper mat vilken levereras via hemtjänst så ska dessa
matgäster ha samma möjlighet genom regelbundna kostmöten med berörd
personal från de olika områdena.
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Näringsberäknat
Maten som serveras i Bergs kommun ska vara näringsberäknad. Detta sker
genom ett kostberäkningsprogram som kommunen köper in. Detta säkerställer
att näringsrekommendationer följs och ger goda möjligheter till uppföljning.

Matsedelsplanering
Vid matsedelsplanering ska svenska mattraditioner och högtider
uppmärksammas. Bergs kommun ska både införliva vissa nya
mattraditioner/rätter samt bevara den svenska mattraditionen,
husmanskosten.

Råvaror/tillagning
 I Bergs kommun ska vi använda oss av svenska kött/fågelråvaror så långt
som det är möjligt. Detta görs med kvalitet, djurhållning och
klimatpåverkan i tankarna.
 Maten ska lagas så nära gästen som möjligt.
 Djuren ska ha fötts upp och slaktats på ett sätt som har stöd i svensk lag.
 Så mycket mat som möjligt ska lagas från grunden, det vill säga lagas av
råvaror som inte värmts upp eller tillagats tidigare.
Kunskap

Personal som arbetar med mathantering ska ha den kunskap som krävs för att
kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. All personal som arbetar i
kommunens kök ska ha uppdaterade kunskaper i livsmedelshygien och det
egenkontrollprogram som tillämpas.

6
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Utvärdering och revidering
Denna kostpolicy är upprättad: 2018-06-14 och ska utvärderas och revideras
årligen.
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YTTRANDE

Sid

Datum

Vår beteckning

2018-02-16

Dnr 2017/360

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

2017-10-12
Verksamhetsavdelningen
Carina Rodhe

Medborgarförslag ang. utbildning i halkkörning.
I medborgarförslag den 12 oktober 2017 föreslås att kommunen anordnar en
utbildningsdag i att träna halkköring för personalen inom hemvården.
För personal som arbetar i hemtjänsten och som i sitt yrkesutövande kör bil
varje dag är träning i halkkörning värdefullt. Jämthalka i Östersund, ett
företag som ägs av fyra körskolor, erbjuder denna utbildning till både
körskoleelever och privatpersoner. Kostnaden för privatpersoner är 1800
kr/person. Ibland erbjuder de också gratis halkkörning för allmänheten.
Bergs kommun har inte avsatt centrala medel för utbildning i halkkörning
för personal inom hemvården för vintersäsongen 2017/2018. Beslut om
vilka utbildningar som ska prioriteras tas av respektive enhetschef. Därav
avslås medborgarförslaget ang. utbildning i halkkörning för personal inom
hemvården.
2018-02-16
Carina Rodhe
Områdeschef
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-03-27

Dnr 2017/341

Kulturchefen
Gunhild Åkerblom
Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport - Granskning av rutiner för hantering
av konstföremål
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga svar på
revisionsrapport - Granskning av rutiner för hantering av konstföremål, till
handlingar efter delgivning samt uppdra till kulturchefen att omgående
påbörja utarbeta riktlinjer i enlighet med svaret till kommunrevisionen.
Ansvarig

Gunhild Åkerblom
Finansiering

Ingen finansiering nödvändig.
Tidplan/Uppföljning

Uppföljning hösten 2018.
Bakgrund

Revisionsrapporten Granskning av rutiner för hantering av konstföremål har
genomförts av Deloitte AB på uppdrag av kommunrevisionen. Den
övergripande frågan är om verksamheten är ändamålsenligt uppbyggd och
den interna kontrollen tillräcklig.
Kulturchefen har i sitt yttrande besvarat revisionen utifrån dess granskning.
Barnperspektivet

(x) Bedöms inte vara relevant
( ) Har beaktats (se bilaga)

Ralf Westlund
Kommunchef

Gunhild Åkerblom
Kulturchef

Kopia till

Gunhild Åkerblom, kulturchef
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Datum

Diarienummer

2018-03-27

2017/341

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Kulturchefen
Gunhild Åkerblom
Kommunrevisionen

Revisionsrapport - Granskning av rutiner för hantering av
konstföremål
Deloitte AB har på uppdrag av kommunrevisionen granskat vilka rutiner
som finns beträffande förteckning av konstföremål. Den övergripande
revisionsfrågan är:


Är verksamheten ändamålsenligt uppbyggd och den interna
kontrollen tillräcklig?

Den sammanfattande bedömningen är att verksamheten inte fungerar
tillfredsställande och att den interna kontrollen inte är tillräcklig.
Revisionen ger följande rekommendationer:





Utarbeta riktlinjer för inköp, lån, förvaltning och underhåll av
kommunens konst och besluta om dessa
I riktlinjerna ska ansvarsfördelningen tydligt framgå inom
kulturenheten och vilket ansvar respektive förvaltning (skolor,
servicehus, kommunhus etc) har i hantering av konstföremål.
Delegationsordningen för kommunstyrelsen behöver uppdateras
avseende formell rätt att köpa in konst inom investerings- och
driftsbudgeten.
Genomför snarast en inventering av kommunens konstföremål och
förteckna det som finns i nytt register.

Kulturenheten har följande svar angående dessa rekommendationer:
Utarbeta riktlinjer för inköp, lån, förvaltning och underhåll av
kommunens konst och besluta om dessa.
Detta bör ske så snart som möjligt. För närvarande presenterar Kulturchefen
varje år en intern fördelning av Allmänkulturbudgeten (ansvar 910, vht
3151) för utvecklingsutskottet där 15000 kronor är fördelade till köp och
renovering av styckekonst för år 2018.
I riktlinjerna ska ansvarsfördelningen tydligt framgå inom
kulturenheten och vilket ansvar respektive förvaltning (skolor,
servicehus, kommunhus etc) har i hantering av konstföremål. För
närvarande finns ingen tydlig ansvarsfördelning. På institutionerna finns

BERGS KOMMUN | Box 73, 840 40 Svenstavik | Tel 0687-161 00 | Fax 0687-16105
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styckekonst både i allmänna utrymmen, arbetsrum och brukares
rum/lägenheter, men även i skrubbar och källarförråd. Tydliga riktlinjer för
hantering av styckekonsten är nödvändig.
Delegationsordningen för kommunstyrelsen behöver uppdateras
avseende formell rätt att köpa in konst inom investerings- och
driftsbudgeten. För närvarande avsätts en summa pengar varje år för inköp
av styckekonst i den mån det är relevant för utveckling av arbetsmiljön i
kommunens offentliga lokaler eller enskilda arbets- och brukar-rum.
Pengarna avser även renovering av befintlig styckekonst. Inköp görs för
närvarande av Kulturchefen, som har ansvar för styckekonsthanteringen i
kommunen. Budgeten gäller ej konst i miljögestaltning (utsmyckning). För
miljögestaltning gäller enligt politiska beslut att 1% av budgeten för ny och
ombyggnationer av kommunägda fastigheter skall gå till miljögestaltning.
Den hanteringen ligger hos Kulturchefen.
En inventering av kommunens konstföremål och ett inrättande av nytt
konstregister bör snarast ske. En grundlig inventering har inte skett under
överskådlig tid. Ett förråd finns sedan ett antal år där konst kan förvaras,
dock inte på ett säkert sätt. Rummet är låst, men kan nås av fler än
konstansvarig, vilket innebär att struktur och kontroll inte är möjlig i
nuläget. En rutin av konsthantering ska upprättas och vara känd inom
kommunens alla verksamheter. Om ett nytt konstregister ska inrättas bör all
styckekonst samlas in, fotograferas och märkas om med ny registerkod.
Deponerad konst från Landstinget ska särskiljas. Arbetet måste göras av
kunnig person, både vad gäller konstkunnande, konsthantering,
fotografering/dokumentation och registerhantering. Arbetet bör påbörjas
snarast, med början att upprätta en plan för arbetet.
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Översyn av Resursen
2018
RESURSEN ELLER ALTERNATIV ORGANISATION?
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Bakgrund
Uppdraget
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2017-11-13 (Dnr 2016/46) om en ”Översyn av Resursen”.
Arbetsutskottets beslut innefattade följande två punkter:



Arbetsutskottet ger HR-chefen i uppdrag att tillsammans med nödvändiga resurser ta fram
två alternativ, Resursen eller alternativ organisation.
Avrapportering sker vid varje arbetsutskott under 2018 tillsammans med fackliga
företrädare.

I samband med bildandet av Stabsavdelningen övertogs uppdraget i februari av stabschefen på eget
initiativ.
Arbetsgruppen för Resursen med representanter för verksamheterna och facken har deltagit i
utredningsuppdraget med stabschefen som sammanhållande med stöd av kommunsekreteraren.

Figur 1 Arbetsgruppens tidplan för översynen

Avgränsning
Denna översyn är framåtsyftande och föreslår alternativ organisation med stöd av personalens
erfarenheter via arbetsgruppen.
Översynen tar stöd av det som tidigare har utretts men kan inte sammanfatta tidigare slutsatser.
Översynen kan inte i detalj redogöra för hur organisationen ska se ut. Särskilt inte om alternativ B
beslutas. Översynen hemställer om att omorganisationen får hanteras i särskild ordning på
tjänstemannanivå i relation till övriga organisationsförändringar som genomförs under 2018.

Metod
Metoden belyser ingångsvärden som ekonomi, tidigare beslut, direktiv, arbetsuppgifter i nuvarande
organisation och något om tidigare utredningar. Belysa ska tolkas som att ”förenklat förklara”.
Arbetsgruppen samlar in kvalitativa svar från verksamheter/fack och på fyra frågeställningar (där
fråga 1 och 2 svara på vad som fungera bra och vad som fungerar mindre bra med Resursen som den
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är organiserad i dag). Fråga 3 handlar om alternativ till den funktion vi har idag, vilket är grundfrågan
i uppdraget från arbetsutskottet. Fråga 4 är öppen för egna funderingar.
Därefter redovisas alternativ som bygger på svaren från verksamheterna och facken. Två alternativ
föreslås utöver Resursen som den är organiserad idag. Redovisa är här att lägga fram de svar som
arbetsgruppens gemensamt ser finnas utifrån svaren på frågeställningar.
Vidare görs generell alternativjämförelse mellan alternativ Resursen och Verksamhetsnära alternativ.
Alternativjämförelsen bygger på beprövad erfarenhet.
Slutligen görs en alternativjämförande analys med alla tre alternativ och ett alternativ förordas av
gruppen som förslag till beslut för politiken. Analysen är subjektiv.
Metoden går i stort att hitta igen i strukturen för rapporten.

Ingångsvärden
Ekonomi
I den översyn som initierades 2016-02 skulle finansiering av Resursen redovisas och fast timpris
skulle tas fram. Verksamheten ska enligt beslut vara intäktsfinansierad genom ”köp och sälj”.1 Tyvärr
har inte köp och sälj fungerat i alla delar och är inte infört full ut.
Nedan följer ekonomisk uppföljning för Resursens, Poolen och ÄO i stapeldiagram för respektive
organisationsdel.
Resursen (Kommunstyrelsen)
Budget, redovisning och utfall 2012-1017

1

Kortfattat så kan man exemplifiera ”köp och sälj” på detta sätt: Hackås hemvård köper en tjänst
(resurstimmar till ett fastställt timpris) från Resursen vilket blir ett verksamhetsköp. Resursen säljer tjänsten
vilket blir en verksamhetsintäkt
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Vht 034 Resursen 2012-2017
5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

-1 000

-2 000
Budget

Redovisn

Diff

Bemanningspoolen (Kommunstyrelsen)
(Startades september 2015)
För Personalpoolen finns ingen budget eftersom den ska vara intäktsfinansierad.

Vht 035 Personalpool 2015-09--2017
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Särskilda boenden och Bergsgården 2017, 9 månader och 2018 helår (Verksamhetsnämnden)
(Tjänsteköp av poolpersonal och timvikarier)

Säbo + Bergsgården
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Budget helår 2018
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Redovisat 2017 (9 månader)

Jan 18 - Mars 18

Hemsjukvården 2017, 9 månader och 2018 helår (Verksamhetsnämnden)
(Tjänsteköp av poolpersonal och timvikarier)
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Hemvård dag 2017, 9 månader och 2018 helår (Verksamhetsnämnden)
(Tjänsteköp av poolpersonal och timvikarier)

Hemvård dag
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Totaler

Redovisat 2017 (9 månader)

Jan 18 - Mars 18

På totalen för 2018 så har SUH (säbo, hemvård och HSL) budgeterat att köpa 11 582 timmar från
Resursen till en kostnad på 3169 tkr.

Överenskommelsen
Det finns en överenskommelse (eller egentligen flera versioner som har uppdaterats efterhand)
mellan Äldreomsorgen och Resursen. Den har i någon mån varit styrande för hur ansvarsförhållanden
skulle regleras. Den har dock aldrig skrivits på. Det har inte funnits några överenskommelser mellan
övriga verksamheter och Resursen. Det finns som exempel ingen skriftlig överenskommelse mellan
Resursen och barnomsorgen (BOU).
Bifogar två upplagor av överenskommelser mellan Resursen och ÄO.
Rev c (bilaga 1)
Rev e (bilaga 2)

Redovisning av Resursens administratörers dagliga arbetsuppgifter
Nedan följen en sammanfattande beskrivning av Resursens administratörers dagliga arbetsuppgifter:


Rekryterar – för dagen och långsiktigt.



Vikariepool för alla områden.
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Ärendehanteringen – dit beställningar på alla arbetsgivarintyg, anställningsavtal,
vikariefrågor, allmänna frågor från chefer och övriga frågor som ska hanteras.



Förfallna beställningar lönemånad.



Bevakningslista – där vi går igenom vilka vikarier som ska avslutas i kommunen.



165-timmarslistan – där vi kollar övertid och läser av alla timvikariers lönespecifikationer.



Knappa anställningstid



Intervjuer och träffar med nya vikarier (hela rekryteringsprocessen)
-

Bokar introduktion och har kontakt med chef och tilltänkt arbetsplats

-

Ringer referenter och får referenser



Skicka, ta emot och hantera anställningsavtal, sekretess, Demens ABC



Ta emot beställningar från personal som fått delegerat av chefen att göra beställningar, men
inte fått utbildning i TimePool.



Hålla sig uppdaterad så vikarier har rätt behörigheter i E-sumIT. Delge vikarierna uppgifter
från E-sumIT.



Månadsbrev till vikarier.



Fakturor.



Finnas tillgänglig på telefonen 0687-163 30 för service.



Disponibel tid.



Ha kontakt och koll på poolare + vikarier



Dokumentera:
-

Förskjuten arbetstid för poolarna

-

Vilka vi har beordrat övertid ute i verksamheterna

-

Vara behjälpliga under rekryteringsprocessen av semestervikarier

Tidigare utredningar - Ärendekortet Dnr 2016/46
Ärendekortet 2016/46 innehåller 44 sidor av tjänsteskrivelser, beslutsprotokoll och
tjänsteutlåtanden. Översyner har gjorts i princip varje år från 2014. Något politiskt beslut om att helt
byta organisationsform har inte fattats. Däremot har en arbetsgrupp arbetat fram rutiner med
konkreta åtgärder för att förbättra arbetet i befintlig organisation. Alternativ har redovisats. Men det
har i samtliga fall ändå fortsatts att ”utredas”. Personalen inom Resursen gjorde dessutom en risk-
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och konsekvensbeskrivning vid en eventuell förändring av Resursen2. Sedan dess har det funnits en
oro som skapat osäkerhet i organisationen. Den osäkerheten finns fortfarande kvar.

Ensamutredare Dan Humble
I den utredning som Dan Humle gjorde 2014 finns några sammanfattande slutsatser.3 Frågan om
alternativ organisation lyftes redan då. Det har gått närmare fyra år sedan dess och justeringar har
gjorts både organisationsmässigt och verksamhetsmässigt.
Dan Humble gjorde även en utvärdering under 20164. Men någon ny organisation föreslogs inte
heller då.

Figur 2 Powerpoint-bild från Dan Humles utredning "Rätt till Heltid och Resursen från 2014.

2

Översyn av Resursen, Au paragraf 11, dnr 2016/46, 2017-05-16.
Rätt till Heltid och Resursen, Dan Humble 2014-04-22, Dnr 2014/404.
4
Resursen, utvärdering 2016, samt reflektion och förslag till åtgärder, Dan Humble
3
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Frågeställningar och svar från verksamheter och fackliga
organisationer
För att få en så bred och rättvis bild av hur Resursen upplevs att fungera har alla berörda i
arbetsgruppen fått svara på fyra frågor.
Frågeställningarna enligt nedan:
1. Vad fungerar bra?
2. Vad fungerar mindre bra?
3. Förslag på ett alternativ till den funktion vi har idag?
4. Övriga funderingar?

Verksamheterna
Svar från Barn- och utbildning
Kök (chefen för)
1. Jag tycker att vikariehanteringen för köken överlag går ganska bra nu. Dessvärre uppstår
vikariebrist ibland men det kan ju inte Resursen göra något åt precis då. Däremot kan man
kanske fundera lite över rekrytering av ev. nya timvikarier och hur det ska gå till, det känns
som att en ganska stor del av det ansvaret ligger hos mig.
2. Ibland upplever jag lite bristande kommunikation inom Resursen, det kan ju leda till onödigt
krångel i flera led. För min verksamhet är det bara vikariehantering det handlar om,
anställningsavtal, fakturahantering etc. sköter jag numera själv eftersom de skulle spara
pengar.
3. Ett alternativ till Resursen skulle väl i så fall vara att verksamheterna hade sina egna
administratörer så som det var tidigare.
4. -

Lokalvården (chefen för)
1. Vad fungerar bra?
Samarbete till viss del, själva bokningarna av vikarier vid sjukdom och ledighet fungerar, när
vikarier finns tillgängliga.
2. Vad fungerar mindre bra?
Informationsdelning mellan administratörerna och till vikarierna brister ibland. De verkar ha
många system dom måste kontrollera, missar man att kontrollera ett system kan man missa
viktig information.
Jag upplever att lokalvården blir nedprioriterad ganska ofta och jag kan be om att dom ska
boka en vikarie flera gånger (när jag vet vem jag vill ha och att jag måste ha en vik. annars vet

169

2018-04-17

10(24)

jag att jag får städa själv, på äldreboenden t.ex.) utan att den blir bokad. När jag tjatat ett par
gånger kan jag få svar att den blivit bokad på annat jobb (så jag måste ut i verksamheten och
städa).
Anställandet av nya vikarier har inte på länge gått helt genom resursen, utom i enstaka fall.
Jag har ofta haft första kontakten och skickat länken till intresseanmälan, därefter frågat
resursen om ansökan har kommit in. Jag känner att jag måste jaga vikarier till min
verksamhet, trots att det inte är mitt jobb vad jag förstår, det går oftast inte så bra heller då
det ofta blir att jag försöker få in folk som jag redan känner till, jag jagar inte folk jag inte
känner.
3. Jag skulle tro att en person som jobbar tätt med max två chefer skulle fungera bättre. För att
få ett tätare samarbete där personen kanske har mer tid för annonser och
anställningsintervjuer samt hålla systemen uppdaterade med aktiva vikarier. Dock bör
systemen fortfarande täcka alla verksamheter så att vikarier fortfarande kan jobba i olika
verksamheter utan att det ger merjobb för administratörerna. Ett tätare samarbete kan även
göra att administratören kan ta andra arbetsuppgifter när det är lugnt på vikariefronten.
4. Övriga funderingar?
Inga andra funderingar

Förskola (chef för 1)
1. Korttidsrekrytering vid sjukdom etc. fungerar bra. Samarbete vid kortare anställningar
fungerar bra. Samarbete kring extra förstärkningar kortare perioder fungerar bra. Samarbete
översyn och planering inför sommaren fungerar bra. En ansvarig övergripande för
barnomsorg fungerar bra. Malin har kännedom om olika behov och förutsättningar. Går
oftast bra och lätt att komma i kontakt med olika personer på resursen. Överlag bra
samarbete. Bra bemötande.
2. 3. Kan gärna återgå till att kortare anställningar än 6 mån sköts via resursen.
4. Vill inte ha tillbaka rekrytering av korttidsvikarier.

Förskola (chef för 2)
1. Beställning av vikarie som bokas, rekrytering och anställning av timvik, bevakning av
arbetstid. Bevakning av LAS-företräde. Kontakten med administratör.
2. Många beställningar planerad ledighet samt sjukvik som avslås pga. vikariebrist. Prioritering
görs av administratörer som kanske inte känner till lokala förutsättningar. De gånger ledighet
sökts med framförhållning, vik beställts långt i förväg har tillsättande av vik dröjt. Den som
söker ledigt lever i ovisshet. Jag tycker att vik kan bokas när beställning kommer in.
Ibland frustrerande när vik är bokad och avbokas/ombokas till annan arbetsplats.
Verksamheterna har gått kort mycket under ht.
3. Förslag på ett alternativ till den funktion vi har idag? Nej, jag tycker att nuvarande funktion
ska fortsätta tillsätta timvik, administratör som sköter korttidsfrånvaro.
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4. Hur blir det för barnomsorgen när administratören ska vara föräldraledig? Tänker på
semestervikarier. Jag vill inte tillbaks till att skriva avtal och rekrytera sjukvik söndag kväll.
En fundering som jag har är om resursen blivit för stor, många arbetsplatser som konkurrerar
om samma vikarier.

Förskola (chef för 3)
1. Hos oss fungerar det bra sedan vi fått vår kontaktperson N N (namnet borttaget av
författaren)
2. 3. 4. Flaggning när LAS-företräde är på g!!

Fritids (chef för 4)
1. Vet inte hur jag skulle ha klarat mig utan Resursen, korttidsfrånvaro.
2. 3. 4. -

Svar från Stöd, Utveckling och Hälsa (Vård- och omsorg, HSL samt LSS)
1. Rekrytering fungerar bra i 50 % av fallen. Resterande del är en blandning från ok till dåligt.

2. Kommunikation/dialog
o Servicenivån och bemötande kan förbättras
o Kunskap om verksamheten och kompetensnivån kan förbättras
o Kort framförhållning vid sökta ledigheter
o Nåbarheten kan förbättras
o Brister i introduktion

3. Egen bemanningsenhet för SUH.
4. -

Svar från Personalstöd
1. Den centrala synen och samordningen ger en tydlighet till den anställde och ger en enhetlig
bild av AG.
LAS hantering d.v.s. konverteringar och bevakningen av LAS företräden.
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Heltid – de möjliggör heltid.
AG har en gemensam ”vikarie” stab.
De har en bred kompetens om alla verksamheter de rekryterar för.
2. Vi sitter tyvärr åtskilda numer vilket påverkar det bra samarbete vi ändock har.
Cheferna ute i organisationen får idag olika hjälp av Resursen vilket försvårar.
3. Central funktion för hantering av:
 LAS bevakning.
 Centralt skrivande av anställningsavtal till hela kommunen.
 Rekrytering upp till 14 dagar.
 Ett gemensamt arbetssätt till alla chefer.
4. Tydliggöra roller vid rekryteringsadministration (Rekryterare, Resursen, chefer).

Svar från Resursen (chef för)
1. Centraliseringen av rekrytering: Resursen har idag överblick över hela kommunen utifrån
rekryteringsläget, allt från det akuta till den mer långsiktiga bemanningen. Resursen har en
vikariebank och poolare som går att placera, boka och flytta om så det passar många
verksamheter.
Alla vikarier genomgår samma kvalitetssäkring, och det är en väl förankrad rutin som följs.
Det är enkelt att ha koll på LAS och kommande konverteringar i kommunen.

2. Resursen har idag två uppdrag i kommunen: att vara ett administrativt chefsstöd och
samtidigt ha hand om all bemanning för alla verksamheter som är knutna till Resursen.
Idag handlar det om:


6 stycken förskolor med ca 16 avdelningar



6 stycken hemvårdsgrupper, inklusive nattpatrullen.



Hemsjukvården och sjuksköterskor



4 stycken hvb-hem (integration)



1 korttidsboende med två avdelningar (varav en är för svårt dementa) och både
natt/dagpersonal



14 stycken kök



20 stycken lokaler för lokalvård



6 st LSS-boenden



5 st personlig assistens grupper
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5 stycken äldreboenden med både natt/dagpersonal

Förutom att bemanna vid korttidsrekrytering (sjukdom/VAB) så är Resursen även chefer
behjälpliga vid sjukskrivningar i verksamheterna eller längre vikariat.
Exempel på administrativa arbetsuppgifter se Resursens administratorers dagliga
arbetsuppgifter.5
I takt med att det tillkommit mer arbete inom rekryteringen så har man samtidigt dragit ner
på 1,5 åa. Detta göra att det är en extremt pressad och stressig arbetssituation för hela
Resursen, som helt enkelt inte hinner med båda uppdragen.
3. Tydligare uppdrag: vad ska Resursen vara? Vilket uppsatt mål ska Resursen arbeta mot?
Om Resursen blir en renodlad bemanningsenhet så skulle enhetscheferna (ute i
verksamheterna, främst äldreomsorgen) behöva en biträdande enhetschef ute på plats som
kan avlasta dom i deras arbete. Rekryteringen ligger då kvar hos Resursen och cheferna ute
får bättre möjlighet att både hinna leda och utveckla sina verksamheter, samt göra viss
administration själva vilket hjälper dem att ha bättre koll på sin budget.

4. En fundering är om det går att dra ner på grundbemanningen ute i verksamheterna, för att
göra om underskötersketjänster till administratörtjänster istället? För att på så vis kunna
hålla sig inom budget och samtidigt få administrativt stöd på plats?

Fackliga organisationer
Svar från Kommunal
Resursen har i dag många olika arbetsområden. De rekryterar, skriver anställningsavtal, fakturerar,
gör anställnings intervjuer på timvikarier, håller reda på LAS, sköter poolen, sköter inbeordring, är ett
stöd till cheferna med div hantering bla beställningar.
Frågan är ju vad ”vi” vill att resursen ska göra/ha hand om? Har de förutsättningar för att göra allt
detta de gör i dag eller vill vi att de enbart ska sköta rekryteringen?!
1. Resursen/administratörerna har en stor överblick över personal och poolare i HELA
kommunen och kan förflytta/ omdirigera personal för att täcka upp vid korttidsfrånvaro. De
anställer timvikarier och fördelar dessa utifrån behov vilket gör att konkurrensen blir mindre
om vikarierna och det blir lättare för enheterna som har svårt att få vikarier att få vikarie. De
5

Som beskrivs under rubriken Ingångsvärden.
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är ett stöd till cheferna och gör mycket jobb för dessa som i sin tur frigör tid för cheferna att
lägga på personal frågor. De kan samköra sin personal så att de täcker upp en stor del av
dagen för rekrytering. De håller koll på LAS och konvertering tider mm. De sköter
Poolgruppens tider och rekrytering.
2. Resursen har svårt att se det ”lilla” på arbetsplatsen och vet inte när det går att placera om
t.ex. personal på arbetsplatsen. ( kan någon stanna kvar en stund, kan någon komma tidigare
kan någon helt enkelt byta arbetsdag eller kan någon byta timmar och jobba igen för någon
en annan dag). Svårt för personal som ser helheten och vill/kan byta dagar eller jobba för
någon att få kontakt med resursen för att berätta sitt förslag. I dag har personal svårt att få
tag i personal på resursen överhuvudtaget möts ofta av en telefonsvarare. Finns ingen på
resursen som har hand om rekrytering av natt personal. Vi får uppfattningen att ofta
kommer frågan till ordinarie personal om inbeordring i stället för att ringa icke tillgängliga
vikarier. Detta medför höga kostnader och slutkörd personal.
3. Alternativ till den funktion vi har i dag: Kommunal ser inte att det ska finnas ett annat
alternativ till det vi har i dag utan det som finns ska utvecklas, tydliggöras och se över vad
resursen ska utföra.
4. Övrigt: Inget just nu.

Svar från Lärarförbundet










Man kan inte anmäla flera dagars frånvaro vid sjukanmälan. Man måste meddela från sjuksängen
varje dag.
Önskvärt att det kommer samma vikarie för personal, som man vet blir borta flera dagar. Ibland
kan det komma två olika på samma dag. Viktigt för barnens trygghet.
I vilken ordning tillsätts vikarie, när flera av personalen är borta? Ex en personal hade semester,
torsdag och fredag, en personal sjuk hela veckan och en personal insjuknade onsdag, samma
vecka. Ingen vikarie fanns att tillgå, förrän torsdag em och då på den personal som insjuknade
onsdag.
Önskvärt att pooltjänsterna blir placerade i ett område, ex norra området.
Får ofta svaret att det inte finns vikarier att tillgå, fast vikarier ligger tillgängliga men inte blir
tillfrågade.
Vikarier har flera gånger blivit avbokade med kort varsel (eftermiddag innan ibland) för att
istället bli på bokade någon annanstans (vi kan då bli utan vikarie eller få några timmar och sedan
lösa resten av dagen själva). T.ex. stängningsvikarie 17.30 avbokad, vikarie på bokad till 14.
Således får vi ordna tiden 14-17.30 själva!
”Sjukdom går före ledighet”? ställer vi oss frågande inför, eftersom det fattas en personal oavsett
om den är ledig eller sjuk. Man måste kunna vara ledig utan att det drabbar ens kollegor.

174

2018-04-17

15(24)

Svar från Vårdförbundet
För verksamheterna är det mycket positivt att vid akut frånvaro eller behov av extra förstärkning
kunna få hjälp med det. Det är svårt att hinna rekrytera vikarie samtidigt som ordinarie sysslor ska
skötas. Resursen har även möjliggjort en helhetssyn vad gäller vikarietillgång och hur
omprioriteringar kan göras mellan olika verksamheter.
Chefens administrativa stöd har minskat markant sedan denna funktion flyttades över till Resursen.
Detta har haft en negativ påverkan på chefens möjligheter att arbeta verksamhetsutvecklande då allt
för mycket tid går till administration. Administratören på Resursen har svårt att prioritera annat än
akut bemanning vilket gör att ansökningar om ledighet på lite längre sikt inte tillsatts förrän kort inpå
önskad ledighet vilket upplevts som negativt. Nuvarande organisation gör att
kommunikationsvägarna blir ineffektiva då chefen och administratören sitter åtskilda och har svårt
att hitta tider att träffas.
Det upplevs negativt att poolens ssk/dsk är anställda under Resursen. Det vore bättre att de var
anställda under HSL chef. Detta då denne har en större insikt i vad arbetet innebär och även hur de
anställda sköter sitt arbete. I medarbetarsamtal blir det tydligt att Resursens chef inte har några
möjligheter att sätta sig in i vad ssk/dsk arbete innefattar. Kontakten med chefen på Resursen blir
bristfällig även rent generellt då denna har ett mycket splittrat uppdrag.
Vi föreslår att Resursen blir en renodlad verksamhet för akut rekrytering och att administrativa
stödet flyttas ut till cheferna för att möjliggöra ett närmare, mer effektivt samarbete.

Svar från Vision
1. Vad fungerar bra








Bra enhetschef förnärvarande för Resursen, lyssnar, lugn, tydlighet och får svar.
Fördel med en arbetsgrupp som stöttar varandra och tar hjälp av varandra och lära varandra.
Bra samarbete angående vikarier vilket är bra för verksamheten där behoven är störst samt
för timvikarierna.
Resursen arbetar på samma sätt, följer de regler man har.
Kan täcka upp för varandra när man är sjuk eller ledig.
Övergripande syn över vikarierna, timanställda och nyttjar vikarierna bättre.
Trivs bra med varandra.

2. Vad fungerar mindre bra?
 För få vikarier, timanställda, ev. nya vikarier, nyanlända behöver kunna mer svenska och för
att kunna skriva i journaler
 Att behöva beordra in ordinarie personal. Kostsamt för hela koncernen Bergs kommun,
siffran 150 000 kr för en månad nämns.
 Att inte få använda personal inom poolen
 Att utifrån att det är för få personer på Resursen som jobbar nu, (5 personer)så blir det
mindre med personal som arbetar i veckan utifrån att man arbetar på helgerna efter ett visst
schema. Även utifrån ledigheter, sjukdom samt inför semestern 2018. Har fått mer att
hantera, Myltblomman samt hemtjänsten i Svenstavik sedan december 2017.
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3. Förslag till förändringar
 Lämna tillbaka helgerna, bara arbeta mån-fred.
 Att inte beordra övertidsarbete för ordinarie personal, enhetschefer göra detta.
 Alternativt utöka med en personal till på Resursen. (Ordförandes åsikt)
 Använda poolarna till det mer akuta.
Alternativ till att ha kvar Resursen på något sätt är ju att personal placeras ute i verksamheterna och
det kan blir sårbart vid sjukskrivning, ledigheter och i semestertider. Mindre överblick av vikarier.
Negativt kan vara att verksamheter konkurrerar om vikarierna.
Resursens behov






Att renodla vad resursen ska arbeta med.
Ta bort vissa arbetsuppgifter, finns förslag från personalen.
Att i detta läge kunna använda mer personal från poolen, det går med bra planering.
Stor oro inför sommararen gällande semestrar på Resursen samt vikariesituationen.
Behov av vikarie som administratör under sommarperioden

4. Övriga funderingar
Resursens personal har under en lång tid varit föremål för utredning och nu åter en tid av
utredning för beslut i maj månad. Det är en bidragande orsak till att personal söker andra
arbeten. Kompetent personal riskerar att försvinna och då är det ännu svårare att få det att
fungera.
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Alternativ
Förslag på alternativ (från verksamheter och facken)
Förslag på ett alternativ till den funktion vi har idag?
”Ett alternativ till Resursen skulle väl i så fall vara att verksamheterna hade sina egna
administratörer så som det var tidigare.”
”Jag skulle tro att en person som jobbar tätt med max två chefer skulle fungera bättre. För att få
ett tätare samarbete där personen kanske har mer tid för annonser och anställningsintervjuer
samt hålla systemen uppdaterade med aktiva vikarier. Dock bör systemen fortfarande täcka alla
verksamheter så att vikarier fortfarande kan jobba i olika verksamheter utan att det ger merjobb
för administratörerna. Ett tätare samarbete kan även göra att administratören kan ta andra
arbetsuppgifter när det är lugnt på vikariefronten.”
”Kan gärna återgå till att kortare anställningar än 6 mån sköts via resursen.”
”Nej, jag tycker att nuvarande funktion ska fortsätta tillsätta timvik, administratör som sköter
korttidsfrånvaro.”
”Egen bemanningsenhet för SUH.”
”Central funktion för hantering av:
 LAS bevakning.
 Centralt skrivande av anställningsavtal till hela kommunen.
 Rekrytering upp till 14 dagar.
 Ett gemensamt arbetssätt till alla chefer.”
”Tydligare uppdrag: vad ska Resursen vara? Vilket uppsatt mål ska Resursen arbeta mot?
Om Resursen blir en renodlad bemanningsenhet så skulle enhetscheferna (ute i verksamheterna,
främst äldreomsorgen) behöva en biträdande enhetschef ute på plats som kan avlasta dom i deras
arbete. Rekryteringen ligger då kvar hos Resursen och cheferna ute får bättre möjlighet att både
hinna leda och utveckla sina verksamheter, samt göra viss administration själva vilket hjälper dem
att ha bättre koll på sin budget.”
”Kommunal ser inte att det ska finnas ett annat alternativ till det vi har i dag utan det som finns
ska utvecklas, tydliggöras och se över vad resursen ska utföra.”
”Vi föreslår att Resursen blir en renodlad verksamhet för akut rekrytering och att administrativa
stödet flyttas ut till cheferna för att möjliggöra ett närmare, mer effektivt samarbete.”
”Alternativ till att ha kvar Resursen på något sätt är ju att personal placeras ute i verksamheterna
och det kan blir sårbart vid sjukskrivning, ledigheter och i semestertider. Mindre överblick av
vikarier. Negativt kan vara att verksamheter konkurrerar om vikarierna.”

Slutliga förslag på alternativ
A: Nuvarande organisation
Resursen; en kommunövergripande organisatorisk enhet placerad på HR, som tillgodoser behovet av
korttidsvikarier inom vård och omsorg, kök, lokalvård, integration, förskola och fritids. På enheten
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arbetar 5 administratörer, en biträdande bemanningschef och en bemanningschef. Under Resursen
ligger poolanställda utefter behov med olika kompetensområden samt ca 200 timvikarier. De
yrkesgrupper som finns tillgängliga för utplacering i verksamheterna är: sjuksköterskor,
undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, stödassistenter, barnskötare, förskollärare
ekonomibiträden, kockar, lokalvårdare, vägledare och flykting/boendeassistenter.

B: Verksamhetsnära organisation
Resursen läggs ner. Bemanningspoolen lägg ner. Central hantering av LAS mm. Administratörer
fördelas ut i verksamheterna för administrativt stöd och rekrytering/bemanning sköts av respektive
enhet. Central resurs placeras på HR för att stötta med LAS-bevakning, avtal, samt stötta på den
arbetsrättsliga sidan samt inom kompetensförsörjningsarbetet.

C: Resursen – en renodlad bemanningsenhet6
Bakgrund
Resursen ska idag både vara ett chefsstöd och arbeta med akutrekrytering. Det är en omöjlig
situation och det har framställts önskemål för förändring kring Resursens sätt att arbeta.
Administrativt stöd
Administratörer anställs ute på arbetsplatserna, som stöd för cheferna. I och med detta renodlas
Resursen som bemanningsenhet och får förutsättningarna för att kunna jobba med rekrytering på ett
bättre sätt.
Administratören som anställs ute i verksamheten ska kunna hjälpa chefen på plats att skriva allt från
anställningsavtal, kontera fakturor, lägga beställningar i TimePool osv., arbetsuppgifter som tidigare
legat hos Resursen som ska tillbaka till verksamheterna. Detta är en viktig del och har även lyfts av
Dan Humble i hans senaste utredning om Resursen.
Bemanningen
I och med att många stödjande arbetsuppgifter skulle återgå till verksamheterna, så kan Resursen ha
större möjligheter att visa sig på mässor, fånga upp vikarier, ta hand om vikarier som redan är
anställda, och ha bättre koll på framtida rekryteringsbehov. Då finns också möjligheterna för
Resursen att vara behjälplig för cheferna vid vikarieanskaffning på längre vikariat ute i
verksamheterna.
För att kunna finnas tillgängliga och ge bästa möjliga service till cheferna, kan ett komplement till
gruppen kan vara en så kallad bokningsassistent i TimePool. En bokningsassistent är en modul som
kan vara behjälplig vid akutrekrytering när Resursens administratörer inte är på plats, eller som kan
användas för specifika beställningar.

6

Förslag från chefen för Resursen.
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Neddragning
Om det behöver dras ner på tjänster inom Resursen, i och med att arbetsuppgifter skulle försvinna,
så bör administratörerna som blir kvar arbeta måndag till fredag. Helgerna löses med hjälp av
bokningsassistenten i TimePool7.

7

I nuläget inte säkert att det är möjligt.
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Alternativjämförelser
Alternativjämförelse 2017
Redan 2017-02-15 gjorde arbetsgruppen för Resursen (i princip samma grupp som idag gör
översynen) en alternativjämförelse genom att jämföra Centraliserad organisation med en
verksamhetsnära organisation. En jämförelse genom plus/minus.
Alternativ 1 Centraliserad organisation

+

Alternativ 2 Verksamhetsnära

_

+

_

Samordning

Lojalitetskonflikt

LAS

”Dåliga vikarier” konverteras
pga. dålig kommunikation.

Heltid

”Vi – Dom”

Administratörsstöd på
plats för cheferna

Ingen samordning i bokning
av poolare/timvikarier

Helgbemanning

Resursen beskylls för att inte
kunna bemanna

Ansvarsförhållanden

Rätten till heltid svår att
upprätthålla

Flexibelt

Mer resurser krävs om man tar
2,5 tjänst från resursen

Verksamhetskunskap
(närmare
kärnverksamheten)

Flexibiliteten försvinner i
bemanningen.

Koll på
arbetstidsregler

* Ansvarsförhållanden
(tydliggörs i överenskommelse
och förändrad
delegationsordning)

Samarbete/samverkan
(gemensam
organisation)

Svårt att samordna
helgbemanningen.

Rekryteringsstöd * Tillgänglighet (tydliga
kontaktytor och rutiner)

Kommunikation/Dialog
(gemensam
organisation)

Ingen administrativ resurs på
helgerna

Kvalitetskontroll

* Samarbete/samverkan (se
förbättringsområden i rapport)

Tillgänglighet
(gemensam
organisation)

Risk för merkostnad med
många små vikariegrupper

Introduktion

* Verksamhetskunskap

Ökad belastning på chefer, ex
rekrytering av vikarier.

LAS

* Kommunikation/Dialog
(tydliga
kommunikationskanaler)

Dålig koll på arbetstidsregler

Ökad belastning på personal.
Bokning vikariepool för chef.
Frisk Fort?
Sjukanmälan?
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Generell alternativjämförelse 2018
En generell alternativjämförelse har även nu under översynen 2018 gjorts. Men istället för att
jämföra med plus/minus jämförs påverkansfaktorer som kommit fram under arbetets gång.
Organisationsalternativens påverkansfaktorer värderas subjektivt 1-3 (och färger) med hjälp av
utgångspunkter. Utgångspunkterna är påståenden som tar stöd av vetenskaplig fakta och/eller
beprövad erfarenhet. Det bättre alternativet har högre poäng av 1-3. Högsta slutsumman är bäst.
Till skillnad från alternativjämförelsen som gjordes 2017 är jämförelsens påverkansfaktorer från 2018
mera övergripande. Jämförelserna bedöms därför tillsammans ge en bredare bild och därigenom
bättre underlag för beslut.

Påverkansfaktorer

Alternativ
Verksamhetsnära

Resursen

Utgångspunkt

Ledarskap

1

3

Ledarskapet bör vara nära
medarbetarna (direkt ledarskap)

Sjuktal

1

2

Sjuktal bedöms var lägre vid tydlig
organisatorisk tillhörighet (direkt
ledarskap)

Kostnadskontroll

1

3

Ekonomiskt ansvar bör ligga hos
chefer i linjen

Identitet Bergs kommun

2

1

Identitet skapas genom gemensam
värdegrund och verksamhet

Arbetsgivarperspektivet

2

1

En centralt initierad process

EU-direktiv veckovila

2

2

Förmågan att planera utifrån
regelverket om veckovila

Schemaarbetet

2

2

Samordnas fn i gemensamt system

Köp- och säljutmaningen

2

0

Intäktsfinansierad Vht. Faller vid
decentraliserad organisation.

Kommunikation

1

2

Stora organisatoriska avstånd
geografiskt och mellan nämnder
ställer höga krav på väl utvecklad
internkommunikation.

Heltidsspåret

1

1

Heltidsuppdraget bedöms bättre
kunna hanteras centralt

Rekrytering/Kompetensförsörjning
Kort sikt

2

1

Förmågan att rekrytera personal på
kort sikt

Rekrytering/Kompetensförsörjning
Lång sikt

3

1

Förmågan att rekrytera personal på
lång sikt.

Administratörer

2

1

Underskott av administratörer.
Behovet är stort. Tillgången
begränsad.
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Samordning

2

1

Förmågan att samordna bedöms vara
nödvändigt oavsett
organisationsform.

Arbetsmiljö

0

3

Som läget är just nu är arbetsmiljön
inte gynnsam för personalen.

Verksamhetskännedom

1

2

Bedöms finnas närmast
verksamheten.

Summa

25

26

Alternativjämförande analys
De viktigaste påverkansfaktorerna med alternativjämförelse mellan de tre alternativen.
Viktigaste påverkansfaktorerna
Ekonomi/kostnadskontroll
Rekrytering på lång och kort sikt
Administrativt stöd till enheter
Ledarskap nära och direkt
Samordning kvalitet och uppföljning
Summa

Alternativ A
2
2
2
1
3
10

Alternativ B
3
1
3
3
1
11

Alternativ C
1
3
1
2
2
9

Hur vi än väljer att jämföra alternativen blir resultatet av jämförelsen att alternativen är lika bra –
jämbördiga - på totalen. Till och med när en sammanfattande jämförelse av de viktigaste
påverkansfaktorerna enligt tabellen ovan görs blir utfallet av alternativen likvärdiga.
Arbetsgruppen är i princip överens om att en nedläggning av Resursen inte är att rekommendera.
Det viktigaste skälet är utmaningen att rekrytera och kompetensförsörja kommunens välfärd. Inom
de närmsta 10 åren föreligger mycket stort rekryteringsbehov på grund av pensionsavgångar och
ökad andel äldre (och yngre för den delen). Rekryteringsutmaningen bör mötas med samordnade
insatser på övergripande nivå. Verksamheterna kommer behöva det stödet. Och om inte kommunen
sköter rekryteringen och bemanningen tillsammans kan det uppstå konkurrens om personalen inom
den egna organisationen.
Pool vs ökad bemanning? Frågan brukar komma upp. Svaret är att de som finns i Poolen är där för att
de anser att det är en anställningsform som passar för dem själva. Det är alltså inte säkert att de
söker vakanta ”vanliga” tjänster i kommunen. Vissa anser dessutom att Poolen skulle tillföras SUH:s
ansvarsområde. Poolen består företrädesvis av undersköterskor.
Det ekonomiska är en annan viktig påverkansfaktor. Köp och sälj fungerar inte idag på grund av fel på
prissättningen. Kostnadskontrollen är inte tillfredställande. Men det beror inte bara - eller kanske
inte alls - på organisationsformen. Det pågår en process inom t ex SUH för att delegera det
ekonomiska ansvaret till enhetschefsnivån. Det bör genomföras och kan stödjas genom t ex Budget
och Prognos som är ett verktyg i ekonomisystemet som underlättar arbetet ute på enheterna om det
används. Samarbetet mellan Resursen och verksamheterna är också utvecklingsbar för att nå god
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kontroll på ekonomin och då med stöd av kommunens Controller. Enhetschefer och ansvariga på
Resursen måste arbeta nära varandra så att man rekryterar rätt och med plånboken i tankarna.
Både vissa fack och verksamhetsföreträdare inom SUH uttrycker ett stort behov att administrativa
resurser ute på enheterna. Arbetsmiljön för cheferna är ansträngd och det finns en uppfattning att
Resursens administrativa stöd inte räcker till. Kanske är det så att det stöd som efterfrågas är det
som bara kan lösas lokalt ute på enheten. Det finns bedömt större behov av administrativt stöd än
vad som teoretiskt finns inom Resursen idag att fördela ut. Vi har valt att kalla det för ett
administratörsunderskott.
Översynen förstår att de ekonomiska förutsättningarna är sådana att det inte är möjligt att utöka
bemanningen på Resursen eller på enheterna med t.ex. administratörer.

Ledarskapet är viktigt för att en organisation ska fungera. På enhetsnivå bör ledaskapet präglas av
närvaro och direkt i sitt tillämpande. Indirekt ledarskap är inte att föredra och man skulle därför
förenklat säga att allt, även rekrytering av vikarier, skulle göras av chefen på enheten. Tyvärr krockar
just det med uppfattningen behov av om samordnade insatser för rekrytering och
kompetensförsörjning (ett vidare begrepp som t ex beskrivs i den kompetensförsörjningsplan som tas
fram inom äldreomsorgen där områdeschef och HR samarbetar redan idag).
Samordning av både vikarierekrytering, bemanning och vissa administrativa göromål möjliggör
enhetlig och likvärdig hantering. De som t ex söker en vikarietjänst ska få ett professionellt
bemötande oavsett var tjänsten finns i organisationen. En central hantering bör skapa
förutsättningar för det. Om det finns brister är det i sådana fall mer en kvalitetsfråga än en
organisationsfråga.
LAS och kollektivavtal är delas som också måste samordnas. Även anställningsavtal behöver
samordnas för att minimera fel som kan få konsekvenser.
Alternativ B tycks i tabellen ovan vara det bästa alternativet, men alternativet faller på några viktiga
punkter utifrån resonemanget i texten ovan.
Dessutom är det svårt att gå från alternativ B till alternativ C. Det är lättare att organisera om från
alternativ A.
I alternativ C finns förbättringsområden inom ekonomi/kostnadskontroll och administrativ stöd till
enheter. Om ekonomi/kostnadskontroll höjs från 1-3, vilket är möjlig med:
1. Tydligt ansvar, mandat och delegation till enhetschefer avseende budget och uppföljning med
stöd av Controller,
2. Tydlig prissättning för köp och sälj.
3. Kommunikation mellan verksamheter i samband med budgetplanering så att Resursen
dimensioneras efter behov.
Alternativ A är i jämförelse med alternativ B inte önskvärd från vissa fack och vissa organisationer om
frågan om administrativt stöd inte beaktas. Om alternativ C väljs kan man eventuellt nå en
kompromiss. Eftersom Alternativ C är en renodlad variant av alternativ A kan administratörer om 2,5
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tjänst tillsammans med administrativa uppgifter återföras till SUH. Kvar blir då 4,5 tjänst (av totalt 7,0
inklusive chef och biträdande chef).
Möjligtvis skulle man kunna överväga att Bemanningspoolen överförs till SUH.
Värt att påpeka i detta resonemang är att frågan om administrativt stöd få stor påverkan i utfallet i
översynen av organisationen. Egentligen tolkar vi att det ligger utanför grunduppdraget. En annan
brist är att BOU helt ställs utanför resursomfördelningen.
Chefen för Resursen har muntligen meddelats idén om att bygga en organisation med 4,5 tjänst
enligt alternativ C. Vi kan inte garantera att det är möjligt när detta skrivs. Förslaget kan falla platt då
det kanske inte är möjligt att upprätthålla en tillräcklig tillgänglighet med 4,5 tjänst och att tillräcklig
effekt avseende bemanning uppnås. Om bemanningspoolen ska över till SUH kan man anta att tjänst
måste överföras från Resursen till SUH. Då blir alternativ C ännu tunnare.

Förordat alternativ
Översynen förordar alternativ C med omfördelning av administrativa tjänster till SUH. Om det inte är
möjligt bör Resursen bevaras, alternativ A, som organisation som den ser ut idag men givet att
arbetet med att effektivisera och utveckla verksamheten i alla delar ligger kvar.
Risk- och konsekvensanalys samt facklig samverkan och förhandling ska genomföras enligt särskild
ordning oavsett val av organisationsform.
Beslutet bör utformas så att långsiktighet erhålls. Oron och osäkerheten i organisationen är en
hämsko för utveckling.
Planeringen av organisationen ska göras av berörda tjänstemän genom samarbete. Inte genom vi-och
dom.

Svenstavik 2018-04-23

Jesper Tjulin
Stabschef
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Överenskommelse mellan SUH (äldreomsorgen) och Resursen
Resursen är kommunövergripande organisatoriskt placerad på HR, som
tillgodoser behovet av korttidsvikarier inom vård och omsorg, kök,
lokalvård, integration, förskola och fritids. På enheten arbetar 5
administratörer, en biträdande bemanningschef och en bemanningschef
(ingen rekryterare). Under Resursen ligger 18 poolanställda med olika
kompetensområden samt ca 200 timvikarier. De yrkesgrupper som finns
tillgängliga för utplacering i verksamheterna är: sjuksköterskor,
undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, stödassistenter,
barnskötare, förskollärare ekonomibiträden, kockar, lokalvårdare, vägledare
och flykting/boendeassistenter.
Resursen administrerar och bemannar ut disponibel tid som tillhör de
yrkesgrupper som bemannas av enheten, samt alla beställningar
verksamheternas chefer skickar in. All bokning sker via bokningssystemet
Time Care Pool. Enheten arbetar med oplanerad och planerad frånvaro
utifrån enheternas beställningar.
Övriga arbetsuppgifter är att stödja enhetscheferna inom Vård- och omsorg
med administrativa göromål. Resursen tar emot och registrerar all
sjukfrånvaro och vab i organisationen samt ansvarar för kommunens
rekryteringssystem. Det ligger även en del andra arbetsuppgifter på
Resursen såsom vissa projekt med koppling till bemanning och
kompetensförsörjningsutveckling.
Ansvarsfördelning

Resursens ansvar


Personal- och arbetsmiljöansvar för timvikarier (upp till 30 dagar) och
tillsvidareanställda i Resursen.



Rekrytering av korttidsvikarier upp till 30 dagar.



Tillgodose behovet av korttidsvikarier inom vård- och omsorg. Vid
svårlösta beställningar kontaktas enhetschef.



Rekryteringsprocessen, vara behjälplig och stödja verksamheterna vid
rekrytering av vakanser och månadsanställda



Semesterplaneringsprocessen, tillsammans med verksamheten



Administrera (kontrollera, styra, varsla och följa upp) LAS hanteringen,
konverteringar (HR ansvar)

C:\Users\jesper\Desktop\Resursen\Skarpa dokument\Överenskommelse SUH-Resursen rev e.doc

187

2 (5)



Samordna och administrera ”disponibel tid” i verksamheterna.



Administrativt stöd till enhetscheferna inom vård- och omsorg enligt
tidigare beslut gällande omfördelning av budgetmedel från SUH till HR
(gäller under förutsättning att 2,5 årsarbetare inte återförs till SUH).



Månadsvis debitering av verksamhetsköp (utförda vikarietimmar
multiplicerad med överenskommet timpris) från SUH av vikarier
fördelad ner på enhetsnivå. Disponibel tid ska inte debiteras SUH.



Ekonomistyrningsprocessen, via personalstöd tillskapa debiterings- och
uppföljningsunderlag månadsvis till enheterna i verksamheterna.

SUH (Beställarens) ansvar


Personal- och arbetsmiljöansvar för månadsanställda vikarier,
timvikarier med anställningstid mer än 30 dagar och tillsvidareanställda
inom SUH



All beställning av korttidsvikarier görs via Time Care Pool. Telefon
används i undantagsfall och vid akuta ärenden



Tillse att aktuellt schema finns i Time Care Planering



Innan beställning görs en översyn av möjlig omfördelning i den egna
verksamheten



Beställning av korttidsvikarie bör vara minst 4 timmar enligt tidigare
lokalt avtal, om kortare tillfrågas vikarierande personal som har
möjlighet att neka passet.



Enhetschef och distriktssköterska (jourtid) har delegation att lägga
beställning av korttidsvikarier



Medarbetare med ”disponibel tid” meddelas till bemanningsenheten via
Time Care planering senast 14 dagar innan den börjar gälla
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Beställning korttidsvikarie

Beställning (från verksamheten) av korttidsvikarie sker i första hand via
Time Care Pool, alternativt via telefon.
När korttidsvikarien blir bokad på ett arbetspass, meddelas beställare och
vikarie automatiskt om bokningen via sms och e-post.
Vid svårlösta beställningar, då inga vikarier finns att tillgå och beordring av
ordinarie personal kommer på fråga, kontaktas beställare av administratör
via telefon enligt överenskommelse med respektive chef.
Arbetsplatser med ensamarbete och beställningar avseende vård i livets slut
prioriteras vid bokning. Det är därför viktigt att Resursen informeras om
dessa arbetsplatser vid beställning av vikarier.
Resursens administratörer bokar medarbetare med disponibel tid,
tillsvidareanställda inom Poolen och timvikarier om möjligt på flera
sammanhängande pass på samma arbetsplats för bättre kontinuitet.
Resursens administratörer kontrollerar så att den anställda får dygnsvila och
veckovila enligt Arbetstidslagen.
Arbetspassens längd

Huvudregeln är att Resursens poolpersonal och vikarier bokas på beställda
vikariepass på minst fyra (4) timmar och mer. Undantag finns.
Debitering och attestering

Debitering av utförd vikarietid sker via personalsystemet Visma, som är
integrerat med Time Care Pool. Förändras arbetstiden i förhållande till
bokningen ska det meddelas till Resursen. Anledningen är att rätt antal
timmar ska rapporteras till personalsystemet och att säkerställa att
arbetstidslagen kan följas.
All utförd arbetstid attesteras av Resursen.
Timpris och betalning

Debitering av verksamhetsköp från Resursen (utförda vikarietimmar) till
SUH sker månadsvis (vikarietimmar multiplicerad med timpris). Disponibel
tid debiteras inte SUH.
I timpriset ingår kostnader för restid, övertid, semesterersättning, jour,
beredskap, föräldraledighet, sjuklön och övriga kringkostnader som
leasingbilar, administration, utbildning, telefoner och möten.

C:\Users\jesper\Desktop\Resursen\Skarpa dokument\Överenskommelse SUH-Resursen rev e.doc

189

4 (5)

Timpriset är indelad i två (2) nivåer, tillsvidareanställda och timanställda
Timpris tillsvidareanställd undersköterska

333 kr/tim.

Timpris timvikarie undersköterska

203 kr/tim.

Timpris tillsvidareanställd HSL personal

404 kr/tim.

Timpris timvikarie HSL personal

305 kr/tim.

Kostnader gällande introduktion av nyanställda påförs inte SUH utan
belastar Resursen.
Timpriset omförhandlas årsvis.
Disponibel tid

Disponibel tid tillämpas i de fall arbetsplatsens tillgängliga arbetstid
överstiger bemanningsbehovet, där mellanskillnaden används som
disponibel tid. Resursen administrerar och bemannar disponibel tid.
Information om vilka medarbetare som berörs av disponibel tid skickas
automatiskt till Time Care Pool och ger då Resursens administratörer
möjlighet att samordna och optimalt planera ut den disponibla tiden.
Verksamheterna lägger in en beställning på sitt vikariebehov till Resursens
administratörer som matchar beställningen mot disponibel tid och
tillgängliga vikarier.
För att balansera så att medarbetare introduceras på arbetsplatser där det
behövs, behöver introduktioner stämmas av mellan verksamheten och
Resursen. Så långt det är möjligt tas hänsyn till medarbetares önskemål.
Arbetsgivaren ansvarar för att medarbetare arbetar sin avtalade arbetstid.
Resursens bokningsordning

Resursens administratörer bokar medarbetare med disponibel tid och
vikarier på beställda vikariebehov utifrån en bestämd bokningsordning:
1. Tillsvidareanställd personal från verksamheten med disponibel tid
2. Tillsvidareanställd medarbetare i Resursen pool.
3. Resursens timvikarier.
4. Omfördelning av tillsvidareanställd personal i Resursen pool
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5. Omfördelning av Resursens timvikarier.
6. Innan inbeordring av månadsanställda vikarier och tillsvidareanställd
personal ska ansvarig chef kontaktas.
7. Tillsvidareanställd personal beordras in av Resursen.
Lyckas inte Resursen bemanna enligt ordningen ovan tas kontakt med
ansvarig chef.
Beställning för planerad frånvaro avslås senast tre (3) dagar innan den
planerade frånvaron via Time Care pool. Meddelas ansvarig chef via
personlig kontakt.
Förändrat behov av vikarie

Vid ändrat behov t.ex. då en vikarie inte längre behövs är det viktigt att
meddela Resursen. Vikarien sätts då in på annat ställe där det finns behov av
vikarie, alternativt används tillfället för introduktion på annan arbetsplats.
Det är viktigt att veta att ett anställningsavtal med en timvikarie inte ensidigt
kan brytas av arbetsgivaren.
Rutin för Beställare

Alla vikariebeställningar läggs in i Time Care Pool av beställaren.
Beställning kan i undantagsfall göras via telefon, t.ex. vid ett vikariebehov
samma dag (dag ett).
Det är viktigt att beställningen fylls i fullständigt så att rätt information
kommer till Resursens administratörer som t.ex. kompetenskrav, delegering
för HSL uppdrag, körkort, klädsel för viss aktivitet eller information om
ensamarbete. Annan information av vikt kan vara frånvaroorsak och om det
finns önskemål om namngiven vikarie.
Bilaga: Time Care Pool Beställare – Webb klient

Svenstavik 2018-

Svenstavik 2018-

–––––––––––

–––––––––––

Helen Rikardsson

Anna Nordbrandt

Chef SUH

Chef HR
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Överenskommelse mellan SUH (äldreomsorgen) och Resursen
Resursen är kommunövergripande organisatoriskt placerad på HR, som
tillgodoser behovet av korttidsvikarier inom vård och omsorg, kök,
lokalvård, integration, förskola och fritids. På enheten arbetar 6
administratörer, en bemanningskonsult, en bemanningschef samt en
rekryterare. Under Resursen ligger 250 poolanställda med olika
kompetensområden samt ca 400 timvikarier. De yrkesgrupper som finns
tillgängliga för utplacering i verksamheterna är: sjuksköterskor,
undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, stödassistenter,
barnskötare, förskollärare ekonomibiträden, kockar, lokalvårdare, vägledare
och flykting/boendeassistenter.
Resursen administrerar och bemannar ut disponibel tid som tillhör de
yrkesgrupper som bemannas av enheten, samt alla beställningar
verksamheternas chefer skickar in. All bokning sker via bokningssystemet
Time Care Pool. Enheten arbetar med oplanerad och planerad frånvaro
utifrån enheternas beställningar.
Övriga arbetsuppgifter är att stödja enhetscheferna inom Vård- och omsorg
med administrativa göromål. Resursen tar emot och registrerar all
sjukfrånvaro och vab i organisationen samt ansvarar för kommunens
rekryteringssystem. Det ligger även en del andra arbetsuppgifter på
Resursen såsom vissa projekt med koppling till bemanning och
kompetensförsörjningsutveckling.
Ansvarsfördelning

Resursens ansvar


Personal- och arbetsmiljöansvar för timvikarier (upp till 30 dagar) och
tillsvidareanställda i Resursen.



Rekrytering av korttidsvikarier upp till 30 dagar.



Tillgodose behovet av korttidsvikarier inom vård- och omsorg. Vid
svårlösta beställningar kontaktas enhetschef.



Rekryteringsprocessen, vara behjälplig och stödja verksamheterna vid
rekrytering av vakanser och månadsanställda



Semesterplaneringsprocessen, tillsammans med verksamheten



Administrera (kontrollera, styra, varsla och följa upp) LAS hanteringen,
konverteringar (HR ansvar)
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Samordna och administrera ”disponibel tid” i verksamheterna.



Administrativt stöd till enhetscheferna inom vård- och omsorg enligt
tidigare beslut gällande omfördelning av budgetmedel från SUH till HR
(gäller under förutsättning att 2,5 årsarbetare inte återförs till SUH).



Månadsvis debitering av verksamhetsköp (utförda vikarietimmar
multiplicerad med överenskommet timpris) från SUH av vikarier
fördelad ner på enhetsnivå. Disponibel tid ska inte debiteras SUH.



Ekonomistyrningsprocessen, via personalstöd tillskapa debiterings- och
uppföljningsunderlag månadsvis till enheterna i verksamheterna.

SUH (Beställarens) ansvar


Personal- och arbetsmiljöansvar för månadsanställda vikarier,
timvikarier med anställningstid mer än 30 dagar och tillsvidareanställda
inom SUH



All beställning av korttidsvikarier görs via Time Care Pool. Telefon
används i undantagsfall och vid akuta ärenden



Tillse att aktuellt schema finns i Time Care Planering



Innan beställning görs en översyn av möjlig omfördelning i den egna
verksamheten



Beställning av korttidsvikarie bör vara minst 4 timmar enligt tidigare
lokalt avtal, om kortare tillfrågas vikarierande personal som har
möjlighet att neka passet.



Enhetschef och distriktssköterska (jourtid) har delegation att lägga
beställning av korttidsvikarier



Medarbetare med ”disponibel tid” meddelas till bemanningsenheten via
Time Care planering senast 14 dagar innan den börjar gälla
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Beställning korttidsvikarie

Beställning (från verksamheten) av korttidsvikarie sker i första hand via
Time Care Pool, alternativt via telefon.
När korttidsvikarien blir bokad på ett arbetspass, meddelas beställare och
vikarie automatiskt om bokningen via sms och e-post.
Vid svårlösta beställningar, då inga vikarier finns att tillgå och beordring av
ordinarie personal kommer på fråga, kontaktas beställare av administratör
via telefon enligt överenskommelse med respektive chef.
Arbetsplatser med ensamarbete och beställningar avseende vård i livets slut
prioriteras vid bokning. Det är därför viktigt att Resursen informeras om
dessa arbetsplatser vid beställning av vikarier.
Resursens administratörer bokar medarbetare med disponibel tid,
tillsvidareanställda inom Poolen och timvikarier om möjligt på flera
sammanhängande pass på samma arbetsplats för bättre kontinuitet.
Resursens administratörer kontrollerar så att den anställda får dygnsvila och
veckovila enligt Arbetstidslagen.
Arbetspassens längd

Huvudregeln är att Resursens poolpersonal och vikarier bokas på beställda
vikariepass på minst fyra (4) timmar och mer. Undantag finns.
Debitering och attestering

Debitering av utförd vikarietid sker via personalsystemet Visma, som är
integrerat med Time Care Pool. Förändras arbetstiden i förhållande till
bokningen ska det meddelas till Resursen. Anledningen är att rätt antal
timmar ska rapporteras till personalsystemet och att säkerställa att
arbetstidslagen kan följas.
All utförd arbetstid attesteras av Resursen.
Timpris och betalning

Debitering av verksamhetsköp från Resursen (utförda vikarietimmar) till
SUH sker månadsvis (vikarietimmar multiplicerad med timpris). Disponibel
tid debiteras inte SUH.
I timpriset ingår kostnader för restid, övertid, ob-ersättning,
semesterersättning, jour, beredskap, föräldraledighet, sjuklön och övriga
kringkostnader som leasingbilar, administration, utbildning, telefoner och
möten.
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Timpriset är indelad i två (2) nivåer, tillsvidareanställda och timanställda
Timpris tillsvidareanställd undersköterska

303 kr/tim.

Timpris timvikarie undersköterska

187 kr/tim.

Timpris tillsvidareanställd HSL personal

355 kr/tim.

Timpris timvikarie HSL personal

245 kr/tim.

Kostnader gällande introduktion av nyanställda påförs inte SUH utan
tas av Resursen.
Timpriset omförhandlas årsvis.
Disponibel tid

Disponibel tid tillämpas i de fall arbetsplatsens tillgängliga arbetstid
överstiger bemanningsbehovet, där mellanskillnaden används som
disponibel tid. Resursen administrerar och bemannar disponibel tid.
Information om vilka medarbetare som berörs av disponibel tid skickas
automatiskt till Time Care Pool och ger då Resursens administratörer
möjlighet att samordna och optimalt planera ut den disponibla tiden.
Verksamheterna lägger in en beställning på sitt vikariebehov till Resursens
administratörer som matchar beställningen mot disponibel tid och
tillgängliga vikarier.
För att balansera så att medarbetare introduceras på arbetsplatser där det
behövs, behöver introduktioner stämmas av mellan verksamheten och
Resursen. Så långt det är möjligt tas hänsyn till medarbetares önskemål.
Arbetsgivaren ansvarar för att medarbetare arbetar sin avtalade arbetstid.
Resursens bokningsordning

Resursens administratörer bokar medarbetare med disponibel tid och
vikarier på beställda vikariebehov utifrån en bestämd bokningsordning:
1. Tillsvidareanställd personal från verksamheten med disponibel tid
2. Tillsvidareanställd medarbetare i Resursen pool.
3. Resursens timvikarier.
4. Omfördelning av tillsvidareanställd personal i Resursen pool
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5. Omfördelning av Resursens timvikarier.
6. Innan inbeordring av månadsanställda vikarier och tillsvidareanställd
personal ska ansvarig chef kontaktas.
7. Tillsvidareanställd personal beordras in av Resursen.
Lyckas inte Resursen bemanna enligt ordningen ovan tas kontakt med
ansvarig chef.
Beställning för planerad frånvaro avslås senast tre (3) dagar innan den
planerade frånvaron via Time Care pool. Meddelas ansvarig chef via
personlig kontakt.
Förändrat behov av vikarie

Vid ändrat behov t.ex. då en vikarie inte längre behövs är det viktigt att
meddela Resursen. Vikarien sätts då in på annat ställe där det finns behov av
vikarie, alternativt används tillfället för introduktion på annan arbetsplats.
Det är viktigt att veta att ett anställningsavtal med en timvikarie inte ensidigt
kan brytas av arbetsgivaren.
Rutin för Beställare

Alla vikariebeställningar läggs in i Time Care Pool av beställaren.
Beställning kan i undantagsfall göras via telefon, t.ex. vid ett vikariebehov
samma dag (dag ett).
Det är viktigt att beställningen fylls i fullständigt så att rätt information
kommer till Resursens administratörer som t.ex. kompetenskrav, delegering
för HSL uppdrag, körkort, klädsel för viss aktivitet eller information om
ensamarbete. Annan information av vikt kan vara frånvaroorsak och om det
finns önskemål om namngiven vikarie.
Bilaga: Time Care Pool Beställare – Webb klient

Svenstavik 2016-

Svenstavik 2016-

–––––––––––

–––––––––––

Helen Rikardsson

Bosse Lindström

Chef SUH

Chef HR
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Bergs kommuns resultat för år 2017 uppgår till +3,5 mkr jämfört med +25,6 mkr för 2016.
Resultatet för 2017 är därmed det nionde året i rad med positivt resultat! Det sammanlagda
resultatet för de senaste nio åren är totalt sett ca +100 mkr, vilket bl.a. har gett förutsättningar
till att kunna finansiera samtliga genomförda investeringar med egna medel, samt möjliggjort
att den sedan många år planerade idrottshallen i Svenstavik nu kan byggas och beräknas
finnas på plats sommaren 2019.
Kommunen har förbrukat 99,6 % av skatteintäkterna och statsbidrag (målet i 2017 års budget
var att högst 98 % av skatteintäkterna skulle förbrukas). Årets resultat var budgeterat till 10,6
mkr, men utfallet blev +3,5 mkr, en avvikelse med -7,1 mkr. Den absolut främsta anledningen
till att inte det budgeterade resultatet nåddes var att Verksamhetsnämnden förbrukade 6,9 mkr
mer än deras tilldelade budgetram för året. I resultatet har inga medel från Resultat
Utjämnings Reserven (RUR) använts för 2017, vilket också är helt i enlighet med vad som
planerats i budgeten för året. Under året så beslöt även kommunfullmäktige att avsätta 16,7
mkr av 2016 års rekordresultat. Efter avsättningen så uppgår RUR till 20,9 mkr inför 2018.
Beträffande de två andra finansiella målen så uppfylldes bägge. Utfallet för soliditetsmålet för
året slutade på 52,9 % jämfört med målet på 50 % soliditet, samt målet för 100 %
självfinansiering av samtliga investeringar uppnåddes till fullo.
Kommunen har för sjunde året använt målstyrningsmodellen balanserat styrkort, där
kommunfullmäktige har fastställt mål för 2017 inom fyra olika perspektiv, nämligen ekonomi,
medarbetare, verksamhet och medborgare. Totalt sett har det balanserade styrkortet innehållit
38 st mål. Uppföljning av målen återfinns i en egen del i årsredovisningen. Uppföljning av
målen har följts upp 4 gånger under året, dvs. vid varje kvartalsskifte. Måluppfyllnaden under
året visar på en fortsatt god måluppfyllelse och målen uppnåddes helt eller delvis endast i
något lägre utsträckning än året innan vilket var året med den högsta måluppfyllelsen sedan
modellen infördes 2011. Ekonomiperspektivet visar på att 67 % av målen uppnåddes helt eller
delvis medan överskottsmålet på 2% ej kunde uppnås. Inom medarbetarperspektivet
uppnåddes 25 % helt samt 50% uppfylldes delvis, och 25% uppnåddes således inte. Av
verksamhetsmålen är 32% helt uppfyllda, 40 % delvis uppfyllda och 28% ej uppfyllda.
Medborgarmålen visar en måluppfyllelse på 50 % som är helt uppfyllda och 50 % delvis
uppfyllda.
Totalt sett visar måluppfyllnaden endast ett något sämre resultat för bokslutet för 2017 än
2016, där 37% av målen är helt uppfyllda (40% 2016), 40% delvis uppfyllda (42% 2016) och
23% ej uppfyllda (18% 2016).
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Utfallet av skatteintäkter och utjämningsbidrag blev i princip i enlighet med vad som
budgeterats för året.
Verksamhetsnämndens budgetutfall för 2017 visar på ett sammantaget nettounderskott om 6,9
mkr. Den absolut största orsaken ligger i att nämnden uppvisar ett underskott på kostnadssidan
där kärnverksamheter såsom förskola, grundskola, äldreomsorg och socialtjänst uppvisar ett
sammantaget minusresultat på 8,8 mkr.
Verksamhetsområden som uppvisar positiv avvikelse är gemensam verksamhet inom nämnden,
BoU och SUH med ett sammantaget överskott på 1,9 mkr.
Den inför året stora utmaningen att anpassa verksamhetskostnaderna inom integration utifrån
dels ett från halvårsskiftet nytt ersättningssystem som innebar en halvering av intäkterna, samt
utifrån ett kraftigt minskat mottagande av ensamkommande flyktingungdomar, har genomförts
genom en mycket lyckosam anpassning av de nya förutsättningarna och verksamheten för
integration uppvisade ett ekonomiskt noll resultat för året jämfört med budget.
Kommunstyrelsens budgetutfall var för året +1,7 mkr. Det ekonomiska överskottet för 2017
kunde uppnås till största delen genom att anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter
till största delen användes restriktivt och slutade på +1,3 mkr för året.
Miljö- och byggnadsnämndens budgetutfall för året blev +/-0 mkr.
Pensioner och pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den s.k. blandmodellen, vilket innebär att
pensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför
balansräkningen. Ansvarsförbindelsen för pensionsskulden intjänad före 1998 uppgår den 31
december 2017 till 205,6 mkr inklusive löneskatt. (207,8 mkr – 2016)
I balansräkningen är en avsättning upptagen för pensioner som avser ÖK-SAP om 4,7 mkr.
ÖK-SAP står för överenskommelse om särskild avtalspension samt avsättning för vissa
förmåner före 1998.
Kommunen har inte avsatt några särskilda medel för att täcka varken ansvarsförbindelsen
eller avsättning. Utbetalning till pensionärer av pensionsskulden före 1998 redovisas som en
kostnad i resultaträkningen liksom även den del som arbetstagarna själva förvaltar.
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Årets resultat för bolagen inom koncernen Bergs kommun
Bergab AB: -148 tkr ( -54 tkr – 2016)
Bergs Tingslag Elektriska AB (BTEA): -594 tkr ( -797 tkr – 2016)
BTEA Energi AB: +/- 0 tkr (-4 tkr – 2016)
Bergs Hyreshus AB: -50 926 tkr ( -2 915 tkr – 2016)
Mötesplats Oviken AB: -24 tkr (-5 791 tkr 2016)
Resultatet för koncernen Bergab för 2017 är -38,1 mkr (+9,3mkr 2016).

Koncernen Bergs kommuns konsoliderade resultat för år 2017 är -34,6 mkr ( +34,9 mkr
2016).

Bergabs styrelse har under året tillsammans med dotterbolagen fokuserat på ett flertal för
koncernen viktiga strategiska frågor och ställningstaganden för framtiden.
Styrelsen har under det gångna året haft en dialog med styrelsen för Mötesplats Oviken AB
kring bolagets utmaningar främst kopplat till deras ekonomi. Moderbolagets styrelse tog ett
beslut den 29 augusti att täcka merkostnaden på 300 tkr för ett nytt hyresavtal mot
kommunens verksamhet rörande sporthall och simhall mot en utökad tid som sträcker sig
dygnet runt mot att tidigare endast ha gällt begränsade tider. Det nya hyresavtalet började att
gälla fr.o.m. 1 oktober 2017.
Under året har styrelsen i Bergab tillsammans med BTEA sett över en försäljning av den
tidigare beslutade fiberutbyggnationen i kommunen. Det har tidigare konstaterats att det
saknas tillräckligt investeringskapital inom koncernen för att åstadkomma utbyggnationen av
fiber till kommunens innevånare på egen hand i den takt och utsträckning som kommunens
ambition är. Innan beslutet om försäljning av det befintliga nätet samt den framtida
utbyggnationen fördes diskussioner med externa aktörer kring en eventuell försäljning av
BTEAs fibernät kombinerat med en utbyggnadsplan/tidplan och åtagande som en extern aktör
skulle förbinda sig till att genomföra, och som möter kommunens ambition och målsättning
beträffande anslutningsmöjligheter för fiber till kommunens innevånare. Beslut om
försäljning till IP-Only togs av kommunfullmäktige vid sammanträdet den
6 april (kf § 24), beslut togs även vid samma sammanträde att kommunen tecknar
samverkansavtal med IPOnly kring de åtaganden som IP-Only förbinder sig kring den
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framtida utbyggnationen av fibernätet. Styrelsen i Bergab uppdrog till VD att genomföra en
vägvalsutredning av Bergs Hyreshus Abs framtid under 2016. Detta ledde sedan till att
styrelsen gav VD ett nytt uppdrag att upphandla en förstudie kring en eventuell försäljning av
bolaget.Uppdraget kring förstudien tillföll efter en direktupphandling PWC som genomfört
och avrapporterat genomfört uppdrag till styrelsen den 12 december. Förstudien kommer att
utgöra en del av underlaget till ett ställningstagande kring huruvida ägarstyrelsen avser att gå
vidare i processen eller inte.
Styrelsen har under det gångna året haft en dialog med styrelsen för Mötesplats Oviken AB
kring bolagets utmaningar främst kopplat till deras ekonomi. Moderbolagets styrelse tog ett
beslut den 29 augusti att täcka merkostnaden på 300 tkr för ett nytt hyresavtal mot
kommunens verksamhet rörande sporthall och simhall mot en utökad tid som sträcker sig
dygnet runt mot att tidigare endast ha gällt begränsade tider. Det nya hyresavtalet började att
gälla fr.o.m. 1 oktober 2017.
En revidering av de nuvarande ägardirektiven påbörjades vid en heldag för styrelsen den 19
februari 2018, och avses att komma upp för beslut i början av hösten efter att ägaren har haft
dialoger kring det nya förslaget med respektive dotterbolag innan förslaget framläggs till
kommunfullmäktige.

En stor genomgång har genomförts gällande fastigheters bokförda värden och verkligt värde.
Detta harresulterat i stora nedskrivningar på vissa fastigheter samtidigt som detta möts av
stora uppskrivningar på andra fastigheter. Resultatet av de stora nedskrivningarna på 80,4 mkr
visas i det stora negativa resultatet för 2017. Vi har även återtagit nedskrivningar som gjorts
tidigare år med 13,3 mkr som påverkar resultatet positivt. Men den stora förlusten under året
möts upp av uppskrivningsfonden, i det egna kapitalet, som härleds från uppskrivningarna
som gjorts.
Under början av året påbörjades en ombyggnation av lokalerna efter ett HVB hem i
Svenstavik. Bolaget skapade 8 lägenheter som tillfördes en högre standard än vad beståndet i
övrigt i Svenstavik har, främst avseende egna vitvaror i form av disk- och tvättmaskin samt
torktumlare i lägenheten. Hyresnivån för dessa lägenheter är högre än omgivande lägenheter
och trots detta har det inte varit några bekymmer med att hyra ut dem. Efterfrågan på boende
har varit fortsatt hög. Samtidigt påbörjades bygget av 3 parhus, sammanlagt 6 lägenheter, på
Hovslidenområdet i Hackås. Dessa stod klara för inflyttning till 1:a september. Sammantaget
har alltså bolaget tillfört 14 lägenheter till sitt bestånd.
Sista februari invigdes Lägdans förskola i Myrviken. Bolaget har efter beställning byggt en
förskola med 5 avdelningar samt utemiljö i anslutning till Myrvikens skola. Förskolan har en
modern planlösning och ljusa lokaler med stora ljusinsläpp. Utemiljön har slutligt färdigställts
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under våren och sommaren och i samband med detta har också parkeringen vid Myrvikens
skola renoverats. Även skolköket i Myrviken har blivit helt färdigställt under året. Köket har
byggts ut och helrenoverats samt att det har byggts en byggnad för avfalls- och källsortering.
Efter påsklovet fick Hackås skola tillgång till sitt nybyggda kök som ersatt det kök som våren
2016 eldhärjades helt. Tyvärr har inte regleringen av försäkringsskadan slutförts under året.
Under hösten har projektering av ny idrottshall vid Svenstaviks skola pågått och
upphandlingen har publicerats strax innan jul. Satsningen på underhållet har fortsatt. Dels
genom ett fortsatt yttre underhåll men också genom att bolaget nu har påbörjat
renoveringsåtgärder på avloppsstammar. Först ut var en mindre fastighet och under senare
delen av hösten har ett större reliningarbete handlats upp.
Under året har också den första NKI-undersökningen för bostadshyresgäster i bolagets
bestånd genomförts. Resultatet pekar ut ett antal områden där åtgärder kan fokuseras och
kommer att bidra till att ytterligare stärka bolagets kundvårdande arbete. En liknande
undersökning har genomförts bland bolagets lokalhyresgäster, också det för första gången.
Där är betyget överlag bra men pekar på skillnader i upplevd kvalitet mellan privata och
kommunala hyresgäster, vilket kommer att leda vidare till såväl åtgärder som ytterligare
analys. Ett samarbete med Klövsjö IF har inletts och föreningen har fått rätt att uppföra en
näridrottsplats i direkt anslutning till Klövsjö skola, vilket kommer att gagna såväl skolans
verksamhet som bygdens trivsel i stort.
Ekonomiska mål enligt ägardirektiven
Ägarnas krav på direktavkastning på marknadsvärdet har varit 5,5% för lokaler och 5,5% på
bostäder och blev år 2017 för lokaler 6,08 % (4,48) och för bostäderna 5,53 % (4,67).
Ägarnas krav på resultat före skatt är 3% av nettoomsättningen, vilket för 2017 blev -73% (0,03).

Den kraftiga expansionen i fjällområdet fortsätter och under 2017 har 181 (93) nya
anläggningar anslutits till elnätet. Det ökande kundunderlaget medför ett utökat effektbehov i
nätet, vilket kommer att kräva ytterligare investeringar i framtiden.
Fokus ligger fortsatt på investeringar och reinvesteringar. Projektet att höja spänningsnivån i
Turingenätet har påbörjats med ny transformering i Rätans kraftverk och kabelförläggning
mellan Rätans kraftverk och kabelförläggning mellan Rätans kraftverk och Handsjöbyn.
Fördelningsstationen i Vemdalen har uppgraderats för att öka möjliga inkopplingar. Arbetet
med sträckan mellan Vigge och Svenstavik fortsätter, under 2017 har befintlig luftledning
bytts mot jordförlagd kabel mellan Hoverberg och Galhammar.
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Klimatinvesteringen genom uppförande av laddpunkter för elbilar har fortsatt under året. Det
finns nu möjlighet att ladda elbil i Svenstavik, Åsarna, Rätan, Vemdalen, Gillhov, Klövsjö,
Börtnan och Ljungdalen. Under våren 2018 kommer ytterligare tre laddpunkter att byggas.
Under året har beslut fattats att avyttra det fibernät för elektronisk informationsöverföring
som byggts av BTEA. Avtal har tecknats med IP-Only Networks AB avseende denna
överlåtelse. Nedskrivning av anläggningstillgången Bredband har, för att spegla framtida
kassaflöden, skett med 9,6 mkr.
Bolagets investeringar i ledningsnät, byggnader, maskiner, inventarier, mätare och fordon har
under 2017 uppgått till 27 809 tkr (45 054 tkr).
Ekonomiska mål enligt ägardirektiven

Räntabilitet räknat som rullande 36-månaders medeltal

Mål

Utfall 2017 Utfall 2016

10%

14%

15%

År 2017 var ett vädermässigt milt år, vilket innebar fortsatt låg omsättning såväl ekonomiskt
som räknat i kWh. Det årliga underhållet på värmekraftanläggningen i Svenstavik, utfördes
som vanligt under försommaren. Även detta år till förhållandevis låg omkostnad. Detta bland
annat beroende på att värmepannans keramik fortfarande ej var i behov av någon större
renovering. Den gamla elpannan har demonterats och portarna vid flisfickan har höjts.
Bolagets investeringar har under 2017 uppgått till 184 tkr (26 tkr).
Ekonomiska mål enligt ägardirektiven
Mål Utfall 2017
Uppvisa vinst efter finansnetto motsvarande % av
nettoomsättningen

15%

18%

Utfall 2016

25%
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Under årets första 8 månader drev bolaget all verksamhet vid Mötesplats Oviken, inklusive
café, bowling, bad, idrottshall, konferens m.m. Detta som en övergångslösning i att hitta en
stabil entreprenör för driften framöver. Att hitta en driftsentreprenör för hela anläggningen har
inte visat sig möjlig. Däremot har Bergs kommun klivit in som hyresgäst för simhall och
idrottshall vilket också ses som naturligt då de använder dessa delar för sin skol och
fritidsverksamhet i Myrviken. För café, bowling och konferens har företagare och föreningar i
Ovikenbygden gått samman i en gemensam satsning och driver sedan 1:a september dessa
delar. Målsättningen att dela upp driften i olika delar är att var och en skall kunna fokusera på
det de är bra på samt lägga tonvikten av den idrottsliga verksamheten där den hör hemma inom skolans värld då en mycket hög andel av användningen kommer därifrån. Fastigheten
har ett antal tekniska bekymmer som bolaget jobbar med att lösa. Under år 2017 har
problemet med fukt i luften inne i anläggningen kunnat isoleras till en brist i konstruktionen
och en dialog med byggentreprenören har inletts men ännu inte slutförts. Planering för en
utvidgning av passersystemet för att passa den nu bedrivna verksamheten har planerats, likaså
investeringar i energibesparande åtgärder vad avser luft- och fuktbehandling vilket också
kommer att förbättra fuktproblematiken i inomhusluften.

Koncernen Bergs kommuns totala låneskuld exklusive anslutningsavgifter uppgår till 644,6
mkr (f.g år 649,7 mkr) plus pensionsskuld 205,5 mkr. (f.g år 207,8 mkr) Bergs hyreshus har
totalt under året amorterat av 3,0 mkr av sina tidigare lån från kommunen, samt Bergab har
amorterat av 0,3 mkr av sina lån från kommunen. Ingen ny upplåning har skett i vare sig
kommunen eller dotterbolagen under året.
Samtliga investeringar för kommunkoncernen har under året finansierats med egna medel.
En finanspolicy för hela kommunkoncernen har antagits av kommunfullmäktige i början av
2015 som syftar till att:





Fastställa finansverksamhetens mål
Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras
Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer
i finansverksamheten
Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten
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(nettokostnad mkr)

Kommunstyrelsen
Verksamhetsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Summa

Bokslut
2017

Budget
2017

Avvikelse

Bokslut
2016

54,3

56,0

+1,7

49,3

408,2

401,3

-6,9

385,9

3,2

3,2

0,0

2,3

465,7

460,5

-5,2

437,5

Årets nettoinvesteringar uppgår till 21,8 mkr jämfört med budgeterade 39,7 mkr. Den enskilt
största investeringen för året består av byggnationen av en ny återvinningscentral i Brånan.
Vid årsskiftet har den omfattat en investeringskostnad på 2,2 mkr utöver redan investerade
medel på 4 mkr för 2016. Totalt har investeringen för den nya återvinningscentralen hållit sig
i nivå till den budget som lagts för projektet. Den enda åtgärd som fortfarande återstår är
asfaltsbeläggning som kommer att genomföras under 2018. En fortsatt satsning som inleddes
under 2016 är den större satsningen som är riktat mot IT-utrustning för att erbjuda en modern
lärandemiljö och som möjliggör en anpassad undervisning för alla elever, totalt har ca 2 mkr
investerats i IT-utrustning inom Barn och utbildning för 2017, utöver de 3 mkr som
investerades under året innan.
Investeringar och utbyggnation av nyanslutna fastigheter till Utanbergsverket sker löpande i
och med att utbyggnationen sker i en allt högre takt i Storhogna/Klövsjö området. Totalt sett
har 0,5 mkr investerats under året, medan nya anslutningsavgifter har uppgått till 7,6 mkr
under 2017. Utöver anslutningsavgifter medföljer även utökad årlig intäkt för kommunen i
form av brukningsavgifter.
En detaljerad redovisning av årets investeringar återfinns i en egen del i årsredovisningen.
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(nettoinvestering i mkr)
Nämnd

Bokslut

Budget

Avvikelse

16,9

34,8

+17,9

Verksamhetsnämnden

4,7

4,7

0,0

Miljö- och byggnadsnämnden

0,2

0,2

0,0

21,8

39,7

+17,9

Kommunstyrelsen

Totalt

12
214

13
215

14
216

15
217

16
218

17
219

Analys:
God vård och omsorg
Det har genomförts 3 undersökningar inom Vård och omsorg i Bergs kommun, Öppna jämförelser (2017) ,
KKIK (2017) och brukarundersökningen (2017).

KKIK
Vid en analys av resultaten i KKIK så har Bergs kommun förbättrat sig inom hemtjänst medan det har skett en
liten försämring på särskilda boenden vid en jämförelse med förgående års resultat.
Beträffande de kvalitetsaspekter som har stor betydelse för de äldre i särskilda boenden så har verksamheten
försämrat sig något i jämförelse med resultatet 2016 (från 67% till 64%). Resultatet ligger något under
medelvärdet för riket och över medelvärdet vid jämförelse med länets kommuner.
Nöjdheten hos våra brukare på de särskilda boendena har ökat något. Det har skett en förbättring i jämförelse
med 2016 (från 80% till 81%) och vid en jämförelse med riket (82%) så ligger det något under medelvärdet och
på nedre halvan vid en jämförelse med övriga kommuner i länet
Kontinuiteten vid besök hos våra äldre i ordinärt boende ligger över medelvärdet i jämförelse med riket och vid
en jämförelse med övriga Jämtlandskommuner ligger Bergs kommun i topp.
Nöjdheten hos våra brukare inom hemtjänsten har förbättrats i jämförelse med 2016, från 90% till 94 %. Vid en
jämförelse med riket så ligger det över medelvärdet som är 89%.
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Brukarundersökningen
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Det positiva i brukarundersökningen för äldre som bor i särskilt boende i Bergs kommun kan sammanfattas på
följande sätt
- bra bemötande från personalen (95%), förbättring med 1% i jämförelse med 2016 (94%)
- förtroende för personalen (86%), försämring med 5% i jämförelse med 2016 (91%)
- trygghet på boendet (84%). försämring med 9% i jämförelse med 2016 (93%)
- är sammantaget nöjd med äldreboendet (81%)
- kontakt med personalen på boendet (83%)
Det minst positiva inom särskilda boendet
- ensamhet (57%), förbättring med 8% i jämförelse med 2016 (65%)
- vart man vänder sig med synpunkter och klagomål (57%), förbättring med 5% i jämförelse med 2016 (62%)
- information om tillfälliga förändringar (57%), fösämring med 11% i jämförelse med 2016 (46%)
- Trivsamt utomhus runt boendet (51%)
- möjligheterna att komma utomhus (50%)
För hemtjänsten kan den positiva delen sammanfattas enligt följande
- bra bemötande från personalen (99%), förbättring med 2% i jämförelse med 2016 (97%)
- förtroende för personalen (89%), försämring med 4% i jämförelse med 2016 (93%)
- personalen utför sina arbetsuppgifter bra (93%), förbättring med 1% i jämförelse 2016 (92%)
- sammantaget nöjd med hemtjänsten (94%), förbättring med 4% i jämförelse med 2016 (90%)
- känner sig trygg hemma (89%), försämring med 1% i jämförelse med 2016 (90%)
Det minst positiva inom hemtjänsten
- ensamhet (60%), försämring med 8% i jämförelse med 2016 (52%)
- påverka tiderna för besök (53%), försämring med 15% i jämförelse med 2016 (38%)
- vart man vänder sig med synpunkter och klagomål (33%), förbättirng med 1% i jämförelse med 2016 (33%)
- lätt att få kontakt med personalen vid behov (23%)
- information vid tillfälliga förändringar (33%), försämring med 10% i jämförelse med 2016 (23%)

Öppna jämförelser
Mätningen i Öppna jämförelser visar på att 72,2% av nyckeltalen får godkänt (inom spannet grönt och gult.
Nöjdheten hos våra brukare inom hemtjänsten är bra. Den har förbättrats med 4% mellan 2016 och 2017 till
94%. Områden som bemötande (99%), personalen utför sina abetsuppgifter (93%), möjlighet att framföra
synpunkter och klagomål, och personalkontinuitet får bra betyg i Öppna jämförelse mätningen.
Mätningen för 2017 visar på följande utvecklingsområden, aktuell samlad plan för kompentensutveckling,
strukturerat arbetssätt och systematisk uppföljning och rutiner gällande helhetsyn och samordning.
Effektivitetsgraden
Effektivitetsgraden år 2017 för Hemvården (exklusive Storsjö) landar på 51,2 % (2016 47,6%). Ser man till
utfallet så är det en avsevärd förbättring i jämförelse med 2016, där både Hackås och Rätan når målet med en
effektivitetsgrad på 55%. Det är viktigt för verksamheten att fortsatt fokusera på effektivitetsgraden för att nå
målbilden 55 % under 2018.
Evidensbaserad verksamhet
Bedömningen är att ca 75% av våra medarbetare nyttjar de verktyg och vägledningar som finns på "Insidan".
Målet är 100%.
Förebyggande verksamhet
Andelen beslutade placeringar (LVU och LVM) har ökat 2017 i jämförelse med 2016. Både LVM och LVU har
ökat under år 2017, LVU från 5 till 6 och LVM från 2 till 5.
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Egenförsörjning som nyanländ svensk
47% är egenförsörjade av de som genomgått etableringsperioden 2017, målet var 30%. 17 personer har lämnat
etableringen i år, 8 personer till arbete/utbildning och 4 personer till program och 9 personer är inte i
arbete/utbildning. Insatser från etableringskoordinator är studiebesök enskilt och i grupp inför praktik och
anställning. I genomsnitt har 2 insatser genomförts per person. Insatser från ESF-projekt Rekrytera, JH
Integration, handledarutbildning, trafikkunskap och praktikantträffar.
Handläggning och utredning
KKIK mäter endast handläggningstiden för ekonomiskt bistånd. Handläggningstiden för ekonomiskt bistånd vid
nybesök är mycket bra. Bergs kommun har en handläggningstid på 10 dagar där medelvärdet för övriga
kommuner är 16 dagar.

Aktiviteter för att nå målen:
- Följa upp och förbättra effektivitetsgraden (tid hos kund) (har förbättrats i jämförelse med 2016)
- Utreda en flexiblare schemaläggningsprocess
- Tydliggöra och följa upp biståndsbeslut
- Följa upp/informera kontinuerligt gällande ohälsotalen (genomfört maj-2017)
- Implementering av gemensam planeringsfunktion för flexiblare resursutnyttjande (genomfört 2016)
- Omorganisera natten (genomfört 2016)
- Centralt placerad nattpatrull (genomfört 2016)
- Ekonomistyrningen (Intäktsfinansierad verksamhet) (genomfört)
- Införa nytt planering- och Uppföljningssystem med den senaste tekniken (genomfört 2016)
- Budget Poolen
- Införa välfärdsteknologin (trygghetstjänster såsom nattillsyn med kamera, GPS/positioneringslarm mm) som
bidrar till ökad trygghet, säkerhet, kommunikation och delaktighet i samhället samt bidrar till bättre
tillgänglighet, resursutnyttjande och kvalitet för både brukare och personal
- Tydliggöra samverkan/samarbete med Resursen. En överenskommelse tas fram som tydlggör
ansvarsförhållanden, beställning av korttidsvikarie, rekrytering, timpris och betalning och bokningsordning, LAS
hantering, disponibel tid mm. (överenskommelse framtagen men ej påskriven)
- Utreda volym delegerade HSL beslut i relation till SoL beslut (material framtaget för att utreda
förhållandet delegerad HSL och SoL)
- Förändra dokumentation och journalhantering
- Administrativt stöd till enhetscheferna inom vård- och omsorg (enligt tidigare beslut gällande omfördelning av
budgetmedel från SUH till HR)
- nyckelfri hemtjänst (upphandling pågår, sista anbudsdag 2018-03-14.
- digitala trygghetslarm (pågår,185 digitala larm installerade 2018-02-20. Färdigtidpunkt 2018-03-30)
- minska ohälsotalen (månadsvis uppföljning, förbättrat resultat i jämföresle med 2016)
- Implementering social dokumentation och genomförandeplaner i verksamhetssystemet (digitaliseringen
pågår, ej klart)
- Se över verksamhets- och ledningssystemet (arbete pågår i samband med införande av nya hemsidan, nytt
avvikelsrapporteringssystem implementerat)
- Förändrad struktur ekonomisystemet
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Uppföljning av aktiviteter i samband med
årsbokslut
Kontrollaktiviteter markeras med_
Kontrollaktivitet helt utförd
Kontrollaktivitet delvis utförd
Kontrollaktivitet ej genomförd

Kommunstyrelsen
100 aktiviteter
65
31
4
0 ej uppföljda
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Verksamhetsnämnden
65 aktiviteter
35
25
5
0 ej uppföljda
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Miljö- och byggnadsnämnden
6 aktiviteter
4
2
0
0 ej uppföljda

Kommunstyrelsens och nämndernas självskattning av utfallet för arbetet med intern kontroll
2017. Markeras med ett X.
Styrelse/nämnd

Svag

Tillfredställande

Kommunstyrelsen
Verksamhetsnämnden
Miljö- och
byggnadsnämnden

God

Mycket god

X
X
X
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(belopp i mkr)

2017

2016

2015

2014

2013

Antal invånare 31 december

7 122

7 081

7 032

7 067

7 160

Genomsnittlig utdebitering per
100 kr
varav kommunalskatt

34,82
22,52

34,82
22,52

34,82
22,52

34,82
22,52

34,82
22,87

Skatteintäkter

285,9

285,3

278,4

268,4

259,2

Statliga utjämningsbidrag

214,2

188,4

187,0

196,5

202,3

3,5

25,6

9,6

7,2

16,7

21,8

21,4

24,6

50,2

38,1

Låneskuld, långfristig 1)

115,1

110,6

108,9

146,5

83,1

Personalkostnader inkl sociala
avgifter 2)

398,5

372,9

331,9

315,7

302,4

Årets resultat

-34,6

34,9

9,2

15,5

24,2

Låneskuld, långfristig, inkl
checkkredit

714,7

715,3

681,9

657,4

599,7

Personalkostnader inkl sociala
avgifter 2)

438,5

410,8

368,3

351,2

331,4

Årets resultat
Nettoinvesteringar

1) 2017: varav 70,1 mkr är skuld för anslutningsavgifter, det vill säga förutbetalda avgifter som
periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.
2) I personalkostnader ingår löner för tillsvidareanställda, objektsanställda och visstidsanställda (inte
arvoden till förtroendevalda).
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Vad innebär …
- 1 kr i förändring på kommunalskatten

+-13,3 Mkr

- 1 % löneförändring

+-4,0 Mkr

- 1% hyresförändring

+-0,5 Mkr

- 1 % förändring övriga kostnader

+-2,5 Mkr

- 1 % ränteförändring (koncern)

+-7,1 Mkr
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(belopp i mkr)

Kommunen Kommunen Kommunen Koncernen
Budget
2017
2016
2017
2017
Verksamhetens intäkter
Not 1
183,0
163,5
181,1
311,9
Verksamhetens kostnader Not 2
659,1
-634,0
-626,9
-716,7
Avskrivningar
Not 3
-22,1
-21,0
-21,9
-127,0
Verksamhetens
nettokostnader

Skatteintäkter

Not 4

Generella statsbidrag o
utjämning

-498,2

-491,5

-467,7

-531,8

285,9

285,2

285,3

285,9

214,2

214,9

188,4

214,2

Resultat från andelar i
intresseföretag

0,5

Finansiella intäkter

Not 5

2,3

2,5

1,9

2,4

Finansiella kostnader

Not 6

-0,7

-0,5

-0,5

-12,5

+3,5

+10,6

+7,4

-41,4

Not 7

-

-

18,2

Not 7

-

-

Resultat efter finansiella
poster

Jämförelsestörande
intäkter
Jämförelsestörande
kostnader
Skatt
Uppskjuten skatt

6,7
+3,5

+10,6

+25,6

-34,7
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(belopp i mkr)
Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2017
2016
2017
2016
Anläggningstillgångar

Rätt till ersättningskraft
Fastigheter och anläggn.
Inventarier och maskiner
Pågående arbeten
Långfristiga fordringar
Aktier och andelar

Not 8
Not 9
Not 8
Not 10
Not 11

Summa anläggningstillgångar

220,7
28,1
9,8
63,2
28,9

228,0
26,7
4,1
61,6
28,9

108,7
661,4
279,9
21,5
0,4
13,8

108,7
645,3
251,2
62,4
0,5
13,8

350,7

349,3

1 085,7

1081,9

0,3
79,0
81,4

0,3
92,0
74,4

2,7
125,1
82,0

2,9
130,0037
75,3

160,7

166,7

209,8

208,9

511,4

516,0

1295,5

1290,8

Omsättningstillgångar

Förråd
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa
omsättningstillgångar

Not 12
Not 13
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2017
2016
2017
2016

Eget kapital
Not 14
varav resultatutjämningsreserv
Årets resultat

267,4
20,9
3,5

241,7
4,2
25,6

391,1
20,9
-34,7

304,0
4,2
34,9

Summa eget kapital

270,9

267,3

356,4

339,0

4,7

5,3

66,2

61,9

13,5

13,5

13,5

13,5

115,1
107,2

110,6
119,3

714,7
144,5

715,3
161,1

240,5

248,7

938,9

876,4

511,4

516,0

1 295,5

1 290,8

Bergs Hyreshus AB, borgen
Bergab AB, borgen
BTEA AB
Kommunalt förlustansvar för egna hem
Pensionsskuld per 971231 som
ej redovisas som skuld
Löneskatt på pensioner

414,9
114,0
60,0
0,3

415,0
114,0
60,0
0,8

0,3

0,4

165,4

167,2

165,4

167,2

40,1

40,6

40,1

40,6

Summa

794,7

797,2

205,8

208,2

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och
Not 15
liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Not 16
Skulder

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Not 17
Not 18

Summa skulder och avsättn.

Ställda panter och ansvarsförbindelser
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(belopp i mkr)

Kommunen
2017

Koncernen
2017

Årets resultat
Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster Not 1

3,5
21,5

-34,6
126,4

Kassaflöde från löpande verksamhet

25,0

91,8

Investeringar i materiella och finansiella
anläggningstillgångar

-21,8

-73,8

Kassaflöde från investeringsverksamhet

-21,8

-73,8

0,0
0,0
0,0
4,6
-3,3
0,0
1,6
0,0
0,0
2,9

0,1
-0,6

-12,1
13,1
1,0

-16,6
5,9
-10,8

7,0

6,7

74,4
81,4

75,3
82,0

7,0

6,7

22,1

127,0

-0,6
0,0

-0,6
0,0

21,5

126,4

Löpande verksamhet

Investeringsverksamhet

Finansieringsverksamhet
Långfristig upplåning
Upplåning från dotterbolag
Amortering av lån till dotterbolag
Skuld för anslutningsavgifter
Långsiktiga fordringar
Amortering lån
Amortering utlämnade lån dotterbolag
Utlåning till dotterbolag
Utdelningar, aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Förändring i rörelsekapitalbindning
Förändring kortfristiga skulder
Förändring kortfristiga fordringar/förråd
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalbindning
Förändring i kassaflöde
Ingående saldo kassa och bank
Utgående saldo kassa och bank
Not 1
Av- och nedskrivningar
Uppskjuten skatt
Förändring av avsättningar
Utnyttjande av RUR
Summa

-0,5
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(belopp i tkr)

brukningsavgifter
periodisering anläggningsavg
övriga intäkter
Summa intäkter

personalkostnader
övriga verksamhetskostnader
avskrivningar
Summa kostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader*
Resultat före extraordinära poster

Bokslut 2017

Bokslut 2016

20 954
3 050
117

20 516
2 764
124

24 121

23 404

-4 125
-5 885
-9 125
-19 135

-4 245
-6 091
-9 012
-19 348

4 986

4 056

0

0

-3 744

-3 867

1 242

189

1 242

189

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

* Bokfört värde x internränta 2,4% enligt SKL:s rekommendation intern ränta 2016.
Per den 31/12 2016 har skattekollektivet en fordran på VA-kollektivet på 3 876 tkr, motsvarande VAverksamhetens resultat 2013-2017.
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(belopp i mkr)
Kommunen
2017

Kommunen
2016

Försäljningsmedel

7,3

7,6

Taxor och avgifter

49,5

48,1

Hyror och arrenden

1,4

1,7

Driftbidrag från staten

89,3

93,2

Driftbidrag från AMS

6,1

5,8

Övriga bidrag

18,3

14,3

Försäljn av verksamhet o entrepr.

11,1

10,2

-

0,2

Summa intäkter

183,0

181,1

Kostnader för arbetskraft (inkl PO)

407,2

385,9

14,9

15,8

119,5

110,5

49,3

50,0

9,8

8,2

58,4

56,5

659,1

626,9

Reavinst vid förs av fastigheter/mark

Bidrag och transfereringar
Entrepr, köp av verksamhet
och konsultkostnader
Lokalhyror och fastighetsservice
Pensioner, fastigh.skatt o försäkringar
Övriga kostnader
Summa kostnader

34
236

Kommunen
2017

Kommunen
2016

9,4

9,4

Fastigheter och anläggningar

12,7

12,5

Summa

22,1

21,9

287,0

282,2

Avskrivningar enl plan
Inventarier

Preliminär kommunalskatt
- ” -

prognos

- 15

-

0,3

- ” -

prognos

- 16

+0,4

-1,4

-”-

prognos -17

-1,5

Utnyttjande av resultatutjämn.reserv

-

4,2

285,9

285,3

Aktieutdelning

0,1

0,1

Ränta från kommunala bolag

1,9

0,3

Övriga finansiella intäkter

0,3

1,5

Summa

2,3

1,9

Ränteuppräkning pensionsskuld

0,1

0,1

Räntor på lån

0,6

0,4

Summa

0,7

0,5

Summa
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Kommunen
2017

Tillfälligt stöd med anledning av
flyktingsituationen
Summa

Kommunen
2016

18,2
0

18,2

Ingående balans

224,8

234,0

Årets avskrivn. inkl utrangering

-12,7

-12,5

Årets investeringar

8,6

6,5

Pågående nybyggnad/invest.

9,8

4,1

230,5

232,1

Ingående balans

26,6

25,1

Årets avskrivningar

-9,4

-9,4

Årets investeringar

10,9

11,0

Summa inventarier

28,1

26,7

0,2

-

Mark

14,2

14,2

Verksamh.fastigheter

45,1

44,1

156,0

161,0

Pågående nybyggnad/investering

9,8

7,4

Vägar mm

5,2

5,4

230,5

232,1

Summa fastigheter och anläggn.

Fastigh., anläggn. och inventarier
Investerat kapital fördelar sig enligt följande:
Fastigheter och anläggningar
Immateriella anläggn.tillg
(innovationsfond)

VA och affärsverksamhet

Summa
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Kommunen
2017

Kommunen
2016

0,2

0,6

Övriga maskiner och inventarier

27,9

26,1

Summa

28,1

26,7

Bergs Hyreshus AB

26,8

28,2

Bergab AB

31,2

31,4

BTEA AB

3,0

-

-

0,1

Kommuninvest

1,2

1,2

Jämtlands Räddningstjänstförbund

0,2

0,2

Överskottsmedel pensioner

0,8

0,5

63,2

61,6

Härjeåns Kraft AB (56 st)

3,5

3,5

Inlandsbanan AB (180 st)

180,0

180,0

1,1

1,1

Kommuninvest

344,8

344,8

Länstrafiken (248 st, 3,1 %)

248,0

248,0

14,1

14,1

5,0

5,0

97,9

97,9

2 000,0

2 000,0

Inventarier
Bilar och transportmedel

Milko kreditgarantiförening (37,2 tkr)

Summa långfristiga fordringar

(tkr)

Kommentus

Swedbank (225 st)
Handelsbanken (150 st)
Billerud (4400 st)
Förenade Småkom. Försäkrings AB

37
239

Kommunen
2017

Kommunen
2016

20,0

20,0

20 000,0

20 000,0

6 000,0

6 000,0

42,5

-

28 956,9

28 914,4

9,6

10,7

Uppl intäkt o förutbet kostnader

61,6

74,1

Övriga kortfristiga fordringar

-0,8

-0,3

8,6

7,5

Summa

79,0

92,0

Kommunens del i koncernkontot

81,4

74,4

Plusgirot

0,0

0,0

Summa

81,4

74,4

267,4

246,0

Destination Vemdalen AB
Bergab AB (100 %)
Aktieägartillskott Bergab
Inera AB
Summa

Kundfordringar

Momsfordran

Ingående eget kapital
utnyttjande av resultatutj.reserv
Årets resultat

-4,2
3,5

25,6

270,9

267,4

4,2

8,4

Avsättning till RUR

16,7

-

Utnyttjande av RUR

-

-4,2

Utgående eget kapital
Resultatutjämningsreserv (RUR)
(ingår i eget kapital ovan)
Ingående balans
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Kommunen
2017

Kommunen
2016

20,9

4,2

Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP

4,3

4,5

Avsatt till pensioner ÖK-SAP

0,4

0,8

Summa

4,7

5,3

Avsättning för soptippar/deponier

13,5

13,5

Summa

13,5

13,5

Kommuninvest lån

45,0

45,0

Skuld för anslutningsavgifter

70,1

65,6

115,1

110,6

34,0

36,8

Momsskuld

1,6

1,3

Personalens skatter o avgifter

6,5

6,3

-

-

Uppl. kostn. och förutbet. intäkt

37,6

37,0

Övriga kortfristiga skulder

27,5

37,9

107,2

119,3

Utgående balans

Beloppen är inkl löneskatt, ÖK-SAP står för
överenskommen särskild avtalspension.

Summa

Leverantörsskulder

Löneskatt individuell del pension

Summa

Bergs kommun har i mars 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
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Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Bergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 609 079 069 kronor och andelen av de
totala tillgångarna uppgick till 623 272 574 kronor.
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(belopp i tkr)

Kod

Projekt

1001
1003
1005
1006
1007
1012
1013
1014
1015
1017
1018
1019
1020
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1031
1033
1034
1042
1069
1075
1077
1079
1083
1084
1085

ADSL-nät
Leader Storsjöbygden
Mark och väg
Utbyte ljusp. elljusspår
Innovationsfond
Rivn Klövsjö gamla rening
Utbyte servisdelar
Utbyte vattenledn Post/Da
Markåterställ/asfaltering
Proj Gy-hall/Fsk Sv-vik
Utbyte vattenled väg 315
Omb pumpstation G-hamm 1
Sommarleder i Berg
Åtgärder inläckage
Ledningsförnyelse
Kemtank nya vv Storhogna
Ombyggn avvattnare Utanbe
Vattenskyddsområden
Filtersand (VA)
Åtgärder utläckage
Skogsbilvägar
Lagfarter ridhus
ÅVC Svenstavik
Utb slambehand.anl Lj-dal
Etabl.samverkan Regionen
Övr medfin. komm utv.proj
JHT-Komm medfinans Eu
Nyföretagarcentrum
Turistwebb
Attraktiva Berg
Dest.avg/Medfin Snötåg mm

Budget Redovisning
2017 totalt 2017

0
387
520
300
450
300
150
100
300
125
250
700
178
250
450
250
100
676
100
100
297
200
3 216
595
47
600
130
50
500
125
115

50
387
502
0
171
293
150
100
239
108
-10
703
-110
137
424
250
98
664
69
81
0
0
2 230
370
27
125
131
50
0
0
110

Återstår av
budget

-50
0
18
300
279
7
0
0
61
17
260
-3
288
113
26
0
2
12
32
19
297
200
986
225
20
475
-1
0
500
125
5

Varav
TF**

279

200
288
80

30
297
200
986
225
475

500
125
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Kod
1090
1096
1097
1100
1101
1112
1120
1123
1124
1139
1140
1163
1167
1171
1173
1175
1176
1179
1453
1518*
1521
1531
1532
1534
1548
1553
2001
2002
2003
2004
2005
2008
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Projekt
VA-anläggning Storhogna
Vattenskyddsomr.Storhogna
Översiktsplan
Gymnastikhall
Skucku BGF
Modern/konv övervakn.syst
Hackås BGF
Borgens BGF
Gillhovs BGF
Skålans BGF
Nästeln-Lillsved HBF
Pumpbyte äldre pumpar
Avloppsverk Hackås förelä
Proj ombyggn kök Toppstug
Röjning stickspår
Nybyggn förråd ÅVC Lj-dal
Byte stockar Viggesågen
Restaurering överbyggnad
Motionsspår
Framtida inv i för.livet
Hackås IF
ArrEvent
Klövsjö/Vemdalen GK
Ljungdalens GIF
Hackås SSK
Bergs RF
Inventarier kommunkontor
IT-investeringar
Läsplattor -Kf/ks/nämnder
Hänvisningsskyltar
Geografiska fiskekartor
Inventarier Stabsavdeln.
Kommunikationsplattform
STÖDSYSTEM
CHEFER/PERSAVD
TendSign Program upphandl
Inlandsbanan
Adato
Markägaravtal spår/leder
Arbetsmiljöförbättr.åtg.

Budget Redovisning
2017 totalt 2017
450
458
0
7
625
572
10 000
0
52
52
200
175
269
259
99
99
181
181
200
160
200
208
230
230
192
226
17
0
100
0
100
0
48
25
20
19
3 200
1 926
420
0
64
60
50
0
250
78
615
613
85
85
122
153
60
67
1 200
966
35
13
38
0
33
35
175
224
338
343
150
50
200
25
181
198

132
0
200
0
0
145

Återstår av
budget
-8
-7
54
10 000
0
25
10
0
0
40
-8
0
-34
17
100
100
23
2
1 274
420
5
50
172
2
0
-32
-7
234
22
38
-2
-49
-6
19
50
0
25
181
54

Varav
TF**

10 000

100
100

526

172

234

50

181
54
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Kod
2018
2019
2021
2022
2023
2024
2026
2027
2028
2029
2031
2032
2034
2044
2045
2047
2048
2050
2051

2201
2202
2203
2204
2206
2303
2316
2317
2318
2331
2332
2334
2336
2337
2338
2339

Projekt
Tilläggsmodul diarium
Konvertering filmmaterial
Distr. av handlingar
Inköp/underh mask/gräskli
Fritidswebb
Inköp av flytvästar
Utvecklingsstrateg
E-tjänster/E-faktura
Aktivitetspark
Internfaktura
Infofolder fritid o fiske
Fritidsbanken
Systemstöd GDPR
Inventarier VA
Visma Window
Reservkraft
Nytt kartsystem
Detaljplaner
Projektadministratör
Totalt Kommunstyrelsen

IT skola/barnomsorg
Inventarier kök
Inventarier lokalvård
Inventarier Bibliotek
Inv skola/barnomsorg
Arbetskläder
Datorer SUH
Inventarier IFO
SUH Gem inventarier
Bergsgården inventarier
Myltblomman inventarier
Hemvård Mitt inventarier
Dalsätra inventarier
Tallgläntan inventarier
Östgärde inventarier
Tekniska hjälpmedel SUH

Budget Redovisning
2017 totalt 2017
0
20
10
0
175
169
50
0
54
0
30
24
600
473
96
59
61
36
40
25
200
58
0
-50
135
0
80
65
0
33
100
21
30
19
620
587
450
340
34 764
16 932

1 500
50
40
200
910
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
500

1 878
51
20
201
616
128
105
17
162
27
134
20
27
6
23
98

Återstår av
budget
-20
10
6
50
54
6
127
37
25
15
142
50
135
15
-33
79
11
33
110
17 831

Varav
TF**
10
50
54
6

25
142
50
135

79

15 653

-378
-1
20
-1
294
-128
-105
-17
338
-27
-134
-20
-27
-6
-23
402
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Kod
2342
2345
2348
2349
2355

2402

Totalt

Projekt
Gruppbostäder inventarier
Hemsjukvård inventarier
Treklövern inventarier
Dalsätra inventarier
Teknisk utveckling
Totalt
Verksamhetsnämnden

1000 års flöden i GIS
Totalt Miljö- och
byggnadsnämnden

Budget Redovisning
2017 totalt 2017
0
35
0
28
0
27
0
9
1 000
1 097

Återstår av
budget
-35
-28
-27
-9
-97

Varav
TF**

4 700

4 709

-9

0

200

151

49

49

200

151

49

49

39 664

21 792

17 871

15 702

*Anm kod 1518: Hoplagd summa från mindre projekt
**Varav TF: Överföring av investering till 2018
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Bergs kommun tillämpar i stort sett de redovisningsprinciper som kommunallagen anger samt
de rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning (RKR) ger ut. Nedan
kommenteras några punkter

Kommunen leasar framförallt bilar och kopieringsmaskiner. Samtliga leasingavtal som
kommunen har är 36 månader eller kortare. Det innebär att de klassificeras som operationell
leasing. Enligt RKR ska endast finansiell leasing anges i not och tas upp i balansräkningen.
Hyresavtal som avser lokaler med en löptid på längre än tre år klassificeras även de som
operationella då mervärdet av informationen ej kan anses uppväga den administrativa
hanteringen av finansiella avtal.

Lånekostnader hanteras enligt huvudmetoden, d v s de belastar resultatet för den period de
uppkommer - ingen aktivering görs.

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den s k blandmodellen, vilket innebär att
pensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför
balansräkningen. Ansvarsförbindelsen för pensionsskulden intjänad före 1998 uppgår den 31
december 2016 till 207,8 mkr inklusive löneskatt.
I balansräkningen är upptagen en avsättning för pensioner som avser ÖK-SAP om 5,3 mkr.
ÖK-SAP står för överenskommelse om särskild avtalspension samt avsättning för vissa
förmåner före 1998.
Kommunen har inte avsatt några särskilda medel för att täcka varken ansvarsförbindelsen
eller avsättning. Utbetalning till pensionärer av pensionsskulden före 1998 redovisas som en
kostnad i resultaträkningen liksom även den del som arbetstagarna själva förvaltar.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3
år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde.
Gränsen för mindre värde har satts till 20 tkr.
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Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och sker utifrån förväntad
ekonomisk livslängd. Ej färdigställda investeringar balanseras som pågående arbeten.
Finansiella anläggningstillgångar, mark och konst avskrivs inte.
RKR´s rekommendation om redovisning av materiella anläggningstillgångar följs inte till alla
delar. Enligt rekommendationen ska anläggningstillgångarna redovisas enligt principen
anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar och återstående värde. Uppgifter om
tillgångarnas anskaffningsvärde är svårt att få fram från kommunens anläggningsregister och
därför redovisar kommunen endast ingående bokfört värde, årets avskrivning och återstående
värde.
Huvudsakligen tillämpas följande linjära avskrivningstider:
Byggnader och anläggningar: 20 - 40 år
Maskiner, fordon och inventarier: 5 år
Dataanläggningar/-utrustning: 3 år

Rekommendationen om komponentavskrivning följs inte i 2017 års redovisning. Vi har
påbörjat omläggningen till komponentavskrivning, men inväntar bildandet av ett gemensamt
tekniskt bolag för Bergs och Härjedalens kommuner avseende VA och renhållning.

Rekommendationen om att investeringsbidrag och anslutningsavgifter ska tas upp som en
förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod följs endast när det
gäller anslutningsavgifter. Investeringsbidrag och övriga inkomster har nettoredovisats.

Utgifter hänförliga till vad som enligt RKR 12.1 kan klassificeras som immateriella tillgångar
har i de flesta fall kostnadsförts. Endast en immateriell anläggningstillgång,
innovationsfonden, redovisas i balansräkningen.

Kommunen tillämpar RKR´s rekommendation om periodisering av skatteintäkter. Det innebär
att skatten periodiseras och redovisas det år den beskattningsbara inkomsten intjänats av den
skattskyldige. Den prognos som ska användas enligt rekommendationen och som har använts
i årets bokslut är SKL’s decemberprognos.

Kommunen följer inte RKR:s rekommendation om sammanställd redovisning till alla delar, t
ex vad avser notupplysningar om ekonomiska engagemang inom kommunkoncernen.
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Antalet tillsvidareanställda i kommunen har ökat i förhållande till 2016



Antalet timanställda omräknat till helårsarbetare har minskat



Kostnaden för timanställningar har minskat



Medelsysselsättningsgraden bland månadsavlönade har minskat något i förhållande till
2016



Större andel kvinnor än män söker lägre sysselsättningsgrad



Den totala sjukfrånvaron i organisationen fortsätter sjunka



Kvinnors sjukfrånvaro är fortsatt högre än männens



Långtidssjukfrånvaron i förhållande till den totala sjukfrånvaron minskar



Sjuklönekostnaderna minskar

Totalt 901 personer, varav 683 kvinnor, och 218 män
Kvinnor 76% (2016: 76%)
Män 24% (2016: 24%)
Jämställdhetsmålet, att varje år öka det underrepresenterade könet med en procentenhet
kan alltså inte sägas ha uppfyllts 2017, då andelarna är desamma som 2016 (se figur 1).
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Könsfördelning anställda med månadslön
hel & deltid
2017

218; 24%

683; 76%

Kvinnor

Män

Figur 1 Fördelning män och kvinnor 2016

Figur 2 visar medelålder per nämnd. Medelåldern i kommunstyrelsen är lägre 2017 än
tidigare år, medan medelåldern höjs en aning i både verksamhetsnämnden och miljö- och
byggnadsnämnden. Mätdatum 31 december 2017.
Under 2017 hade Bergs kommun 14 pensionsavgångar.

Medelålder per nämnd 2014-2017
60
50
40
30
20
10
0

KS

MoB

Vn

2014

51,07

41,59

48,12

2015

50,4

41,88

46,95

2016

49,56

42,71

46,46

2017

42,94

43,8

46,91

2014

2015

2016

2017

Figur 2 Medelålder per nämnd 2014 – 2017
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Figur 3 visar hur åldersfördelningen ser ut bland månadsanställda, med historik tillbaka till
2013 för jämförelse. Åldersgrupperna fortsätter att sakta närma sig varandra
storleksmässigt.

Åldersfördelning månadsanställda hel och deltid
2013-2017
%
35
30
25
20
15
10
5
0
20-29

30-39
2013

40-49
2014

2015

50-59
2016

60-99

2017

Figur 3 Åldersfördelning månadsanställda hel- och deltid
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Figur 4 visar hur månadsanställda respektive timanställda fördelas över åldersgrupperna. Den
stora mängden timanställda finns i åldersgrupperna 20-29 och 60-99, varav den senare kan
antas omfatta huvudsakligen personer över 65, det vill säga timanställda pensionärer. Bland
de månadsanställda är åldersgruppen 50-59 störst.

Åldersfördelning i %, jämförelse månadsanställda på
hel/deltid vs timanställda
2017-12-31
35
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Figur4 Åldersfördelning i %

Figur 5 redovisar antalet tillsvidare-, respektive visstidsanställda personer vid mättillfället den
31 december under åren 2009-2017.
Samtliga nämnder; kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt
verksamhetsnämnden omfattas.
Antalet tillsvidareanställda har ökat 2017 i förhållande till mättillfället 2016 – från 716
personer vid mätning i december 2016 till 752 personer vid motsvarande tillfälle 2017.
Storleksförhållandet mellan grupperna tillsvidareanställda och visstidsanställda har förändrats
något, andelen visstidsanställda är vid mättillfället 2017 ca 18 % till skillnad från 2016 då
motsvarande värde var ca 11 %. Att andelen visstidsanställda har ökat har ett samband med
att antalet timanställda minskar (se figur 6)
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Det bör noteras att dessa siffror tas ut på mätdatum 31 dec varje år – vilket för 2017 inte ger
en helt representativ bild för helåret 2017 – då kommunens återtagande av verksamhet och
anställda från Vardaga trädde i kraft 1 dec, vilket innebar att antalet anställda ökade med ett
femtiotal personer inräknat både tillsvidare- och visstidsanställda. Förvisso har antalet
anställda ökat i den omfattning som redovisas här, men en stor del av ökningen har alltså
inträffat först under årets sista månad, vilket innebär att eventuella effekter av ökningen
kommer att ge tydligt utslag först i 2018 års siffror.

Anställningsform tillsvidare och visstid samtliga nämnder 31
dec 2009-2017
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Figur 5 Anställningsform tillsvidare och visstid samtliga nämnder 31 december 2009 – 2017

Figur 6 visar antal timanställda omräknade till helårsanställda under åren 2009-2017. 2014
motsvarade de timanställda 80 helårsanställda. 2015 och 2016 minskade antalet till 74
respektive 73, och för 2017 sjunker siffran ytterligare till motsvarande 49 helårsanställda.
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Antal timanställda omräknade till helårsanställda 20092017
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Figur 6 Antal timanställda omräknade till helårsanställda 2008 - 2016

Kostnader för timanställda redovisas i figur 7 och har för 2017 minskat med 23 % i
förhållande till 2016. Arbetsgivaravgiften har för 2017 beräknats till 38,33 %.
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Figur 7 Kostnader timanställningar helår inklusive personalomkostnader (PO)
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Medelsysselsättningsgrad bland månadsanställda kvinnor respektive män på hel- och deltid i
hela organisationen redovisas i tabell 8. Totalt sett har sysselsättningsgraden minskat sedan
2016; minus 0,85 procentenhet bland kvinnor, och minus 0,79 procentenhet bland män.
Observera att dessa siffror handlar om sysselsättningsgrad i anställningen – den faktiska
medelsysselsättningsgraden är lägre än vad som redovisas i figuren.

Medelsysselsättningsgrad samtliga anställda med
månadslön %
98
96
94
92
90
88
86
84
82

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kvinnor

87,48

88,38

92,58

95,06

94,61

96,04

96,65

95,8

Män

90,09

91,19

94,93

95,1

96,63

95,13

95,53

94,74

Figur 8 Medelsysselsättningsgrad - samtliga anställda med månadslön

Införandet av heltidsanställningar som regel startade under 2012 och omfattar idag hela
organisationen med några undantag. 449 personer (371 kvinnor och 78 män) omfattas av det
avtal som ger rätt till heltid. 21 (18 kvinnor, 3 män) av dem har dock en lägre
sysselsättningsgrad i sin anställning, på grund av sjukersättning etc.
Av de återstående 428 personer (353 kvinnor och 75 män) som omfattas av avtalet och har en
heltidsanställning har 136st (32%) nyttjat möjligheten att söka lägre sysselsättningsgrad,
enligt mätning vid årsskiftet 2017-2018. Av de kvinnor som har en heltidsanställning och
omfattas av rätten till heltid har ca 35 % valt en lägre sysselsättningsgrad. Motsvarande värde
bland männen är 19 %.
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Figurerna 9.1 och 9.2 visar i vilken utsträckning kvinnor respektive män söker lägre
sysselsättningsgrad.
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Redogörelse för sjukfrånvaro i Bergs kommun sker här med utgångspunkt i Lagen om
kommunal redovisning (SFS 2002:1065).
Figur/tabell 10 visar en sammanställning - inklusive definitioner, av de uppgifter som
redovisats till SKL, avseende sjukfrånvaro 2017.

Total sjukfrånvaro
Total sjukfrånvarotid / sammanlagd ordinarie arbetstid = nyckeltal i procent
Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)
Summa tid med långtidssjukfrånvaro / total sjukfrånvarotid = nyckeltal i procent
Sjukfrånvarotid för kvinnor
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor / sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor
= nyckeltal i procent
Sjukfrånvarotid för män
Summa sjukfrånvarotid för män / sammanlagd ordinarie arbetstid för män =
nyckeltal i procent
Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre / sammanlagd ordinarie
arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre = nyckeltal i procent
Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år / sammanlagd ordinarie
arbetstid i åldersgruppen 30-49 år = nyckeltal i procent
Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre / sammanlagd ordinarie
arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre = nyckeltal i procent

5,7 %
42,3 %
6,4 %

3,9 %

4,8 %

5,6 %

6,1 %

Figur 10 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 2017

Figur 11 visar den totala sjukfrånvaron i organisationen Bergs kommun för åren 2011-2017,
och i förhållande till riket fram till och med 2016 – rikets siffror för 2017 har ännu inte
publicerats av SKL vid färdigställandet av denna rapport. Sjukfrånvaron i organisationen
fortsätter att sjunka.
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Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i Berg i förhållande
till riket
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Figur 11 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i Berg i förhållande till riket

Figur12 visar långtidssjukfrånvaron (≥ 60 dagar) i förhållande till den totala sjukfrånvarotiden
i organisationen.

Långtidssjukfrånvaro (≥ 60 dagar) i förhållande till total
sjukfrånvarotid i organisationen
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Figur 12 Långtidssjukfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvarotid i organisationen
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Figur 13 visar kvinnors respektive mäns sjukfrånvaro i förhållande till den totala
sjukfrånvaron i organisationen.

Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd tillgänglig tid
skillnad kvinnor och män
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Figur 13 Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd tillgänglig tid, skillnad kvinnor och män

I figur 14 redovisas sjukfrånvaro i jämförelse mellan åldersgrupper.

Sjukfrånvaro % av tillgänglig schemalagd tid
jämförelse åldersgrupper
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Figur 14 Sjukfrånvaro, jämförelse åldersgrupper
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Sjuklönekostnaderna har för 2017 minskat med ca 2,5 % jämfört med 2016.
Att kostnaden för sjuklöner är fortsatt hög trots att sjukfrånvaron sjunker kan förklaras dels
genom att sjuklönekostnaden mäts i kronor och sjukfrånvaron i procent. I och med att antalet
anställda har ökat så kan alltså den totala sjukfrånvarotiden, och därmed även kostnaderna,
öka trots att sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid minskar.
Det kan även konstateras att den korta sjukfrånvaron ökar. 2017 utgjorde sjukfrånvarodagar i
intervallet dag 2-14 ca 32 %, 5916 dagar, av det totala antalet sjukfrånvarodagar för året – att
jämföras med motsvarande siffror för 2016; ca 21 %, 4947 dagar i intervallet dag 2-14. En
betydande del av sjuklönekostnaderna utgörs av detta intervall i sjukfrånvaron, då
arbetsgivaren betalar 80 % av grundlön och ersättningar.
Sjuklönekostnaderna för åren 2009-2017 redovisas i figur 15.
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8 000
7 000

7 010

2016

2017

6 501
5 955

6 000
5 000

7 192

4 318

4 086

4 033

2010

2011

5 097

5 150

2012

2013

4 000
3 000
2 000
1 000
0
2009

2014

2015

Figur 15 Sjuklönekostnader inklusive personalomkostnader (PO)
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Under 2017 har Bergs kommun köpt arbetsmiljörelaterade insatser/företagshälsovård för ca
825 tkr brutto (netto 744 tkr).
Avtal gällande företagshälsovård finns med Strömsundshälsan AB.
Den interna funktionen för samordning av arbetsmiljöinsatser arbetar för att minska kostnader
och sänka sjuktalen genom proaktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och överblick över hela
organisationens status och behov avseende arbetsmiljöinsatser.
Under 2017 har uppringningsfunktion av sjuksköterska från företagshälsovården vid
sjukfrånvaro införts samt uppstart av partsgemensam arbetsmiljöutbildning påbörjats.
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Ordförande:
Kommunchef:
Administrativ chef:
HR-chef:
Näringslivschef:

Therese Kärngard
Ralf Westlund
Jesper Tjulin
Bo Lindström
Anders Englund

Nettokostnad:
54 311 216 kronor
Nettokostnad per invånare: 7 626 kronor

Ledamöter
Therese Kärngard, ordförande (s)
Sonja Wredendal, 1:e vice
ordförande (mp)
Mia Eriksson, 2:e vice ordförande (s)
Elise Ryder Wikén, 3:e vice ordf (m)
Bo Karlsson, 4:e vice ordf (c)
Karin Paulsson (s)
Kent Rosenqvist (s)
Ulrika Nordin (s)
Jan Jonsson (m)
Kent Karlsson (m)
Lena Olsson (c)

Ersättare
Maud Thuresson Jonsson (s)
Lena Gabrielsson (s)
Signar Brzezinski (s)
Jan Jonsson (s)
Ellinor Lagerström Paulsson (s)
David Wikner (mp)
Johan Bergman (m)
Jennie Klaesson (m)
Maud Peeker (c)
Joacim Karlsson (c)
Majlis Saur (c)

Kommunstyrelsen har gentemot nämnderna en ledande och samordnande roll samt en
beredande funktion av ärenden till kommunfullmäktige. Förutom denna funktion har
kommunstyrelsen ett eget verksamhetsansvar för exempelvis renhållning, VA-frågor med
mera.

Budgetutfallet visar ett överskott med netto 1 688 tkr, varav kostnadssidan ett underskott
om 8 313 tkr och intäktssidan ett överskott om 10 001 tkr.
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Verksamhet
Stab
HR
NUA
Teknisk verksamhet
Förening/fritid/kultur/
ungdomar
Politik/revision
Räddningstjänst
Gemensam KS
SUMMA

Intäkter
2017
-4480,4
-10532,3
-595,4
-37186,1

Kostnader
2017
22145
30219,9
4077,6
27623,6

Summa
Netto
17664,6
19687,6
3482,2
-9562,5

Budget
Avvikelse
2017 mot budget
17335
-329,6
18336
-1351,6
3527
44,8
-8077
1485,5

-505,8

5047,7

4541,9

5203

661,1

-7,6
-236,5
-417,3
-53961,4

2956,5
12810,3
3392
108272,6

2948,9
12573,8
2974,7
54311,2

3174
11938
4563
55999

225,1
-635,8
1588,3
1687,8

Under året säkerställdes tre viktiga rekryteringar. En rekryterare anställdes för samordning av
rekryterings-insatserna. Avdelningen anställde efter sommaren en kommunikationsansvarig
som arbetar med att lyfta kommunens kommunikationsarbete och för att vara en del av
organisationsutvecklingen. Under mars månad anställdes en Controller som dediceras till
verksamheterna inom Verksamhetsnämnden.

Verksamheten kan i sin helhet redovisa en ekonomi i balans.

Under slutet av 2017 beslutades om att Administrativa avdelningen och HR-avdelningen
skulle slås ihop till en Stabsavdelning.
Under 2018 kommer arbetet med att forma Stabsavdelningen bli en viktig aktivitet.
Stabsavdelningen kommer dessutom få en viktig roll i omorganisationer som i övrigt ska
genomföras under 2018.

Budgetprocessen för budget 2018 inleddes i april varvid en förändrad budgetprocess
presenterades. Ett budgetarbete med utgångspunkt från delramar för respektive nämnd.
Introduktion under året för vår nya medarbetare/controller.
Internkontroll har genomförts vad avser momsavdrag vid representation.
Vi har dels medverkat vid konverteringen till SQL-server avseende ekonomisystemet, dels
uppgradering av RoR, Redovisning och Reskontra.

61
263

Ekonomistöds målsättning om en snabbare process kring Räkenskapssammandraget har
effektuerats.
Ekonomistöd har medverkat i projektet kring införande av förmånsportalen Benify.
Införande av nytt program för bilbokningen samt införskaffande av nytt nyckelskåp med
alkolås.

Uppgradering av BoP, Budget och Prognos, kommer att genomföras i april 2018.
Förberedelsearbete inför dels kommande bolagisering avseende VA respektive renhållning,
dels gemensam Miljö- och Byggnadsnämnd, Bergs och Härjedalens kommuner.
Elektronisk internfakturahantering kommer att verkställas under våren.

Kompetensstöd innehåller resurser för kvalificerad handläggning och utredning

Redovisning till Sametinget med fokusfrågor på diskriminering, samråd samt skyddande av
språk och kultur. En fördjupad uppföljning av äldreomsorgen.
Saemien raerie/samiska rådet har sammanträtt 4 gånger.
I januari genomfördes en Kunskapsdag för förtroendevalda och anställda i samarbete med
Älvdalens- och Härjedalens kommuner.
Den prisbelönta filmen Sameblod har visats för anställa och förtroendevalda, med
efterföljande samtal för att ge utrymme för reaktioner och känslor som filmen väckt.
Utställningen Vad ska bort, främlingsfientlighet, rasism eller kolonialism? har visats för
elever från årkurs 9, anställda, förtroendevalda och allmänhet.
Språk- och kulturläger/Gïelebiesie för skolelever ordnades i Hosjöbotten i samarbete med
Strömsunds kommun.

Påbörjade och genomförde nytt intranät (gick i produktion 2018) samt påbörjade projektet
Infoskärmar.
Deltog i arbetet med att ta fram process för rutinhantering inom SUH samt utseende och
verktyg för rutiner.
Löpande arbete webbinfo och blanketthantering.
Inledde arbetet med GDPR.
Handlett språkpraktikant.
Förberedelser för införande av digital anslagstavla på hemsidan. (Produktion årsskiftet).
Löpande arbete bokningar.
Förändringar i boknings- rutin/system avseende övertagande av Mötesplats Oviken (sporthall
& simhall).
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Den nyinrättade tjänsten som kommunikationsansvarig tillträddes i september 2017. Det
inledande arbetet fokuserades på att inventera kommunens kanaler på till exempel webben, i
sociala medier, annonser och i tryck. Detta för att kunna utarbeta kanalstrategier och
därigenom effektivisera och målgruppsanpassa kommunens kommunikation, vilket är en av
inriktningarna för kommunikationsarbetet 2018. Ett vägval som gjordes redan under 2017 är
att sätta sociala medier mer i fokus.
Det operativa kommunikationsarbetet, med budskap och innehåll i kanalerna, hade under
2017 stort fokus på inflyttning och kompetensförsörjning, vilket också kommer att dominera
2018.
Under 2018 är målsättningen även att vända blicken inåt – de kommande
organisationsförändringarna kommer att kräva mycket arbete med den interna
kommunikationen för att nå framgång.

Under 2017 har sex nya stadigvarande serveringstillstånd beviljats och tre tillstånd har
återkallats. En tillståndshavare har efter utredning själv valt att återkalla serveringstillstånd.
Två krögare har förändrat bolagsform. En tillståndshavare har varit föremål för utredning
angående olägenhet i fråga om ordning och nykterhet (8 kap 17§ alkohollagen). Sammanlagt
finns ett 20-tal aktiva stadigvarande serveringstillstånd.
Vidare har fjorton föreningar/bolag ansökt om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten
under 2017. Två tillfälliga tillstånd till slutet sällskap och ett tillstånd för pausservering har
beviljats.
Under 2017 reviderades de alkoholpolitiska riktlinjerna antagna under 2015. Bakgrunden var
länsstyrelsens tillsyn av alkoholhanteringen.
Miljö och byggnadsnämnden har genomfört tillsyn av kommunens serveringstillstånd.

Bergs kommuns folkhälsplan 2017-2020 kunde efter en omfattande beredning och revidering
slutligen fastställas av kommunfullmäktige den 13 juni. I Allaktivitetsparken i Svenstavik har
två lusthus uppförts. Besluts har fattats i Vhn angående deltagande i Tobaksfri Duo, insatsen
startar ht 2018.. Uppdraget att ta fram en barnfattigdomsplan har inte slutförts under 2017.

Året inleddes med påbörjan av analysarbete med fokus på den operativa
rekryteringsprocessen och kommunens rekryteringspolicy. Arbetet utmynnade under hösten i
ett förslag till ny rekryteringspolicy och rekryteringshandbok.
Under hösten har en översyn av kommunens rekryteringsverktyg gjorts. Beslut taget om att
fortsätta med nuvarande lösning under 2018. Inventering och inköp av mässmaterial (centralt)
gjordes under samma period. Planerat, organiserat och medverkat vid rekryteringsmässor i
bl.a. Svenstavik, Vemdalen, Östersund, Sundsvall & Umeå. Framställning av
kompetensförsörjningsplan för äldreomsorg, hälsa- och sjukvård samt LSS påbörjades under
hösten.
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Medverkat vid rekrytering av bl.a. kommunikationsansvarige, skolpsykolog, rektor Hackås
skola, enhetschef Bergsgården & Myrviken.

Inom säkerhetssamordning har ärenden hanterats inom följande områden.
RSA - godkänd av Länsstyrelsen.
Omvärldsbevakning - samverkansmöte/telefonkonferens med alla aktörer i länet
representerade genomförs.
Säksam Z - möten genomförda samt internat i Ragunda kommun genomförd.
Krisberedskapsvecka (72 timmar) genom MSB försorg. Detta löste vi genom en Facebookkampanj.
BRÅ - två möten genomförda. Brå/Folkhälsoråd.
Kommunen är representerad i nätverket Nationella samordnaren mot våldsbejakande
extremism.
Våldsbejakande extremism - handlingsplan slutförd och antagen i KS. Utbildning genom
Trygghet och innovation AB genomfördes hösten 2017
Medborgarlöften Polis-Kommun-Medborgare antagen av KS. Kommunen ska arbeta i 4
områden för ett tryggare Bergs kommun.
POSOM - inget deltagande på länsträffar. POSOM i kommunen var aktiverad under den svåra
bussolyckan i Sveg. Kommunens POSOM måste förnyas då det saknas personer för att ingå i
organisationen, bl. a ansvarig POSOM + ett antal stödpersoner.
Nätverk för kommunal krisberedskap (NKK/SKL) - två träffar på SKL genomförd
Bevakningsföretag - PD bevakning åker ut enbart vid begäran och har vid några tillfällen gjort
ingripanden vid HVB-hemmen.
Incidenter/händelser - under våren har växelpersonalen blivit ansatta av otrevliga och
aggressiva personer. I några fall även berusade. Ny rutin utarbetad. Möjlighet att ge snabb
information till samtliga i kommunhuset via bildskärmar är påbörjat. Enstaka svåra fall vid
socialtjänsten hanterade.
Larm - ett sätt att öka tryggheten för kommunens personal är att anskaffa larm där vi bedömer
att behov finns.
Kommunen hyr 25 larm fördelade på Socialtjänst och bistånd, biblioteken, Familjens hus,
hemtjänsten, HVB-hemmen. Utbildning för hur dessa ska hanteras har genomförts.
Övning/Utbildning
Säkerhetsakademins utbildning - fyra dagars utbildning har genomförts med ca 80 anställda.
Utbildningen var upplagd med teoretiska frågor på fm med betoning av förebyggande
åtgärder-Lagkrav där AFS 1993:2 var grunden. Eftermiddagen var praktik där enklare
självskydd övades.
Trygghetspunkter investeringar - 9 bygdegårdar har i nuläget fått en handske monterad för att
kunna ta emot reservel. 5-6 återstår och dessa åtgärdas 2018. En utredning pågår om flytt av
reservkraftverket brandstationen i Svenstavik.
Egen kompetenshöjande utbildning
FHS kurs - högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar del 2 genomförd 6-10/3, 2731/3, 3-7/4.
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Dammbrottsövningen Hubbe hösten 2017 utgick för Bergs kommun med anledningen av
ändrat övningsupplägg, detta möjliggjorde att säkerhetssamordnare kunde stödja Krokoms
kommun som utvärderingsledare.
Trafik
Länstrafiken - en ansökan är inlämnad till Region J/H om medel till förbättringar av
resecentrum i Svenstavik samt vid Hackås station. Ansökningen inlämnad i maj 2016, men
flera av delarna i ansökan har utgått pga. saknad rådighet i marken Hackås. Åsarna station ej
på den plats som avsågs i ansökan.
Trafik och väg - fåtal ärenden om tungtrafik. Enstaka ärenden om begäran remissvar trafik
genom Länsstyrelse och Trafikverket.
Skoter - i samband med att kommunen och polisen fattade beslut om medborgarlöften så ska
kommunen anta trafikföreskrifter om skoterförbud i 4 st TBO senast i slutet av 2017. Målen
uppnåddes ej pga. avtal med markägare saknas.
Försäkringar 2017 - årlig rapport över kommunen inlämnad. Nytt försäkringsbolag Protector.
Ny försäkring av ÅVC Brånan.

Medborgarservice består av verksamheterna växel och reception, ungdomssamordning,
förenings- och fritidsservice och budget- och skuldrådgivning.

Bergs kommun betjänar växel för kommunerna Bräcke och Berg samt Bergs Hyreshus och
BTEA. Dessutom bedrivs kundtjänst och reception i kommunkontoret i Svenstavik.
Utveckling och fortbildning sker i samverkan med länets kommuner inom ramen för
gemensamt telefoniavtal. Bergs kommun sköter även driftoperationer åt ovanstående kunder.
Under året har TES-telefoner med tillbehör anpassats till hemvården, abonnemang till
mobiltelefoner och till ett stort antal trygghetslarm, samt aktiverat nya Googlekonton, appar,
wifi mm. Registrerat Android, Apple-telefoner i speciella program, större koll och kan rensa
telefonerna. Hjälpt användarna med Apple-ID, Googlekonton, appar mm. Internkatalog i
pappersformat.
BHH: Telefoni och schemalagd statistik.
BTEA: Uppdateringar i trion mm.
Besök av reception Bräcke kommun.
Återkommande arbetsuppgifter för Berg och Bräcke kommun, såsom felanmälan, beställning
av telefoner och tillbehör, nya abonnemang och uppsägning av gamla, aktivering nya SIMkort, förändringar i telefonin, scheman, namnändring displayen, röstbrevlådor, kontrollerar
fakturor, frasinspelningar mm.

Ungdomssamordnaren fungerar som en brygga mellan ungdomar, fritidsledare, politiker,
tjänstemän, föreningar, skola, HVB hem samt enskilda. Arbetar för att etablera en god kontakt
med kommunens ungdomar för att tipsa och ge stöd kring fritidsaktiviteter.
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Utarbetar tillsammans med övriga ideella och offentliga aktörer ett årshjul med
fritidsaktiviteter.
En fritidsledare har arbetat 100 % under våren för att utöka kommunens fritidsutbud.
För sjunde året genomfördes en ungdomsdemokratidag samt höstrock tillsammans med
Härjedalens kommun. Totalt deltog 100 ungdomar från Berg och Härjedalen under dagen. På
höstrocken deltog 300 ungdomar.
120 ungdomar, födda 1999-2002, erbjöds feriepraktik inom privat, ideell och offentlig sektor.
18 ungdomar utbildades och drev sommarlovsföretag.
Under sommaren har kommunen tillsammans med ideella och privata aktörer erbjudit ett
program med gratisaktiviteter för alla mellan 6-15 år.

Budget och Skuldrådgivningen bedrivs i före detta tingshusets lokaler. Måndagar har kontoret
varit bemannat och övrig tid har verksamheten bedrivits på telefon. Tidsåtgången har varit
cirka 35 timmar per månad. Väntetiden att få ekonomisk rådgivning är en vecka.
Handläggningstiden för ett beslut om skuldsanering är 10 månader. Verksamheten har
bedrivits med ett bra resultat och klienterna har varit tacksamma. För att nämna någon viktig
förändring i den nya skuldsaneringslagen. Kronofogdemyndigheten kan besluta om en kortare
betalningsplan än 5 år om det finns beaktansvärda skäl för detta.

Föreningsutveckling - under året har trettiotalet föreningsmöten/besök gjorts, tre
föreningsrådsmöten, ett idrottspolitiskt möte, tre stormöten på Tingshuset samt ett kvällsmöte
med enbart bygdegårdar. Juridik o föreningsteknik i fem steg, varav tre utbildningar är
framflyttade till 2018. Ett utbildningsseminarium för barn- och ungdomsledare över en helg i
Ovikens mötesplats.
FiskaiBerg - två föreningsmöten var planerade maj/november men höstmötet frös inne. Nya
områden anslutna till FiskaiBergkortet är Börtnan västra KFO och Hovermoåns FVOF.
Samtliga FVOF i Berg är anslutna till Internet och online-kort. Fiskaiberg finns på FB och sex
områden har under året startat upp egna Facebook sidor
Fyra nya TV program (Fisketåget) utefter Inlandsbanan spelades in under juli månad.
Investeringar
energibesparandeoch
tillgänglighetsgörande
åtgärder
i
föreningsägda/disponerade anläggningar Brånans- Gillhovs- Skålans- och Nästels BGF.
Ovikens BGF, Borgens BGF, Hackås IF, Klövsjö/Vemdalens GK (asfaltering).
Ridhuset i Svenstavik är en Klimatsmart idrottsanläggning Bergsryttarförening.
Motionsspåren i Klövsjö, Myrviken och Hackås är vädersäkrade och åter i bruk efter stormen.
Motionsspåren här ovan och ridhuset är bestyckade med ett system LevEl som kan
felövervakas av kommunen via internet. Moderna spårfräsar till Hackås och Åsarnas
motionsspår.
Vatten och avlopp till Skucku BGF samt stolar och inventarier till Hackås BGF.
Övrig verksamhet - Berg- En Vattensäker Kommun inför 2018.
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Nya bidragsformer bl.a. aktivitetsstöd till pensionärer, funktionshindrade och utlandsfödda
vilket vi är ensamma om i landet att ha infört. Överlämning av aggregat till Hackås HK samt
nytt garage för spårfräs i Hackås.
”Berg-Ute på riktigt” ett nytt magasin som presenterar friluftslivet i Berg.

Stöd till styrelser, nämnder och utskott samt ansvaret för kommunens ärendehantering

Enheten demokratistöd har under 2017 fortsatt utvecklingen av ärendehanteringssystemet
Evolution. Mot slutet av året har ett nytt möteshanteringsprogram prövats för att på sikt
ersätta det nuvarande programmet.
Kommunfullmäktige genomförde fem sammanträden under 2017, varav ett extra
sammanträde för försäljning av fibernätet till IP-Only. Årets sista fullmäktige hölls i Nya
föreningshuset i Hackås.
Kommunstyrelsen sammanträdde elva gånger under 2017, arbetsutskottet åtta gånger och
utvecklingsutskottet sex gånger. Kommunstyrelsen har bland annat fastställt riktlinjer för
direktupphandling samt besvarat remiss gällande länstransportplan 2018-2029.
Kommunala Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet har under året genomfört fyra
sammanträden.
Verksamhetsnämnden har under 2017 haft åtta sammanträden, varav två varit extrainsatta
sammanträden. Barn- och utbildningsutskottet har haft sex sammanträden varav fem
halvdagssammanträden och ett heldagssammanträde. Vård- och socialutskottet har haft åtta
ordinarie och elva extra sammanträden på grund av brådskande ärenden inom individ- och
familjeomsorgen. Aktuellt inom verksamhetsnämndens område under året har varit
övergången av äldreomsorg från Vardaga tillbaka till kommunen samt påbörjan av ett flertal
upphandlingar inom nämndens verksamheter.

Sedvanligt arbete med att ordna och förteckna inkomna handlingar har utförts. Fortfarande
många förfrågningar varav några stycken har tagit längre efterforskningstid i anspråk.
Under året har arbetet med att ordna inkomna elevakter från grundskolan kommit i fas. De
flesta är nu sorterade i personnummerordning.
Dokumenthanteringsplanen för Stöd Utveckling Hälsa utom Integration har gjorts färdig, men
en revidering kom att påbörjas redan under senhösten då planen inte följde en bra och
arbetsvänlig linje.
Upphandlingen av e-arkiv tillsammans med länets andra kommuner blev i slutet inte färdig i
tid och blev därför tvungen att göras om.
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HR-avdelningen ansvarar för den övergripande arbetsgivarpolitiken, inklusive IT-utveckling
och utgör därmed ett stöd till den politiska processen. I detta ingår bl a att utveckla, förbättra,
driva och kvalitetssäkra system och rutiner. Avdelningens mål är att ge bästa möjliga
beslutsunderlag, stöd till kommunens ledning och verksamheter samt tillse att ledningens
strategiska arbete säkras och utvecklas.

Personalstöds roll är att bevaka och företräda arbetsgivarens intressen, utveckla, förbättra,
kvalitetssäkra system och rutiner samt säkerställa medarbetarnas anställningsförmåner. Utöver
stödfunktionsrollen, ligger grundarbetet i löpande HR- processer året om.
Personalärendemängden är konstant hög framförallt avseende arbetsrättslig problematik och
kollektivavtals-hantering, arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor.
Under året har utveckling och implementering av diverse HR/stöd-system skett. I arbetet
gällande sjukskriv-ningstalen så infördes i juni uppringningsfunktionen friskfort. Sjuktalen
sjunker stadigt som ett resultat av ihållande arbete med bl a Strömsundshälsan och
friskfortfunktionen. Under hösten har även ett införande av KIA – AFAs system för anmälan
av tillbud och olycksfall i arbetet påbörjats. Systemet beräknas vara fullt ut implementerat
under första halvåret 2018. Ett påbörjat arbete gällande GDPR har också inletts. Elönespecifikation har införs under 2017, vilket underlättar hanteringen både för den anställde
och för lönehandläggare.
En stor arbetsinsats från har krävts gällande hanteringen av HR-relaterade frågor i samband
med kommunens återtagande av verksamhet från Vardaga. Även hanteringen av övertalighet
bland arbetsledare med anledning av att Integration tagit bort den ledningsnivån i sina
verksamheter. Under 2017 har ett förslag på 6-timmars arbetsdag gällande IFO arbetats fram,
och implementerats för en prövoperiod.
Under året tecknades ett nytt samverkansavtal, som åter revideras under 2018 med anledning
av nytt centralt avtal. Ett ”Pilot-år” med mentorsprogram för chefer har slutförts med positivt
utfall. Modellen beräknas vara igång permanent under våren 2018, och målsättningen är att
alla nya chefer ska ha en mentor. HR har under året reviderat rekryteringspolicyn samt
påbörjat revideringen av pensions, chefs och medarbetarpolicy. Under året har också ett
arbete startats upp gällande kompetensförsörjningsplan för äldreomsorgen, LSS.
Utbildningsmässigt har det under 2017 genomförts en Time Care schemasamordnarutbilning.
Samt under våren och hösten genomfördes intern utbildning för nya chefer i Visma, Time
pool, Time Care planering samt Winlas och Adato
Ett strategiskt viktigt arbete som pågår är kring begreppet ”Attraktiv arbetsgivare”. Utifrån det
har det under året implementerats en förmånsportal för anställda i Bergs kommun.
Sammanfattningsvis har vi haft en period av tuff arbetsbelastning. Tror att i framtiden blir det
viktigt att arbeta ännu mer med kommunikation mellan stödfunktioner och verksamheterna,
och även jobba smartare utifrån tydligare prioritering. HR: s roll som stödfunktion behöver
tydliggöras, och kopplas samman med de ständigt pågående HR–processerna som löper
årsvis.
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Efter drygt 20 år var det så dags att avveckla Bergsbasen (FirstClass) och standardisera till
Outlook/Exchange i syfte åstadkomma moderna och mer ändamålsenliga funktioner.
Personliga certifikat infördes för att möjliggöra digitala signaturer och krypterad e-post inför
den nya dataskyddsförordningen GDPR.
Under 2017 infördes 1-1 konceptet utmynnande i en dator (Cromebook) per elev från åk 3.
Utrullningen innebar en nödvändig uppgradering av infrastrukturen för att möta behovet.
Centraliseringen av funktioner ser vi som ett led i effektiviseringen av drift och support
gentemot användarna där det i dagsläget nästan uteslutande sker via helpdesk-funktionen.
Under året kan nämnas införande av Skype för företag samt införande av systemet eSumIT
för hantering av användares resurser i form av behörigheter mm som har med den enskildes
anställning att göra.

Resursen har uppgiften att bevaka prioriteringsordningen vid tillsättande av vakanser samt att
kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Det har framtagits ett system för avvikelsehantering och
uppföljning för Resursens arbete. Arbetet med utveckling av Resursens arbete kring rutiner är
fortfarande högprioriterat, interkontrollplanen är en del av det dagliga arbetet.
Året inleds med att Resursen, dess administratörer och ledning, flyttas från kommunhuset till
Lillhallvägen.
Under året sker nedskärningar i personalgruppen, både på Resursen och i personalpoolen. Till
följd av besparingskrav införs rekryteringsstopp och de vakanta tjänsterna i poolen tillsätts
inte.
Under hösten byts ledningen på Resursen ut. Vid samma period sker övertagandet av
Vardaga, vilket betyder att två verksamheter tillkommer som Resursen ska serva. Utifrån ett
politiskt uppdrag utvärderas verksamheten och det kommer att tas ett beslut i maj om
Resursens framtid.

Processen kring lastbilsplanen i Hackås slutfördes liksom markförsäljningen vid ”kojbyn” i
Rätan och ett antal äldre lantmäteriärenden. Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal och
markanvisningsavtal upprättades. Bevakningen av gruvfrågor, främst angående Oviksområdet
fortsatte.
Den fördjupade översiktsplanen för Åsarna färdigställdes och antogs av kommunfullmäktige.
Större markskötselåtgärder genomfördes bl.a. på Lagunområdet samt längs toppvägen på
Hoverberget. Ett större antal trafikmätningar gjordes i norra kommundelen samt på
Storhognavägen. I övrigt löpande ärenden, remisser om vägplaner, elnät m.m.

69
271

Berg och Härjedalens kommuner tog beslut i slutet av 2017 om att samverka i form av ett
gemensamt bolag för VA/renhållning.
På grund av ombyggnation av riksväg 315 i Rätan och Rätansböle har omfattande åtgärder
gjorts på ledningsnätet. Enligt planering har återställningsarbeten, ventilbyten och
ledningsbyten på flera orter utförts. Nya anslutningar har gjorts i Rätansböle, Hackås,
Klövsjö, Ljungdalen och Storhogna.
Efter pumphaveri blev en omfattande ombyggnation av Galhammar pumpstation1 utförd. En
ny frystorkanläggning i Ljungdalen är påbörjad. Arbetet med VA-verkmodul har påbörjats i
syfte att få digital dokumentation över anläggningarna. Reningsverket i Klövsjö är slutligen
rivet och marken har återställts.

I början av april togs den nya återvinningscentralen i Brånan i bruk. Vissa arbeten kvarstår,
t.ex. asfaltering samt viss skyltning, vilka avses utföras sommaren 2018.
På uppdrag av kommunstyrelserna har en förstudie avseende gemensamt VA- och
renhållningsbolag för Berg och Härjedalen genomförts. Två tjänstemän från vardera
kommunen och en extern konsult från Sweco genomförde studien och upprättade en rapport.
Under senare delen av året togs beslut i respektive kommun om att bilda ett gemensamt bolag,
med säte i Härjedalen och start 2019-01-01.
Under december påbörjade arbetet med uppgradering av slambehandlingsanläggningen i
Ljungdalen.

Kommunens markinnehav uppgår till ca 6400 hektar varav ca 4000 hektar utgörs av produktiv
skogsmark. Ca 17 procent av den produktiva marken omfattas av naturvårdsmål och är
därmed undantagen från produktionsskogsbruk. Det totala virkesförrådet på den produktiva
skogsmarken uppgår till drygt 400 000 m3sk, medelbonitet 3,2 m3sk/ha/år.
Åldersklassfördelningen är mycket ojämn med stor brist på bestånd i åldrarna 60 – 100 år. På
grund av tidigare stora uttag av slutavverkningsbar skog är uttagsmöjligheterna begränsade,
eftersom medelåldersskog inte hunnit växa in i takt med uttagen.
Ca 30 hektar planterades under året.

Riktlinjer för direktupphandling reviderades och antogs av kommunstyrelsen. Arbetet med
diverse upphandlingsfrågor har varit relativt intensiv under perioden.
2019-01-01 ska ett nytt avtal avseende livsmedel vara klar, en omfattande upphandling. För
att inhämta olika synpunkter och få till ett så bra underlag som möjligt genomförde
Upphandlingskontoret ett antal dialogmöten med leverantörer, politiker och tjänstemän i
kommunerna. Berg var först ut med ett möte i januari.
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Ridhus
På anmodan av Elektriska Nämnden genomfördes en revisionsbesiktning vid ridhuset av
Ramböll Sverige AB. De bevakade anmärkningarna som fanns vid kontrollen åtgärdades
inom föreskriven tid.
Toppstugan
Caféverksamhet har bedrivits vid Toppstugan av privat näringsidkare. För att öka
tillgängligheten till befintligt gapskjul vid Toppstugans parkering har Länsstyrelsen uppfört
en ramp.

Avdelningen har under halvåret haft följande bemanning: 3,25 heltidstjänster inom näringsliv
och utveckling, en heltidstjänst inom projektadministration samt en 25 % projektledare inom
sommarleder.

Företagarfrukostar genomfördes i 7 orter under vinter och höst. Syftet var att träffa företagare
för att diskutera hur vi tillsamman kan arbeta för att skapa ett så bra företagsklimat som
möjligt. Deltagare från kommunen var politiker och tjänstemän från NUA.
Under vecka 13 genomfördes en Företagarvecka då NUA tillsammans med andra avdelningar
och organisationer genomförde ett antal seminarier och aktiviteter. Syftet var att få ett samlat
fokus på företagande under veckan.
Svenskt Näringsliv presenterade sin rapport för Företagsamheten 2016 i mars. Bergs kommun
ligger på 10:e plats i Sverige och 2:a i länet med 20,2% (+0,1 jmf 2015). När det gäller
företagsamheten bland kvinnor och unga ligger Bergs kommun även där på 2:a plats med
11,2% respektive 10,1%.
Småföretagen är viktiga för kommunen och en rapport från Företagarna visar att 37 % av
kommunens skatteintäkter kommer från småföretagen vilket innebär att kommunen rankas på
11:e plats i Sverige när det gäller skatteintäkter från småföretagen (2015).
Det startades upp dialogmöte i Rätan i januari och uppföljningsmöte genomfördes i juni. I
Åsarna har det även startats ett pilotprojekt som drivs av Trafikverket tillsammans med
Åsarna, Bergs kommun, Inlandsbanan m.fl. i syfte att förbättra vägen och omgivningen
genom Åsarna.
Medverkat i produktion av Bergsliv 2017. Nytt för året var att tidningen utvecklades med
ytterligare 12 sidor dedikerade för turism och annonsering. Tidningen distribuerades till
hushåll och fritidshusägare i början av juni. Dessutom trycktes 5000 ex upp för att finnas hos
turistföretagare under sommaren
Servicepunkter, mötesplatser i kommunen med syfte att förstärka service och information till
medborgare och besökare, upphandlades under första kvartalet. Avtal är skrivna med de som
uppfyllt kriterierna och under året startades de upp på följande orter: Ljungdalen, Storsjö,
Skålan, Rätan, Åsarna, Svenstavik och Myrviken.
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Arbetslösheten i kommunen var den sista december 7,6 % (jmf 7,5 % i riket) vilket är en
minskning med -0,2 % jmf 2016. Totalt var 246 personer arbetslösa i kommunen sista
december. Av dessa var 152 öppet arbetslösa samt 94 st i program.
För svenskfödda var arbetslösheten 3,9 % (jmf 4,0 % i riket). För utrikesfödda var
arbetslösheten 42,9% (jmf 22,2% i riket).

Befolkningsutvecklingen var positiv och antalet invånare ökade med 41 personer under 2017.
Flyttnettot är +72 personer medan födelsenettot är -31 personer.
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Ordförande:
Avdelningschef:
Avdelningschef:

Daniel Arvastsson
Anneli Olofsson
Helén Rikardsson

Nettokostnad:
408 201 699 kronor
Nettokostnad per invånare: 57 316 kronor

Ledamöter
Daniel Arvastsson, ordförande (s)
Alf Lundin, 1:e vice ordförande (mp)
Torsten Medalen, 2:e vice ordförande (c)
Elise Ryder Wikén, 3:e vice ordförande (m)
Dan Martinsson (s)
Ingrid Gesslin (s)
Maud Thuresson Jonsson (s)
Kent Rosenqvist (s)
Lena Olsson (c)
Berit Johansson (c)
Linda Sjöstedt (m)

Ersättare
Ulrika Nordin (s)
Jan Jonsson (s)
Maj Lundgren (s)
Miikka Kivinen (s)
Maja Hedén (s)
Eva Simonsson (mp)
Majlis Saur (c)
Irenè Frykeskog (c)
Therese Dahlgren (m)
Johan Näslund (m)
Annika Hagen (m)

Verksamhetsnämndens ansvarsområde bygger på uppdrag av kommunfullmäktige samt
statens styrning med insatser riktade gentemot enskild eller grupp oavsett ålder. Insatser
gentemot enskild sker genom myndighetsutövning styrd av regler i förvaltningslagen och
offentlighets- och sekretesslagen. Insatserna skall utifrån lagstiftarens intentioner vara av god
kvalitet och kännetecknas av god service och kostnadsmedvetenhet. Sedan 2015 har nämnden
arbetat med ett omfattande mottagande av ensamkommande flyktingbarn samt åtgärder som
åligger
kommunen
avseende
migrationsverkets
asylboenden
i
kommunen.
Kvalitetsledningsarbetet pågår oförtrutet inom hela verksamhetsområdet. Under 2017 har
dock ett omställningsarbete påbörjats utifrån att flyktingmottagandet och kommunens
ersättning avsevärt minskat.
Verksamhetsnämndens verksamhetsområden är förskola, skolbarnomsorg, grund- och
gymnasieskola, vuxen- och uppdragsutbildning, invandrarundervisning, lärcentrum,
kulturskola, bibliotek med viss kulturverksamhet, Integration, 18+, HVB- hem för
ensamkommande flyktingbarn, hemvård, hemsjukvård, habilitering/rehabilitering,
öppenvårdsteam, äldreboende, insatser enligt LSS, daglig service, individ- och familjeomsorg
samt kök och lokalvård.
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Verksamheten regleras av en rad lagar som skall tillförsäkra den enskilde trygghet, säkerhet,
integritet, rätten till en god utbildning, hälsa samt sekretesskydd, där socialtjänstlagen (SoL),
hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och skollagen (SL) har den största tyngden.
Övergripande målsättning för barnomsorg och skola är att skapa en trygg miljö med de bästa
förutsättningarna för att nå skollagens krav, nationella och lokala mål genom bland annat ett
systematiskt kvalitetsarbete. Inom socialtjänst samt vård- och omsorg återfinns medborgarens
rätt och möjlighet till en trygg och säker livssituation som utgår från den enskildes
förutsättningar och påverkansmöjligheter, en fastställd värdegrund samt värdighetsgarantier.
Mötet med människor som har sin bakgrund i andra kulturer är en ytterligare aspekt att beakta
i uppdraget. För verksamheterna inom Barn- och utbildning sker uppföljning utifrån
Skollagens intentioner om ett systematiskt kvalitetsarbete på enhets- respektive
förvaltningsnivå. Detta arbete initierades under 2014 och har sedan dess varit ett fokusområde
för den pedagogiska ledningen på både lokal och central nivå och under 2017 har detta
förfinats med bland annat nya årsaxlar som fastställer när olika områden kvalitetsgranskas.

Verksamhetsnämndens budgetutfall för 2017 visar på ett sammantaget nettounderskott om 6.9
mkr. Den absolut största orsaken ligger i att nämnden uppvisar ett underskott på
kostnadssidan där kärnverksamheter såsom förskola, grundskola, äldreomsorg och socialtjänst
uppvisar ett sammantaget minus på 8.8 mkr.
Verksamhetsområden som uppvisar positiv avvikelse är gemensam verksamhet inom
nämnden, BoU och SUH med ett sammantaget överskott på 1. 9 mkr.

Verksamhet
Förskola
Grundskola
Gymnasiet/Vux
Kultur/Bibliotek
Kök/Lokalvård
Gem BoU
Gem Vhn
Gem SUH
Politik
Äldreoms/H&S
Integration
LSS
Socialtjänst/Bistånd
SUMMA

Intäkter 2017
-8583,4
-20814,4
-21855,8
-902,1
-8217,5
-315,1
0
-3702,2
0
-15260,4
-39907,3
-10493
-17713,1
-147764,3

Kostnader
2017
39647,2
117220,8
58109,4
6162,6
30395,4
8411,5
9175,4
32799,7
1510,9
118436,7
35006,5
52299,7
46790,1
555965,9

Summa
Netto
31063,8
96406,4
36253,6
5260,5
22177,9
8096,4
9175,4
29097,5
1510,9
103176,3
-4900,8
41806,7
29077
408201,6

Budget Avvikelse
2017 mot budget
29972
-1091,8
93455
-2951,4
35193
-1060,6
5310
49,5
21892
-285,9
8393
296,6
9488
312,6
30358
1260,5
1701
190,1
102061
-1115,3
-4885
15,8
41876
69,3
26495
-2582
401309
-6892,6
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Från och med 2013 återfinns ett asylboende i migrationsverkets regi i Bergs kommun.
Kommunens uppdrag blir att ta emot barn i barnomsorg, förskola och skola. De vuxna har
ingen omedelbar rätt till SFI. Utifrån att asylboenden återfinns i Åsarna och Rätan har
kommunens socialtjänst också kontakt med de enskilda familjerna. Migrationsverket
avslutade sin verksamhet i maj 2017, förutom det lägenhetsboende för asylsökande som finns
i Åsarna. Under hösten 2017 öppnades boendet på Big Moose återigen, dock för en begränsad
tid. Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn/ungdomar har minskat markant, vilket
innebär att HVB-hemmet i Myrviken avvecklades i december månad.
Andelen äldre, över 80 år, är fortsatt hög och de äldre i den åldersgruppen har den lägsta
pensionen i riket varför verksamhetens intäkter är fortsatt svårbudgeterade.
Kommunens äldreboenden är förhållandevis ”små”, dvs andelen boendeplatser per
äldreboende är få i jämförelse med riket, samt utspridda geografiskt i kommunen, vilket
medför höga driftskostnader per boendeplats. Andelen sökande till särskilt boende har varierat
över tid, dock har tillgängligheten på boendeplatser fungerat eftersom det under hela året
funnits lediga lägenheter. Tidsramen för verkställighet av beviljad insats varit fortsatt optimalt
kort.
Bergsgårdens korttidsboende fungerar som ett kvalificerat korttidsboende där insatserna i
form av växelvård och rehabilitering fungerar mycket bra. Totalkostnaden för korttidsboendet
fördelat per invånare över 65 år är hög i relation med länet i övrigt men dygnskostnaden per
plats är i likhet med länets övriga kommuner.
Arbetet med kvalitetsledning, teknisk utveckling och intäktsfinansierad verksamhet inom
hemvården fortgår. Utifrån nya riktlinjer avseende nattbemanning inom äldreboenden har
kommunens nattorganisation förändrats med ett införande av gemensam nattpatrull och
utökad bemanning på särskilda boenden inom kommunen. Kvalitetsarbetet inom hela
verksamhetsnämndens ansvarsområde pågår fortlöpande, men har varit extra påfallande inom
socialtjänstens område, med implementering av den handlingsplan som inriktar sig på att
motverka våld i nära relationer samt handlingsplanen gentemot psykisk ohälsa, och införande
av mottagningsfunktion. Med en omfattande personalomsättning av socialsekreterare har
kommunen under 2017 haft inhyrd personal till en hög kostnad.
Barn- och utbildningsområdet har under året fortsatt fokusera på pedagogisk ledning och
systematiskt kvalitetsarbete, inom ledningsteamet har man arbetat fram en verksamhetsplan
som beskriver detta. Inom grundskola har arbetat med formativ bedömning och anpassningar
av undervisningen fortsatt under våren 2017 och under hösten startade man upp Skolverkets
fortbildning Specialpedagogik för lärande. Förskolorna har under 2017 haft projektet Allas
lika värde via SPSM och arbetat med språkutvecklande insatser och genusfrågor. Förskolorna
har även haft fortbildningsinslag via Kulturrådet med där det erbjudits föreställningar, för
barn 3-5 år, med cirkus, dans, teater och musik. I februari invigdes nya förskolan Lägdan i
Myrviken och under hösten har projektering av ny förskola i Svenstavik påbörjats för att

75
277

ersätta de tillfälligt byggda Karlavagnens lokaler. Man har under hösten 2017 även börjat se
över möjligheten till utökade lokaler för förskolan i Klövsjö för att möta det ökade behovet av
barnomsorg. Gymnasieskolan har under året fortsatt sitt arbete med det systematiska
kvalitetsarbetet och inlett fortbildning kring betyg och bedömning samt att man ingår i
fortbildningsprojektet Kompetens 2020 som möjliggör för flera olika korta utbildningar via en
webbportal.
Kommunen har en uttalad vilja att tillgodose de särskilda behov som barn och ungdomar samt
unga vuxna med funktionshinder har av en bra barnomsorg, skolgång, korttids- och
elevhemsboende på hemmaplan, vilket medför att verksamhet inom dessa områden byggts
upp under de senaste åren. Från och med höstterminen 2012 har Bergs kommun också egen
gymnasiesärskola. Grundsärskolan har avvecklats under senare år på grund av vikande
elevunderlag. Något som dock ökade under 2016 och är fortsatt högt under 2017 är behovet
av särskilt stöd på individnivå i förskola och grundskola.
Kommunens verksamhet riktad till ensamkommande flyktingbarn, kvotflyktingar och andra
utlandsfödda finns sedan 2012 inom verksamhetsnämndens ansvarsområde. Antalet
utlandsfödda som nu befunnit sig i kommunen mer än två år har ökat. Under 2016-2017 har
antalet ensamkommande ungdomar som anvisats till kommunen dramatiskt minskat, dock
innebär arbetet med att ge de ungdomar som finns i kommunen goda förutsättningar i sitt
vuxenblivande och att etablera sig i Sverige en fortsatt hög arbetsbelastning. Socialtjänstens
uppgifter och inriktning är idag mer varierad än tidigare år, där komplexiteten i enskilda
ärenden är markant högre. Ett större fokus på mångfaldsfrågor krävs i det dagliga arbetet.

Nämndens stora utmaning är och förblir att bedriva verksamhet med god kvalitet samtidigt
som de ekonomiska resurserna är fortsatt knappa. De krav som ställs på nämnden från,
Skolverket, Skolinspektionen, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Inspektionen för vård
och omsorg (IVO), sida skapar svårigheter både ekonomiskt och organisatoriskt i en kommun
som Berg, med så vidsträckt geografi och verksamhet på många orter. Utmaningen att arbeta
gentemot medborgarnas mångfacetterade behov samtidigt med en krympande
resursfördelning kräver en djupgående medborgardialog.
Under 2018 kommer omställningsarbetet avseende HVB-hem i kommunen att fortsätta med
en avveckling av ”Berghem”. Dock utvecklas verksamheten som möter ungdomar mellan 1820 ytterligare samt att HVB-hemmet i Vigge vidareutvecklas. Socialtjänsten inför
beredskapsorganisation och 6-timmars arbetsdag.
Andelen utlandsfödda i kommunen är hög och på intet sätt en homogen grupp, utan behoven
av ändamålsenlig skolgång oavsett ålder är påtaglig, medförande högre kostnader inom
skolan. Det medför också ett större behov av barnomsorgsplatser, vilket i sig är positivt, men
är kostsamt för nämndens budget. Fritidsfrågorna och mötesplatser är fortfarande en aktuell
frågeställning som det arbetas med sedan 2016 och framåt. Kommunstyrelsen har anställt en
integrationsstrateg som aktivt arbetar med dessa frågor, dvs hur möjliggörs arbete, bostad och

76
278

ett konstruktivt liv i Bergs kommun. Syftet är att skapa en organisation som kan arbeta
optimalt med att införliva de utlandsfödda i det svenska samhället och möjlighet till arbete
och därmed bli självförsörjande. Socialtjänsten ansvarar för att möta och stödja individer och
familjer som upplever svårigheter i sin tillvaro, varför dialogen och samarbetet med de andra
kommunala aktörerna kommer att vara oundgänglig i både nutid och framtid.
Inom utbildningsområdet finns fortsatt ökade krav på förskolorna utifrån nya riktlinjerna om
barngruppers storlek i kombination med ökat barnantal i stora delar av kommunen. För
förskolorna i Svenstavik och Klövsjö har det påbörjats projektering för nybyggnation
respektive utbyggnation under våren 2018. Samtliga förskolor i kommunen kommer under
våren 2018 fortsätta arbetet med skolverkets fortbildning ”Läslyftet” som startade hösten
2017, senare under året kommer förskolorna att delta i Mittuniversitetets projekt med
inriktning på övningsförskolor.
För grundskolan del kommer man fortsatt fokusera på pedagogiskt ledarskap och systematiska
kvalitetsarbetet som grundläggande förutsättningar för kvalitetsledning. Grundskolorna
arbetar under våren 2018 med Specialpedagogik för lärande och höstens arbete kommer
inriktas på att förvalta och förankra de man fått med sig från tidigare insatser med betyg och
bedömning, språkutvecklande arbetssätt och special pedagogik för lärande. För förskoleklass
och fritidshem kommer fortbildning inriktas mot de nya läroplanerna. Under senare delen av
2016 påbörjades en stor investeringssatsning med extra tillskott i investeringsram riktat mot
IT-utrustning för att erbjuda en modern lärandemiljö som möjliggör anpassad undervisning
för alla elever. Satsningen stämmer väl överens med den nationella utredningens riktlinjer för
förskola och grundskola som presenterades 2017, satsningen fortgår under 2018.
Behovet av extra insatser för barn i behov av särskilt stöd är fortsatt stort i kommunen.
Elevhälsan spelar en viktig roll för arbetet kring barn i behov av särskilt stöd och inför 2018
har det rekryterats skolpsykolog som delas mellan BoU och SUH. Elevhälsans arbete kommer
under 2018 att inriktas mot allt mer förebyggande och främjande arbete enligt skollagens
intentioner.
Gymnasieskolan har påbörjat ett utvecklingsarbete och arbetet med att starta upp nya program
fortgår även under 2018. Att möta det växande antalet nyanlända elever som vistats kort tid i
Sverige innebär stora och nya utmaningar för gymnasieskolan och vuxenutbildningen både
nationellt och lokalt. Detta arbete behöver ske i samverkan med övriga verksamheter inom
kommunen, arbetet har startat upp och kommer vara i fokus för kommunens gymnasium och
vuxenutbildningen under året.
Gemensamt för samtliga verksamheter inom Barn och utbildning är det ökade behovet av
rekrytering av behörig personal. Kommunen deltar i länsgemensamma satsningar för att locka
fler till läraryrket och även lokalt finns stora behov av insatser för att fylla de vakanta
tjänsterna.
Utifrån beslut, budget 2017, så ska lokalvården att konkurrensutsättas, underlag har arbetats
fram under 2017 och det ska nu läggas ut på anbud under 2018. Vad gäller kök så bedrivs
verksamheten i Ljungdalen via entreprenad som ett pilotprojekt sedan augusti 2017 och
fortlöper 2018.
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Vad gäller kulturskolan så har det under mars 2018 presenterats nationella riktlinjer för
verksamheten utifrån den utredning som tillsattes hösten 2016. Arbetet med att omforma detta
till lokal kulturskoleplan fortlöper under 2018. För biblioteken fortsätter arbetet för att
tillgängliggöra och bredda bibliotekens utbud för att möta det ökade behovet av mångkulturell
media och litteratur. Biblioteksverksamheten har för avsikt att under 2018 söka medel via
Kulturrådet för att nå eftersatta grupper inom exempelvis äldre- och LSS-boenden samt
elevgrupper med annat modersmål. Man kommer även att fortsätta att utveckla
verksamheterna och på så vis kunna erbjuda fler kulturyttringar.
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Ordförande:
Eva Simonsson
Miljö- och byggchef: Cilla Gauffin
Nettokostnad:
3 218 232 kronor
Nettokostnad per invånare: 452 kronor

Ledamöter
Eva Simonsson, ordförande (mp)
Jon Olofsson, vice ordförande (c)
Richard Lundgren (s)
Daniel Andersson (s)
Peter Freij (m)

Ersättare
Karin Paulsson (s)
Miikka Kivinen. (s)
David Wikner. (mp)
Bob Jonasson (m)
Åsa Jonsson (c)

Budgetutfallet visar ett nettoöverskott om 16 tkr varav kostnadssidan ett underskott om 2 282
tkr och intäktssidan ett överskott om 2 298 tkr.

Verksamhet
Miljö & Bygg
SUMMA

Intäkter 2017
-5417,2
-5417,2

Kostnader
2017
8635,4
8635,4

Summa
Netto
3218,2
3218,2

Budget 2017
3234
3234

Avvikelse
mot budget
15,8
15,8

Miljö- och byggverksamheten rullar på bra. Byggnationerna ökar för varje år och kommunen
ser väldigt positivt på utvecklingen. 2017 har förenklings- och förbättringsarbete på
avdelningen fortsatt vilket visat sig genom bra respons från sökande och verksamhetsutövare
samt fortsatt väldigt bra handläggningstider.
Kommunstyrelsen tog under våren 2017 beslut om att göra en förstudie om förutsättningarna
för bildande av ett gemensamt VA- och renhållningsbolag och en gemensam miljö- och
byggnadsnämnd tillsammans med Härjedalens kommun. I november tog bägge kommunernas
fullmäktige beslut om att gå vidare och slå ihop dessa verksamheter.
En ny digital och kartbaserad kommunövergripande översiktsplan har varit ute på samråd
under hösten 2017 och planeras antas 2018.

79
281

Under året har Miljö och bygg hanterat 1400 ärenden. Miljö- och byggnadsnämnden har tagit
beslut i ca 100 av dessa.
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Miljö och bygg fortsätter att jobba med målen att vara med och skapa en god bebyggd miljö i
Bergs kommun, säker mat och miljö, samt ren luft, mark och vatten.
Tillsynen på företag i kommunen har gått bra. På alla områden gör vi den tillsyn vi ska miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkohol, folköl, tobak och receptfria läkemedel.
Avdelningen fortsätter att arbeta långsiktigt med verksamhetsutövarna så att vi på sikt kan nå
de folkhälsomål och miljökvalitetsmål som finns beslutade i Sverige. Under 2017 har ett
arbete kring Giftfri miljö i skolan och förskolan fortsatt och det kommer att fortgå under
många år.
Verksamheten har fortsatt väldigt bra handläggningstider och ligger väldigt bra till i
förhållande till de tio (bygglov) respektive fyra (anmälningar) veckor som lagen föreskriver.
De ärenden som dröjer lite längre är ärenden som ska till Miljö- och byggnadsnämnden för
beslut, då nämnden sammanträder sju gånger per år.
Antalet ärenden inom Plan- och bygglagens område ligger för 2017 fortsatt mycket högt. Det
är fortfarande främst inom turistområdena det byggs.
Kalkningsverksamheten har pågått som planerat under året. Energirådgivningen sköter
Regionen och det fungerar bra.
Viktigast för verksamheten är att ha personal som trivs och utvecklas själva och med
verksamheten. Alla har gjort ett strålande bra jobb och varit med och utvecklat verksamheten
på olika sätt.
Regionala projekt som kommunen och miljö- och byggnadsnämnden deltagit i under 2017 är
Tre sjöar-projektet och Nationalparksprojektet.
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Åtgärdsplan
Delram/

Åtgärd

Förväntad effekt

Arbetsgrupp ang Resursens struktur

Få ner personalkostnaderna samt administrationen för enhetscheferna

Minskar personalkostnaderna på enheterna då cheferna har kontrollen på vad som görs

Höga personalkostnader

Ekonomisk uppföljning avvikelserapportering månatligt från enhetschefer
Carina ska träffa gymnasierektor ang vård- och omsorgsprogrammet för att hitta en strategi att locka studenter och
skapa ambassadörer till praoveckor
Förändra direktivet om månadsanställning så enheterna kan hitta flexibla lösningar utifrån behov och vikariens
önskemål

Ökad medvetenhet på enheterna ger bättre kontroll på prognosen

Total genomgång med analyser av schema, platser i SÄBO, beviljade hemvårdstimmar samt kostnader för natten
Enskild grupp har haft höga kostnader under året

Ökad kontroll samt säkerställa kvalitén i insatserna

Assistansgrupper har avslutats och brukare har flyttar in i boenden vilket reglerats i budget för 2018.
Förändra direktivet om månadsanställning så enheterna kan hitta flexibla lösningar utifrån behov och vikariens
önskemål

Budget som ska gå att följa 2018 utifrån dagsaktuell kunskap om behov.

Äldreomsorg Hälso/Sjukvård

Rekrytering , säkerställa att vikarier finns
Kostsam sommar
Revidering av riktlinjer

Ökat intresse för yrket och fler anställningsbara sökanden på tjänster
Minskade övertidskostnader samt fler vikarier

LSS
Höga personalkostnader
Kostsam sommar

Socialtjänst & Bistånd
Mottagningsfunktion

Inrättande av mottagningsfunktion för att säkerställa kvalité, arbetsmiljö och ekonomisk kontroll

Konsultkostnader

Idag är samtliga tjänster förutom enhetschef tillsatt med ordinarie personal. Avveckling konsulter pågår.

Minskade personalkostnader och stabilitet i personalgruppen.
Attraktiv arbetsgivare, inga kostnader då samma jobb ska göras.

Institutionsvård hög andel placeringar

Införande av 6-timmars arbetsdag samt social beredskap
Arbete pågår med öppenvårdsteamet för att kunna hantera fler ärenden på hemmaplan. Akutplats på Vigge HVB är
inrättad.

Flytt från externa placeringar till egna HVB, 18+ Har gått igenom samtliga placeringar och tar "hem" de som är möjliga
Biståndsbedömning
Revidering av riktlinjer

Minskade placeringskostnader
Minskade placeringskostnader

Integration
Avveckling Myrviken
Teamledare avslutas
Återsök migrationsverket

En enhetschef är avslutad, personalen i Myrviken är flyttad from 1/1 2018
En flyttar till annan tjänst i slutet av januari, en är under omplaceringsutredning och en står till förfogande under
uppsägning.
Arbetsgrupp har träffats för att säkerställa alla led i processen, ansvarsfördelning tydliggjorts

Nödvändiga åtgärder för att klara budget 2018.
Kotroll på helheten återsök samt underlätta prognostisering

VHN
Mandat, ansvar,
delaktighet, kontroll
2018-03-20

Löpande uppföljningar, enhetscheferna ska rapportera avvikelser månatligt, nya rapporter i ekonomisystemet

Skapar bättre kontroll löpande och ger bättre förutsättningar att klara budget och
upptäcka avvikelser tidigt

Procapita

Rekrytering pågår av procapitaspecialist till SUH

Transparens och tydlighet, rapporter som underlag för uppföljning
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Delram/

Åtgärd

Förväntad effekt

Grundskola

Gemensamt grundskola
Elevhälsan
Integrerad grundsärskola
Extern grundsärskola

Uppföljning bidrag Migrationsverket, anpassning verksamhet efter intäkt, arbetsbrist identifierad och förhandlingar
påbörjade. Beräkningsmodell resurser utifrån enhet och faktorer. FBK placeras lokalt under chef på enhet.
Beräknat utifrån kända behov ht 2017. Pågående fortbildning om specialpedagogik för lärare. Översyn elevhälsans
specialpedagoger inför ht 2018.
Åtstramning tjänster, minimal fördelning utifrån beräkningsfaktorer med enbart förstärkning till skolor under 2,5 åa.
Neddragning av tidigare tilldelade satsningar genom bidrag från Skolverket. Tillfört 3 632 kkr från balansmedel för
drift 2018.
Beräknat utifrån elevantal och med förstärkning om 2,34 åa inför 2018. Översyn samverkan mellan fritidshem och
förskolor kring öppnings-, lämningstider och semestrar.
Ekonomisk uppföljning avvikelserapportering månatligt från enhetschefer, översyn av system och hantering av
personal och ekonomi.
Utredningar av egen skolpsykolog (på plats från 20171201).
Beräknat utifrån känt antal elever inför 2018.
Förändrad budgethantering, uppföljning fakturor.

Skolskjutsar
Lokaler

Översyn skolskjutsbehov och skolskjutsreglemente. Skolskjutsplanering med hjälp av gemensamt system i länet och
Länstrafiken. Merkostnad avser 2017 större fordon Ljungdalen samt avsides boende två orter södra.
Översyn lokalanvändande per verksamhet (skola respektive övriga verksamheter)

Undervisning nyanlända
Barn i behov av särskilt stöd
Undervisning
Fritidshem

Ökad kostnadsmedvetenhet och uppföljning.
Inom ram 2018 beräknat utifrån nuvarande behov.
Inom ram 2018 beräknat utifrån nuvarande behov.
Ökad kostnadseffektivisering.
Ökad kostnadsmedvetenhet och uppföljning.
Inom ram 2018 beräknat utifrån antal åa.
Inom ram.
Ökad kontroll och uppföljning.
Ökad kontroll och uppföljning.
Ökad medvetenhet, synliggjorda förutsättningar.

Förskola
Förskola

Översyn antal åa och förstärkningar. Tillfört 2 088 kkr balansmedel inför 2018. Ekonomisk uppföljning
avvikelserapportering månatligt från enhetschefer, översyn av system och hantering av personal och ekonomi.
Ökad kostnadsmedvetenhet och uppföljning.
Utredning av möjlighet till förändrade öppettider, tex sommarstängt – avgiftsfri månad, samarbete med fritidshem vid
öppning och stängning. Förutsättningarna är olika på olika enheter.

Gymnasiet/VUX
Fjällgymnasiet
Vux/SFI

Ekonomisk uppföljning avvikelserapportering månatligt från enhetschefer, översyn av system och hantering av
personal och ekonomi. Ökad uppföljning asyl/PUT.

Övr gymn skolvht

Särskild uppföljning, översyn utifrån antal nyanlända i kommunen. Enbart lagstyrd utbildning beviljas.
Förändrad budgethantering samt modell med elevpeng till samtliga gymnasieskolor inklusive FGY utifrån elevpris.
Budget läggs centralt. Beräknat 2018 utifrån känt elevantal och snittpris.

Kulturskola/Bibliotek

Inom ram 2017.

Ökad kostnadsmedvetenhet och uppföljning.

Kök/Lokalvård
Kök

Inom ram 2017.

Lokalvård

Konkurrensutsätts 2018, eget anbud med köp och sälj läggs. Översyn lokaler per verksamhet.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-05-11

Dnr 2018/160

Miljö och byggavdelningen
Cilla Gauffin
Kommunstyrelsen

Reglemente och avtal för gemensam miljö- och byggnadsnämnd
mellan Bergs och Härjedalens kommun
Förslag till beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta bifogat avtal och
reglemente för den nya gemensamma Miljö- och byggnadsnämnden.
2 Reglementet träder i kraft den 1 januari 2019.
Ansvarig

Ralf Westlund
Finansiering

Beslutet om reglemente och avtal kräver ingen finansiering.
Tidplan/Uppföljning

Den nya gemensamma nämnden startar vid årsskiftet.
Bakgrund

November 2017 tog kommunfullmäktige beslut att bilda en gemensam
miljö- och byggnämnd tillsammans med Härjedalens kommun från
den 1 januari 2019.
Barnperspektivet

(x) Bedöms inte vara relevant
( ) Har beaktats (se bilaga)

Cilla
Gauffin
Ralf Westlund
Kommunchef

Elektroniskt
undertecknad av Cilla
Gauffin
Datum: 2018.05.14
22:32:21 +02'00'

Cilla Gauffin
Miljö- och byggchef

Kopia till

Kommunfullmäktige
Härjedalens kommun
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS

REGLEMENTE
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, förvaltningslagen eller
annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente.
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Nämndens ansvarsområde
1§

Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom miljö-, hälsoskydds- och
livsmedelsområdet, handeln med vissa receptfria läkemedel, alkohol, tobak, samt plan- och byggområdet.
Nämnden fullgör, inom sitt verksamhetsområde, kommunens uppgifter enligt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

miljöbalken
livsmedelslagen
plan- och bygglagen
strålskyddslagen
lagen om foder och animaliska biprodukter
smittskyddslagen
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
tobakslagen
alkohollagen
lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
förordningar, föreskrifter och allmänna råd som finns till ovan nämnda lagar.

Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag ska utföras inom nämndens ansvarsområde.

2§

Nämnden ansvarar också för:
•
•
•
•
•
•
•

dispenser från kommunens Renhållningsordning när det gäller uppehåll i hämtning samt eget
omhändertagande av avfall
att genomföra kalkningsåtgärder utifrån uppdrag från HaV och länsstyrelsen
att tillhandahålla GIS-stöd för kommunförvaltningarna (kommunala bolag får köpa tjänsten)
att fastställa namn på gator och andra allmänna platser, samt upprätta adresser
att bistå med sakkunskap, medverka i planering samt yttra sig över utredningar, planer och remisser inom nämndens verksamhetsområde när kommunen så påkallar
att lämna råd och information till allmänheten inom nämndens verksamhetsområde
de register som nämnden för sin verksamhet förfogar över.

Uppgifter som fullmäktige delegerat till nämnden
3§

Miljö- och byggnämnden får besluta
•
•

om planbesked, samt om att anta, ändra, upphäva eller göra tillägg till detaljplaner som inte är
av principiell betydelse och som har stöd i översiktsplan.
om att efterfråga hos länsstyrelsen och Livsmedelsverket att tillsynsansvar enligt miljöbalken
överförs från länsstyrelsen till nämnden.
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Nämndens övriga uppgifter
4§

Miljö- och byggnämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för och i sin verksamhet förfogar över. Nämnden är också personuppgiftsansvarig.

5§

Handlingar som kommer in till miljö- och byggnämnden och som inte är av ringa betydelse ska genast registreras. I registret antecknas dagen då handlingen kommit in eller upprättats, det beslut som
fattats, dagen då beslutet fattades och dagen då beslutet expedierades.
Då framställning till miljö- och byggnämnden blivit återkallad avskrivs ärendet utan särskilt beslut.
Då framställning, som uppenbarligen ankommer på annan myndighet, inlämnats till miljö- och
byggnämnden ska den överlämnas till rätt myndighet.

6§

Miljö- och byggnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, samt bestämmelser i detta reglemente. Miljö- och byggnämnden ska rapportera till fullmäktige hur verksamheten
utvecklas.

Nämndens sammansättning, mandat och arbetsformer
7§

Miljö- och byggnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare, varav tre ledamöter och ersättare
kommer från Bergs kommun och fyra ledamöter och ersättare från Härjedalens kommun. Nämnden
är beslutför när mer än hälften av ledamöterna eller tjänstgörande ersättare är närvarande. Ordförande tillsätts av Bergs kommun och vice ordförande av Härjedalens kommun.

8§

Miljö- och byggnämndens ordförande respektive vice ordförande har i sina respektive kommuner i
uppdrag att
•
•
•
•

uppmärksamt följa frågor av betydelse inom nämndens område och ta initiativ i dessa
bevaka och ansvara för frågor som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige särskilt beslutar
om och som angränsar till nämndens ansvarsområde
främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder och styrelser
representera nämnden vid uppvaktning hos myndigheter, konferenser och sammanträden, om
inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

9§

Miljö- och byggnämnden får ge ledamot, ersättare eller tjänsteman i uppdrag att besluta på nämndens vägnar enligt antagen delegationsordning eller efter särskilt beslut.

10 §

Om en ledamot är förhindrad att närvara på ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den inbördes ordning som
fullmäktige bestämt. Ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen.
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11 §

Jävig ledamot får varken medverka eller närvara vid behandlingen av ett ärende. Var och en av
ledamöterna ansvarar för att anmäla jäv. Ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring
på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

12 §
13 §

Ersättare äger rätt att delta i överläggningarna.

14 §

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde lämnas ordförandens uppgifter över till den som varit ledamot i miljö- och byggnämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter.

15 §
16 §

Miljö- och byggnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska kalla
sin ersättare.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare senast sju dagar före
sammanträdesdagen. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

17§

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Miljö- och byggnämnden kan besluta att en
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

18 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till miljö- och byggnämndens administration
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

19 §

Behörig att ta emot delgivning för miljö- och byggnämndens del är ordförande, miljö- och byggchef eller annan anställd som nämnden bestämmer.

20 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av miljö- och byggnämnden ska undertecknas
av ordföranden. Vice ordföranden kan ersätta ordföranden i detta fall. I övrigt bestämmer miljöoch byggnämnden vem som ska underteckna handlingar.

21 §

Nämnden beslutar själv i vilken form beredning av ärenden ska ske.
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Avtal om samverkan i gemensam Miljö- och byggnämnd
§ 1 Allmänt
Genom detta avtal samverkar Bergs och Härjedalens kommuner (nedan kallad de samverkande kommunerna)
kring drift av Miljö- och byggnämnd från 2019-01-01. Samverkan ska ske i enlighet med bestämmelserna i
Kommunallagen. Nämnden heter Berg och Härjedalens miljö och byggnämnd till nämnden hör Berg och
Härjedalens miljö- och byggavdelning. Värdkommun för nämnden är Bergs kommun. Berg är arbetsgivare för all
personal som ingår i avdelningen. Personal och verksamhet finns representerade i de samverkande
kommunernas geografi.
§ 2 Avtalets omfattning
Avtalet omfattar kommunernas verksamheter inom:


Miljö, livs, alkohol, tobak, receptfria läkemedel



Bygg och plan



Kalkning



GIS – inklusive ABT avtal hantering

Genom samarbetet ska de samverkande kommunerna få till en organisation som är långsiktigt hållbar, såväl
organisatoriskt, ekonomiskt som kvalitetsmässigt, så verksamheten står bättre rustad för framtiden med ett
optimalt nyttjande av resurser och kompetenser.
Nämndens verksamhet regleras i detta avtal med tillhörande reglemente.
§ 3 Ändamål och verksamhet
Samverkan i enlighet med detta avtal innebär:
1.

En väl fungerande rättssäker verksamhet gällande myndighetsutövning inom områdena miljö, plan,
bygg, livsmedel, receptfria läkemedel, alkohol och tobak.

2.

Ge råd, stöd och service utifrån lagstiftningen.

3.

I syfte att öka nyttan gentemot företagare kommer nämnden aktivt delta i kommunernas
näringslivsarbete.

4.

Effektivt och kundrelaterat perspektiv. Handläggningen ska vara lika i både kommunerna.

5.

Omvärldsbevakning inom nämndens verksamhetsområde.

6.

Förvalta och utveckla kommunernas GIS verksamhet.

7.

Nämnden ansvarar för att tillsammans med kommunerna och VA och Renhållningsbolag utveckla
samverkan mellan organisationerna.

8.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram.

§ 4 Ekonomiska villkor
Kostnaderna för nämndens verksamhet finansieras med avgifter från prövning och tillsyn samt en nettobudget
från de samverkande kommunerna. Nettobudgetram och taxor beslutas av respektive kommunfullmäktige.
Bergs kommun ska fastställa budgeten för den gemensamma nämnden efter samråd med Härjedalens
kommun. Samrådet ska ske senast 15 augusti varje år.
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Nettobudgeten till den gemensamma nämndens verksamhet ska motsvara den totala faktiska kostnaden
minskat med de totala faktiska intäkten. Fördelning av nettobudgetram fördelas utifrån kommunernas antal
invånare. Årlig avstämning av resultat för nämnden ska göras mellan kommunerna. Eventuella över/underskott ska regleras utifrån fördelningsnyckeln senast 1 mars året efter verksamhetsåret.
Om taxa och grad av intäktsfinansiering skiljer sig åt mellan kommunerna justeras beloppet så att den
bidragsfinansierade andelen för den kommun som har lägre kostnadstäckning höjs till att motsvara
kostnadstäckningen för den andra kommunen. Det finns en ambition att det på sikt ska vara lika taxor
avseende konstruktion och belopp i de samverkande kommunerna.
Den överenskomna nettobudgetramen för nämndens verksamhet betalas kvartalsvis och faktureras från
värdkommunen.
Investeringsbudget för av kommunen beställda detalj- och översiktsplaner planeras 3 år framåt från respektive
kommun. Planeringen följs upp vid ägardialoger om eventuella omprioriteringar behöver ske.
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare följer respektive kommuns
bestämmelser och betalas av den kommun som nominerat dem.
§ 5 Styrning, insyn och revision
Organisationens verksamhet och måluppfyllelse följs upp enligt den styrmodell som tillämpas i värdkommunen.
Samma redovisning lämnas även till den andra kommunen.
Minst två gånger per år ska en mellankommunal styrgrupp sammanträda för så kallad ägardialog. Gruppen skall
bestå av minst ett kommunalråd och kommunchef från respektive kommun, ordförande och vice ordförande i
den gemensamma nämnden liksom chefen och nämndsekreterare. Chef och nämndsekreterare bistår med
kallelse och underlag. Styrgruppen får kalla in andra politiker och tjänstemän efter önskemål.
Kommunernas respektive kommunstyrelse har rätt till löpande insyn i nämndens förvaltning och redovisning.
Värdkommunen ska löpande och vid förfrågan rapportera till den andra kommunen hur verksamheten
utvecklas och den ekonomiska situationens under budgetåret.
Revisionsarbetet ska samordnas och fördelas på det sätt som revisorerna i de samverkande kommunerna
kommer överens om.
§ 6 Arkiv
Bergs kommun är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som framställs i nämnden från och med
2019-01-01. Arkivansvarig för handlingar före 2019-01-01 är respektive kommun. Nämnden ska ha obegränsad
tillgång till äldre arkiv via de arkivansvariga i respektive kommun. Vid eventuellt upphörande av samarbetet är
Bergs kommun skyldig att överlåta arkivhandlingar som berör fastigheter i Härjedalens kommun.
§ 7 Nyttigheter
Egendom, informationstjänster och databaser som respektive kommun äger eller äger rätt att använda har
även nämnden rätt att använda för sin verksamhets behov i den mån licenser och avtal så tillåter. Detta gäller
även användandet av bilar och lokaler för sammanträden. Ersättning för bilar betalas enligt
självkostnadsprincipen på samma sätt som övrig kommunal verksamhet betalar.
Värdkommunen tillhandahåller stödfunktioner som ekonomi, personalfrågor samt IT. Men även den andra
kommunen kan bistå med det stöd som behövs för att verksamheten ska fungera optimalt.
De fria nyttigheter som gäller i respektive kommun ska gälla även den gemensamma nämnden och
avdelningen. Om behov av förtydligande uppstår kompletteras detta avtal med en bilaga som reglerar
nämndens och avdelningens rätt att ta del av båda kommunernas fria nyttigheter. Eventuella bilagor beslutas
av kommuncheferna.
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§ 8 Försäkring
Bergs kommun ansvarar för att personal är försäkrad. Ansvaret för att egendom som disponeras av nämnden
hålls försäkrad åvilar den kommun som äger egendomen.
§ 9 Avtals tid
Detta avtal gäller från 2019-01-01 och tillsvidare.
Om förutsättningarna för samarbete enligt detta avtal ändras avsevärt har respektive kommun rätt att påkalla
omförhandling av avtalet. Om omförhandling påkallas enligt denna paragraf är den andra parten skyldig att
förhandla. Nya villkor träder i kraft ett år därefter eller vid tidigare tidpunkt om parterna är överens.
Uppsägning av samarbetet ska vara skriftligt, beslutad av behörig företrädare för den part som åberopar
uppsägning samt kommit motparten tillhanda senast 18 månader innan uppsägningen avser träda i kraft.
Uppsägning kan göras tidigare om det är till förmån för ännu bättre lösningar eller alternativ som kommunerna
är överens om.
Om avtalet upphör att gälla ska en överläggning mellan kommunerna ske där parterna strävar efter att uppnå
en fördelning av resurserna som säkerställer en rimlig verksamhet i båda kommunerna samt bestämmer hur
eventuella avvecklingskostnader ska fördelas.
§ 10 Tvist
Tvist angående tillkomst, tolkning, tillämpning eller giltighet av detta avtal ska i första hand lösas genom
medling mellan parterna. Om någon lösning därigenom inte uppnås, ska i andra hand tvisten slutligt i allmän
domstol.
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Bilaga 1. Organisationsstruktur
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ÄGARDIREKTIV
Datum

1 (8)
Dnr

2018-05-29
Kommundirektören

Ägardirektiv för kommunala bolag i Bergs kommun
Företagspolicy
Bergs kommun har genom olika kommunala beslut bestämt att den kommunala verksamheten ska
bedrivas i såväl bolag som kommunala förvaltningar.
De kommunala bolagens verksamhet ska ses som en del av den kommunala verksamheten. Den
väsensskilda struktur som ett bolag har jämfört med en kommunal förvaltning innebär dock stora
skillnader i verksamheternas organisation. I ett bolag är styrelsen och VD enligt Aktiebolagslagen
personligen ansvariga för beslut och ekonomi. Bolagsformen ger i gengäld goda möjligheter till
snabba beslut och därtill anpassa verksamheten. Bolagen är även bundna av de kommunalrättsliga
principer som framgår av kommunallagen.
Bolagens verksamhet bedrivs på en annan marknad än den kommunala och kan sålunda vara utsatt
för konkurrens och kommersiella krafter i långt större omfattning än den kommunala
verksamheten.
Bergs kommun utövar sitt ägarskap genom att för sina bolag:





Fastställa ägardirektiv som även omfattar bolagens dotterbolag
Utse styrelse
Utse lekmannarevisorer
Ge instruktioner till årsstämmoombud
Bergs kommun ska erhålla regelbunden information från bolagen såsom:



Årsredovisning ska inlämnas till ägarna i början av mars senast mars månad. Årsstämma ska äga
rum senast i mitten av maj förutom för Bergab där årsstämman ska äga rum senast i juni.



Delårsrapporter ska rapporteras senast första andra veckan i augusti, och ska omfatta resultatet för
första halvåret samt med medföljande helårsprognos.
Ägarna har rätt att under löpande år kalla bolagets ledning för information om bolagets verksamhet
och ekonomi.
Fullmäktige har rätt att ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.
Styrelsearvoden samt övriga ersättningar utgår enligt de av kommunfullmäktige antagna
bestämmelser till förtroendevalda i Bergs kommun
Avyttring/försäljning av de kommunala bolagens egendom, såväl lös som fast, ska i princip ske
genom offentligt anbudsförfarande.
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ÄGARDIREKTIV
Datum

2 (8)
Dnr

2018-05-29

Bergab AB
Verksamhetens inriktning
Bergab Aktiebolag (Bergab) är moderbolag för Bergs Tingslags Elektriska Aktiebolag
(BTEA)(med dotterbolaget BTEA Energi AB), Bergs Hyreshus Aktiebolag (BHH)(med
dotterbolagen Mötesplats Oviken AB, Bostäder i Berg AB).
Bergab ska äga, förvalta samt främja utvecklingen av de i koncernen ingående bolagen. Koncernen
ska förvaltas med krav på effektivitet, god ekonomisk avkastning och uppfyllelse av de mål som
ägarna ålägger bolagen.
Inom ramen för denna verksamhet ges följande direktiv:
Bolaget ska:





Tillse att skatteeffektivisering sker inom koncernen
I tillämpliga delar följa kommunens policy och regler
Främja bolagens utveckling
Kontinuerlig uppföljning och kontroll av dotterbolagens verksamhet, där bolagen en gång per år
ska redovisa resultat av bolagens egna utvärdering av styrelsens och VD:s arbete.
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3 (8)
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2018-05-29

Bergs Hyreshus AB
Verksamhetens inriktning
Bergs Hyreshus AB är en aktör på bostads- och lokalmarknaden inom Bergs Kommun.
Som sådan ska bolaget bygga, förvärva, förvalta samt försälja fastigheter. Bolaget är
kommunkoncernens instrument för lokalförsörjning samt bostadsförsörjning i enlighet med av
Bergs Kommun antagen bostadsförsörjningsplan där ägaren anger vilka typer av bostäder och
fastigheter som ska satsas på. Bostäder ska upplåtas med i Sverige vedertagna upplåtelseformer.


Verksamheten i bolaget ska drivas på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt och
präglas av ett aktivt miljöarbete.



Bolaget ska ta ett aktivt ansvar för hela kommunens utveckling i sin roll som allmännyttigt
bostadsbolag.



Bolagets fastighetsbestånd ska vårdas och förvaltas väl.



Personalen är en nyckelresurs. Engagerade och kompetenta medarbetare är en viktig styrka för
bolaget. Grunden är att personalen trivs och utvecklas och bolaget ska sträva efter en hög
hälsoprofil och god arbetsmiljö.



För att utveckla Bergs kommun är det viktigt att bolaget, som kommunal fastighetsägare, utvecklar
ett nära samarbete med företag och föreningsliv.



Bolaget ska se över vilka energi och miljölösningar som ska användas vid nyproduktion,
ombyggnad och renoveringar. Så snart en energimässigt eller miljömässigt bättre lösning
föreligger och som är ekonomiskt hållbar och finansiellt möjlig ska denna lösning väljas



Bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad och ska bedriva sin verksamhet affärsmässigt i
enlighet med gällande lagstiftning för aktiebolag.



Äga och förvalta samt utveckla dotterbolagen Mötesplats Oviken AB samt Bostäder i Berg AB.



I tillämpliga delar följa kommunens policy och regler.



Bemötande: Uppnå bra eller bättre resultat i Nöjd Kund Index (NKI)



Säkerställa medarbetarnas personliga utveckling och trivsel som mäts årligen via av bolaget
framtagen medarbetarenkät.



Medinflytande: Bolaget ska aktivt arbeta med boendeinflytande.



Medverka till att tillmötesgå lokaler och bostäder, antingen själva eller tillsammans med olika
parter och inom ramen för de finansiella målen.



Bolagets bostadskö ska ge upplysningar om vilket område samt storlek som önskas.



Bostäder: Etablera nya bostäder enligt av ägaren antagen bostadsförsörjningsplan.
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2018-05-29

Ekonomiska mål:


Resultat före bokslutsdispositioner bör uppgå till minst 3% av nettoomsättningen.
Avkastningsmålet följs upp på nivån: bostäder, offentliga lokaler, kommersiella lokaler.



Direktavkastning om lägst 5,5% (driftsnetto definierat som nettoomsättning minus drifts- och
underhållskostnader dividerat med bokfört värde på fastighetsbeståndet. Avkastningsmålet följs
upp på nivån: bostäder, offentliga lokaler, kommersiella lokaler.
Resultatmålen gäller i genomsnitt över rullande fem års cykler.

Direktiv


När administrativa eller verksamhetsmässiga samordningsvinster finns inom kommunkoncernen
ska bolaget medverka till att realisera dessa.



Årligen och för Bergab presentera en affärsplan utifrån ägardirektivet. Första gången sker 4
månader efter att ägardirektivet vunnit laga kraft.



Affärsplan ska utifrån ägardirektivet presenteras för ägaren senast 31 mars varje år.



Bergs Hyreshus AB presenterar årsbokslut för moderbolaget senast mars månad samt
delårsbokslut senast andra veckan i augusti. Delårsbokslutet ska också innehålla resultatprognos
för helåret. Redovisningsarbetets detaljerade tidplaner ska utföras enligt av Bergs Kommun
delgiven tidplan. Denna tidsplan delges per räkenskapsår och minst ett kvartal en månad innan
räkenskapsårets början.



Ägarna ska ges möjlighet att yttra sig inför försäljningar utav fast egendom samt ha möjlighet att
yttra sig inför beslut av principiell karaktär.



Ägarna ska ges möjlighet att godkänna försäljningar av principiell karaktär innan affär genomförs.
Ägaren ska även ges möjlighet att yttra sig inför andra beslut av principiell karaktär.



Bolaget ska samverka med ägare och övriga bolag inom kommunkoncernen.



Då bolaget är en del av Bergs Kommuns kommunkoncern ska samverkan med ägare och övriga
bolag inom koncernen ske.



Bolaget ska följa den av Bergs Kommuns kommunfullmäktige antagna finanspolicyn.

410

ÄGARDIREKTIV
Datum

5 (8)
Dnr

2018-05-29

Bergs Tingslags Elektriska AB

Bolaget ska dels ställa ledningsnät till förfogande för överföring av elektrisk energi och
information, dels äga och förvalta aktier eller andelar i bolag utifrån beslut fattade av Bergab AB,
samt skapa förutsättningar för därmed förenlig verksamhet.
Elnätsverksamheten, som är ett så kallat naturligt monopol, bedrivs inom koncessionsområdet
vilket omfattar delar av Bergs, Härjedalens och Ånge kommuner.
Verksamheten består av projektering, byggande, drift och underhåll av ledningar, ställverk och
transformatorstationer, anslutning av elektriska anläggningar samt andra ledningsnät, mätning,
rapportering och beräkning av överförd effekt och energi.
Bredbandsverksamhetens syfte är att tillsammans med kommunen skapa förutsättningar för en
positiv befolkningsutveckling samt företagsetablering inom verksamhetsområdet.
Bolagets vinst och behållna tillgångar ska vid en eventuell likvidation utdelas till aktieägaren.
Verksamhetens inriktning


Verksamheten i bolaget ska drivas på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt och
präglas av ett aktivt miljöarbete.



Äga och förvalta samt utveckla verksamheten.



Tillhandahålla ett väl fungerande och driftsäkert elnät.



Skapa förutsättningar för anslutning av vindkraft.



Tillsammans med kommunen verka för utbyggnad av ett bredbandsnät.



Äga och förvalta samt utveckla dotterbolaget BTEA Energi AB.



Följa utvecklingen på energiområdet och aktivt anpassa bolaget efter utvecklingen inom området.



I tillämpliga delar följa kommunens policy och regler.



Arbeta efter kommunens målsättningar för energi- och klimatstrategi när så är ekonomiskt möjligt.



På ett engagerat och miljömedvetet sätt tillgodose kundernas behov.



Säkerställa medarbetarnas personliga utveckling och trivsel som mäts årligen via framtagen
medarbetarenkät.



Verka för alternativ energiproduktion för att därigenom minska användande av fossila bränslen.



Verka för alternativ till transportsektorn för att därigenom minska behovet av fossila bränslen.
(förs samman)



Verka för alternativ till transportsektorn samt verka för alternativ energiproduktion för att
därigenom minska behovet av fossila bränslen.
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Ekonomiska mål:


Bolaget bör ha en räntabilitet räknat som rullande 36-månaders medeltal om 10% 15%.
(räntabilitet här definierat som resultat efter finansiella poster i förhållande till medelvärdet av
ingående och utgående eget kapital för året. I det egna kapitalet ska skatt räknas bort på de
obeskattade reserverna. (30%)



Soliditeten bör uppgå till minst 50 %



Ge utdelning i form av koncernbidrag till Bergab motsvarande minst det nettoresultat som
produktionsersättningskraften ger.



Vinster som uppstår inom affärsområde bredband ska stanna kvar i bolaget för att det ska ha egna
medel för framtida investeringar inom affärsområdet.
Direktiv:



När administrativa eller verksamhetsmässiga samordningsvinster finns inom kommunkoncernen
ska bolaget medverka till att realisera dessa.



BTEA presenterar årsbokslut för moderbolaget senast mars månad samt delårsbokslut senast andra
veckan i augusti. Delårsbokslutet ska också innehålla resultatprognos för helåret.
Redovisningsarbetets detaljerade tidplaner ska utföras enligt av Bergs Kommun delgiven tidplan.
Denna tidsplan delges per räkenskapsår och minst ett kvartal en månad innan räkenskapsårets
början.



Årligen och för Bergab presentera en affärsplan utifrån ägardirektivet. Första gången sker 4
månader efter att ägardirektivet vunnit laga kraft.



Affärsplan ska utifrån ägardirektivet presenteras för ägaren senast 31 mars varje år.



Ägarna ska ges möjlighet att yttra sig inför försäljningar utav fast egendom samt ha möjlighet att
yttra sig inför beslut av principiell karaktär.



Ägarna ska ges möjlighet att godkänna försäljningar av principiell karaktär innan affär genomförs.
Ägaren ska även ges möjlighet att yttra sig inför andra beslut av principiell karaktär.



Bolaget ska samverka med ägare och övriga bolag inom kommunkoncernen.



Då bolaget är en del av Bergs Kommuns kommunkoncern ska samverkan med ägare och övriga
bolag inom koncernen ske.



Bolaget ska följa den av Bergs Kommuns kommunfullmäktige antagna finanspolicyn.

412

ÄGARDIREKTIV
Datum

7 (8)
Dnr

2018-05-29

BTEA Energi AB
Verksamhetens inriktning
Bolaget ska producera, distribuera och sälja energi samt skapa förutsättningar för därmed förenlig
verksamhet.


Verksamheten i bolaget ska drivas på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt och
präglas av ett aktivt miljöarbete.
Bolaget ska även:



Äga och förvalta samt utveckla verksamheten.



Tillhandahålla en väl fungerande och driftsäker fjärrvärme.



På ett engagerat och miljömedvetet sätt tillgodose kundernas behov.
Ekonomiska mål:



Uppvisa en vinst efter finansiella poster motsvarande 20 % av nettoomsättningen.



Vinster som uppstår inom affärsområde fjärrvärme ska stanna kvar i fjärrvärmebolaget för att det
ska ha egna medel för framtida investeringar inom affärsområdet.
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Mötesplats Oviken AB
Verksamhetens inriktning
Bolaget har ett allmännyttigt syfte och ska bedriva en verksamhet som främjar utbildning,
föreningsliv, en meningsfull fritid samt näringsliv i Oviken bygden. Verksamheten bedrivs
genom lokalförsörjning i form av Mötesplats Oviken.

Ekonomiska mål:
Uppvisa en vinst efter finansiella poster motsvarande 5 % av nettoomsättningen.

Bostäder i Berg AB
Verksamhetens inriktning
Bostäder i Berg AB ska skapa permanentbostäder inom Bergs kommun för försäljning på den
öppna fastighetsmarknaden. Bostäderna ska utgöras av enfamiljshus. Bolagets verksamhet ska
vara förankrad i det lokala näringslivet i Bergs kommun och över tid inbjuda till delaktighet
för det lokala näringslivet.
Ekonomiska mål:
Fr.o.m. bolagets andra verksamhetsår ska en räntabilitet på eget kapital på 5% uppnås.
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Fillsta 2018-05-10

Till:

Bergs kommuns kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Bildande av bolag
Under en tid har det pågått diskussioner kring att bygga villor för försäljning och att det skall ske i
samarbete med näringslivet.
Arbetet har på övergripande nivå drivits av Bergs kommun och Bergs Hyreshus ABs del i
förberedelserna har initialt varit bolagsstruktur. Nu har processen kommit längre och det finns ett
behov av att införa ett mellanliggande led av ägande för Bergs Hyreshus AB. I klartext behövs ett
holdingbolag mellan Bergs Hyreshus AB och det bolag som skall bygga för försäljning. Orsaken har
med skattelagstiftningen att göra och säkerställer att Bergs Hyreshus AB inte klassas som
byggentreprenadföretag vilket annars finns en uppenbar risk för.
Förslaget på ny bolagsstruktur presenteras i bakgunden.

Förslag till beslut
Bergs Hyreshus AB föreslår Bergs kommuns kommunfullmäktige att besluta
att bemyndiga Bergs Hyreshus AB att vid behov under år 2018 bilda ett dotterbolag som skall vara
holdingbolag.
att bemyndiga Bergs Hyreshus AB att vid bildande av holdingbolag enligt ovan försälja 100% av
Bostäder i Berg AB till det nybildade holdingbolaget.
att bemyndiga Bergs Hyreshus AB att via ägarombud till bolagsstämmor i dotterbolag respektive
dotter-dotterbolag besluta om nyemissioner, aktieslag samt försäljningar av aktier och andra
värdepappersinstrument i Bostäder i Berg AB under förutsättning att Bergs Hyreshus AB via sitt
holdingbolag vid var tid har röstmajoritet så länge holdingbolaget har största kapitalandelen i
Bostäder i Berg AB.

Dag som ovan, enligt uppdrag

/Hans Green/
VD

Bergs Hyreshus AB
Skede 910
845 94 HACKÅS

Telefon
0687-164 50

e-post
info@bergshyreshus.se
internet
bergshyreshus.se

Org. nr
556122-8890
Styrelsens säte
Hackås
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Bakgrund
Under slutet av 2015 startades diskussionerna kring att bygga villor för försäljning i samarbete med
näringslivet i Bergs kommun.
Bergs Hyreshus AB har lovat att stå för bolagsbildning, ägande av bolag, framtagande av
aktieägaravtal, framtagande av bolagsordning samt praktisk ledning av bygget, dvs. byggherre,
projektledning och KA. Byggnation skulle ske via total- eller generalentreprenad och skulle avse
nyckelfärdigt hus med färdigställd utemiljö.
I februari 2016 gav styrelsen i Bergs Hyreshus AB VD i uppdrag att bilda ett bolag för att kunna bygga
villor till försäljning i samarbete med näringslivet inom Bergs kommun.
Detta har i grunden funnits klart sedan mars månad år 2016 då Bostäder i Berg AB bildades och som
ägs till 100% av Bergs Hyreshus AB, i enlighet med styrelsens beslut. Därefter har det varit några
möten med privata intressenter och vissa modifieringar av bolagsordning samt aktieägaravtal har
skett. Under år 2017 har det i princip inte varit någon utveckling i frågan där Bergs Hyreshus AB varit
inblandade. och nu tas tråden upp för att börja bygga.
Bergs kommun har som sin del i detta projekt tagit fram privata investerare och ansvarat för
övergripande dialog och att föra projektet framåt, i detta inräknat skapandet av försäljningskanaler
och marknadskommunikation. Bergs kommun har vidare köpt in tomt för byggnation av första huset.
De har också haft muntliga överläggningar med Swedbank för att inhämta kunskap om låneläge och
bankens tankar om värdering.
Ny organisationsstruktur
För att säkerställa att Bergs Hyreshus AB inte drabbas av byggmästarsmitta behöver det inrättas ett
holdingbolag som ägs till 100% av Bergs Hyreshus AB.
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Bergab AB
(befintligt)

Bergs Hyreshus AB
(befintligt)

Mötesplats Oviken AB
99,9%
(befintligt)

BHH Holding
100%
Nybildas

Bostäder i Berg AB
(Säljs från Bergs
Hyreshus AB)
100% intialt
Holdingbolaget, i organisationsskissen ovan benämnt BHH Holding, övertar ägandet av Bostäder i
Berg AB. Först är det ett 100% ägande. I och med att verksamheten i Bostäder i Berg AB startar
genom nyemission och inträde av privata delägare kommer BHH Holdings ägarandel att gå ned
I denna struktur av bolag är det tänkt att Bergs Hyreshus AB och Mötesplats Oviken AB har styrelser
som i dag och att Bergs Hyreshus ABs VD är VD även för Mötesplats Oviken.
BHH Holding är tänkt som en ren ägarbehållare, dvs bolaget skall inte ha någon som helst
verksamhet förutom att äga aktier och ev. transportera ägartillskott. Här är förslaget att bolaget får
tre ledamöter som alla arbetar för Bergs Hyreshus AB: VD– ordförande, ekonomichef – ledamot samt
fastighetschef – ledamot.
Bostäder i Berg AB har i sitt upplägg en tanke om totalt fem styrelseplatser, varav 2 skall nomineras
av de privata investerarna. Sedan återstår 3 platser varav den ena är ordförandeposten. Här föreslås
en ledamot från Bergs Hyreshus ABs styrelse som ordförande, en ledamot från Bergs Hyreshus ABs
styrelse som ledamot samt VD för Bergs Hyreshus som ledamot och VD. Med denna sammansättning
av styrelsen kan det som de facto är ett dotter-dotter bolag som drivs utan egen personal få en
smidig verksamhet.
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Aktieägaravtal för Kommunernas gemensamma va- och
renhållningsbolag
Org.nr. 0000000-0000
Mellan
1. Bergs kommun, org.nr. 212000-2502
2. Härjedalens kommun, org.nr. 212000-2510
har denna dag följande avtal träffats.
Avsikten med detta Aktieägaravtal är att reglera delägares rättigheter och skyldigheter som
långsiktiga ägare av kommunernas gemensamma va- och renhållningsbolag (nedan kallad
Bolaget). Vad som stadgas i detta avtal om aktier ska gälla samtliga nuvarande och framtida
aktier men även i tillämpliga delar andra aktierelaterade instrument som parterna under
avtalstiden kan komma att äga i Bolaget.

1. Bolaget och dess verksamhet
Bolaget ska ha ett aktiekapital om lägst 2 miljoner kronor och högst 5 miljoner kronor. Aktierna
i Bolaget ska ägas lika (50 % vardera). Aktieägaravtalet omfattar parternas nuvarande och
framtida aktier i Bolaget.
Parterna ska lojalt verka för Bolagets bästa.
I uppdraget ingår även att för respektive kommuns räkning inhämta de yttranden, godkännanden
och tillstånd som krävs för verksamheten enligt gällande författningar. Bolaget ska även i övrigt
svara för erforderliga kontakter med myndigheter.
Respektive delägares kommunfullmäktige beslutar om renhållningsordning, renhållningstaxa,
allmänna bestämmelser VA (ABVA), verksamhetsområden inom VA samt taxeföreskrifter VA.
Bolagets åtagande gentemot respektive ägare ska närmare preciseras i ett samverkansavtal.

2. Anslutning av fler kommuner eller kommunägda bolag, överlåtelse av aktier mm
Önskar ytterligare någon kommun eller något kommunalägt bolag inträda som aktieägare och
delta i verksamheten under samma förutsättning som parterna ska aktietilldelning i första hand
ske genom riktad nyemission. Ny aktieägare ska förklara sig beredd att inträda som part
tillsammans med övriga parter och ansluta sig till ingångna avtal med åtföljande rättigheter och
skyldigheter. Om ny aktieägare tillkommer ska detta aktieägaravtal omarbetas i tillämpliga
delar. Därutöver ska överenskommas vad ny aktieägare ska erlägga utöver likviden för de aktier
som förvärvas genom nyemissionen.
Det noteras att Bolagets bolagsordning innehåller en hembudsklausul.

3. Bolagsordning
Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta aktieägaravtal
ska avtalets bestämmelse ha företräde.

4. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst sju (7) och högst tio (10) ledamöter samt sju (7)
styrelsesuppleanter.
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Kommunfullmäktige i Berg utser fyra (4) ledamöter, varav en vice ordförande och fyra (4)
suppleanter.
Kommunfullmäktige i Härjedalen utser tre (3) ledamöter, varav en ordförande och tre (3)
suppleanter.
Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa ordinarie val
till kommunfullmäktige.
Avgår styrelseledamot under mandatperioden sker fyllnadsval genom respektive
kommunfullmäktiges försorg.
Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra gånger om året samt därutöver
senast två veckor efter det att part framställt begäran därom till styrelsens ordförande.

5. Beslutsfattande i styrelsen
Styrelsen är beslutsför om minst 2/3 delar av ledamöterna är närvarande.
Med undantag av vad som stadgas nedan fattas beslut vid styrelsesammanträde med enkel
majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
För giltigt styrelsebeslut i följande frågor krävs att minst 3/4 av styrelseledamöterna varit
närvarande och eniga.
-

Förslag till bolagsstämma med ändring av bolagsordningen för Bolaget.

-

Förslag till bolagsstämma med ändring av Bolagets aktiekapital.

-

Förslag till bolagsstämma med ändring av Bolagets strategi och inriktning.

-

Ingående av avtal/överenskommelse, vilka - oavsett kontraktsvärde - är av strategisk eller
principiell betydelse.

-

Till- och avsättning av VD

Om beslut i fråga, där enighet enligt ovan krävs, ej kan fattas beroende på att styrelseledamot
inte är närvarande vid sammanträdet eller om enighet eljest ej uppnås, ska ärendet bordläggas
och avgöras vid styrelsesammanträde att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid
som ordföranden bestämmer. Uppnås ej heller vid detta senare styrelsesammanträde enighet
ska, på yrkande av styrelseledamot ska frågan hänskjutas till avgörande på bolagsstämma, att
hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden bestämmer.

6. Principer för finansiering m.m.
Bolaget ska tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna.

7. Verkställande direktör
Bolaget ska ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.

8. Ikraftträdande
Detta aktieägaravtal träder ikraft när det undertecknats av parterna och godkänts av
kommunfullmäktige i Berg och Härjedalen.
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9. Överlåtelse av avtalet
Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får ej överlåtas till annan eller pantsättas
utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet och utan övriga parters skriftliga
godkännande.

10. Upplösning av bolaget
Likvideras bolaget ska dess behållna gemensamma tillgångar tillfalla ägarkommunerna i
proportion till antalet ägda aktier.
Gemensamma tillgångar som är införskaffade efter bolagets bildande ska fördelas utifrån
aktiekapital baserat på bokfört värde.

11. Inlösen av aktier vid parts kontraktsbrott
Bryter part mot bestämmelser i detta avtal och är avtalsbrottet av väsentlig betydelse samt vidtas
ej rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmaning, har övriga parter rätt att i förhållande till
tidigare aktieinnehav lösa in den felande partens aktier. Skulle endast en av parterna önska
utnyttja sin lösenrätt har denna rätt men ej skyldighet att lösa samtliga den felande partens
aktier. Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i anledning av
kontraktsbrottet.
Aktierna ska inlösas till kvotvärdet.

12. Avtalets upphörande
Avtalsbindning uppstår när samtliga parter undertecknar avtalet efter beslut om att avtalet ska
ingås har fattats av behörigt organ inom respektive KN.
Detta avtal gäller till utgången av år 2029. Om avtalet inte skriftligen sägs upp av endera parten
senast 24 månader före avtalstidens utgång, förlängs avtalet med tio (10) år i taget med
motsvarande uppsägningstid.

13. Ägardirektiv
Ägardirektiv till Bolagets styrelse ska beslutas på bolagsstämman. Innan part föreslår
ägardirektiv ska samråd ske med den andra parten. I ägardirektiven ska regleras åtminstone
tillämpningen av kommunalrättsliga övervaknings-, yttrande- och samrådsregler med beaktande
av kommunallagens regler. I ägardirektiven kan även lämnas särskilda anvisningar som gäller
inom respektive kommuns geografiska område.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka vardera parten har tagit sitt.

………….………….den ……/…….2018
Bergs kommun

Härjedalens kommun

………………………………

……..…………………………
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Bolagsordning för Kommunernas gemensamma va- och
renhållningsbolag
Org.nr. 0000000-0000
Godkänd av Härjedalens kommunfullmäktige den åååå-mm-dd
Godkänd av Bergs kommunfullmäktige den åååå-mm-dd
Beslutad på extra bolagsstämma den åååå-mm-dd

§ 1 Firma
Bolagets firma är Nnnnnnnn

§ 2 Säte
Bolaget ska ha sitt säte i Härjedalens kommun, Jämtlands län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att, för de kommuner eller kommunala bolag som är ägare
av bolaget, driva va-verksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster och utöva ansvar för
avfallshantering enligt miljöbalken.
Inom ramen för de för bolaget gällande kommunalrättsliga principerna, aktieägaravtal och
ägardirektiv får bolaget även;
-

utföra tjänster på uppdrag av ägarkommunerna, samt

-

i begränsad omfattning till andra tillhandahålla tjänster som har samband med föremålet för
bolagets verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets ändamål är att, med iakttagande av kommunala principer i kommunallagen
(inkluderande lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna) och annan relevant
lagstiftning för ägarkommunerna långsiktigt ansvara för förvaltning, drift, underhåll och
genomföra investeringar i delägarnas allmänna va-anläggningar och avfallshantering i enlighet
med bolagets föremål.

§ 5 Kommunfullmäktiges ställningstagande
Bolaget skall se till att kommunfullmäktige i respektive kommun som är delägare i bolaget får
ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 miljoner kronor och högst 5 miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 2 000 och högst 5 000 aktier.
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§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst sju (7) och högst tio (10) ledamöter samt sju (7)
styrelsesuppleanter.
Kommunfullmäktige i Berg utser fyra (4) ledamöter, varav en vice ordförande och fyra (4)
suppleanter.
Kommunfullmäktige i Härjedalen utser tre (3) ledamöter, varav en ordförande och tre (3)
suppleanter.
Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa ordinarie val
till kommunfullmäktige.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Berg
respektive Härjedalen utse var sin lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller e-post till aktieägarna tidigast sex
veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling
1.

Stämmans öppnande

2.

Val av ordförande vid stämman

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd

4.

Val av en eller två justeringsmän

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.

Godkännande av dagordningen

7.

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas
granskningsrapport

8.

Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
d) fastställande av verksamhetsplan med bolagets strategiska mål
e) fastställande av verksamhetsbudget

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
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10. Val av revisor och revisorssuppleant, om det är erforderligt
11. Meddelande, om det är erforderligt, om respektive ägarkommuns fullmäktige val av
styrelseledamöter med suppleanter samt i förekommande fall val av ytterligare
styrelseledamöter
12. Meddelande om kommunfullmäktiges i respektive ägarkommuns val av lekmannarevisorer
med suppleanter, om det är erforderligt
13. Meddelande i förekommande fall av ägardirektiv.
14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller
utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 15 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den
mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Hembud
Hembudsskyldighet
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget har
övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre
antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla
övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt
till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen
meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen
ska uppmana de lösnings-berättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget,
senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.
Företräde mellan flera lösningsberättigade
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget.
Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.
Lösenbelopp och betalning
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara
vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad
från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.
Tvist
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket
framställdes hos aktiebolaget.
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§ 17 Upplösning av bolaget
Likvideras bolaget ska dess behållna gemensamma tillgångar tillfalla ägarna i proportion till
antalet ägda aktier.

§ 18 Ändring av bolagsordning
Beslut om ändring av denna bolagsordning får fattas först sedan kommunfullmäktige i Berg
respektive Härjedalen beretts möjlighet att yttra sig över ändringen, §§ 16 och 18 får dock inte
ändras utan godkännande av respektive kommunfullmäktige.
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Samverkansavtal
Parter
Härjedalens kommun, org.nr. 212000-2510
Bergs kommun, org.nr. 212000-2502
(gemensamt kommun)
och
Kommunernas gemensamma va- och renhållningsbolag (Bolaget), org.nr. 0000000-0000

1. Bakgrund
Respektive kommun är ägare och huvudman för allmänna va-anläggningar och
avfallsanläggningar belägna inom respektive kommunens geografiska område. Bolaget är ett
driftsbolag som ombesörjer respektive kommuns lagstadgade ansvar för allmänna
vattentjänster och avfall.
Bolagsordningen beskriver syfte och ändamål med Bolaget. Respektive kommun har upprättat
ägardirektiv som anger respektive kommuns övergripande direktiv om Bolagets styrning och
mål i de delar som inte tydligt regleras genom detta Avtal.
Föreliggande samarbetsavtal har till syfte att reglera samverkan samt att klargöra
ansvarsförhållanden som inte tydligt framgår av bolagsordning.
Om det uppkommer motstridighet i tolkningen mellan detta avtal och bolagsordning eller
ägardirektiv har bolagsordningen företräde gentemot detta avtal som i sin tur har företräde mot
ägardirektiv.

2. Organisation
Bolagets ändamål är att, med iakttagande av kommunala principer i kommunallagen och
annan relevant lagstiftning för kommuner långsiktigt ansvara för förvaltning, drift, underhåll
och genomförandet av investeringar i respektive kommuns allmänna va-anläggningar och
avfallshantering i enlighet med Bolagets föremål.
Bolaget som ansvarig verksamhetsutövare ska ombesörja
-

verksamhet inom allmänna vattentjänster innefattande produktion och distribution av
dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten.

-

åtaganden enligt miljöbalken avseende hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

-

drift, skötsel och underhåll av respektive kommuns allmänna va-anläggningar samt
avfallsanläggningar

-

administration, ekonomi, information och kundtjänst inom allmän va-försörjning

-

administration, ekonomi, information och kundtjänst inom det kommunala ansvaret för
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
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Bolaget ska för respektive kommun
-

bereda ärenden och genomföra de utredningar inom kompetensområdet som respektive
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse anser behövas och som kommer respektive
avgiftskollektiv till gagn.

-

lämna förslag på taxekonstruktion och avgiftsnivåer i va- och avfallstaxa så att
självkostnadsprincipen upprätthålls.

-

lämna förslag på ändringar av verksamhetsområden

-

lämna förslag på gemensamma bestämmelser för användandet av den allmänna vaanläggningen (ABVA)

-

lämna förslag på renhållningsföreskrifter

Respektive kommun
-

har ansvaret för att teckna erforderliga försäkringar i egenskap av huvudman.

-

ska förse Bolaget med erforderliga fullmakter för uppdragets fullgörande.

Bolaget ska
-

förse respektive kommun med underlag för tecknade av erforderliga försäkringar i
egenskap av huvudman

-

teckna erforderliga försäkringar för sin verksamhet.

Inom ramen för de för Bolaget gällande kommunalrättsliga principerna, aktieägaravtal och
ägardirektiv får Bolaget även
-

om resurser finns, efter önskemål från respektive kommun, utföra tilläggstjänster som inte
är taxefinansierade

-

i begränsad omfattning till andra tillhandahålla tjänster som har samband med föremålet
för Bolagets verksamhet.

För sådana tilläggstjänster ska särskild skriftlig överenskommelse om villkor upprättas.

3. Ekonomi
Bolaget fakturerar
-

på uppdrag av respektive kommun bruknings- och renhållningsavgifter

-

på uppdrag av respektive kommun anläggningsavgifter

-

respektive kommun dess kostnader á conto i förskott, baserat på respektive huvudmans
budget för verksamhetsåret eller, i förekommande fall, faktiskt utfall.

Respektive kommun beslutar om, och finansierar, investeringar i dess anläggningar.
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Ovan ger följande resultaträkning för kommun respektive Bolaget
Respektive kommun
+ Bruknings- och renhållningsavgifter
+ Periodiserade anläggningsavgifter inkl. ränteintäkter
- Driftskostnader erläggs till Bolaget
- Fördelade gemensamma kostnader från Bolaget m.h.t. eventuell vinst från försäljning av tjänster
- Räntor
- Avskrivningar
= +/- Skuld till kollektivet
Bolaget
+ Intäkter från respektive kommun för drift, personal och gemensamma fördelade kostnader
+ Intäkter motsvarande kostnader för investeringar från respektive kommun
+ Intäkter från försäljning av tjänster
- Direkta kostnader för material/personal
- Gemensamma fördelade driftkostnader
- Kostnader för investeringar från respektive kommun
= +/- 0
Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks
genom taxor och avgifter. I den del av Bolagets verksamhet som ska bedrivas på affärsmässig
grund ska intäkterna överstiga kostnaderna.
Bolaget ska lämna underlag för all ekonomisk hantering kopplat till respektive kommuns
ansvar enligt LAV och avfallsansvar enligt miljöbalken med särredovisning för respektive
kommun och verksamhet (va respektive avfall).
Respektive kommun ska delge Bolaget de underlag som Bolaget kräver för att kunna fullfölja
åtagandet (främst kapitalkostnader).

4. Näringskännetecken, logotyper mm
Bolaget äger rätt att vid marknadsföring av Bolagets och respektive kommuns verksamheter,
fakturering och kundtjänst använda sitt eget firmanamn, logotype eller andra
näringskännetecken.
Bolaget ska företräda respektive kommun i branschföreningar inom Bolagets
verksamhetsområden.

5. Fysisk planering
Respektive kommun ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen och upprättar
detaljplaner inom sitt geografiska område.
Respektive kommun är skyldig att bereda Bolaget möjlighet
-

att delta i hela planprocessen

-

att biträda respektive kommun i planprocessen i frågor som omfattas av Bolagets uppdrag
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Bolaget är skyldig:
-

att förse respektive kommun med underlag för vatten, avloppsplanering samt
avfallshantering.

-

att aktivt delta i samhällsbyggnadsprocessen

-

att i ett tidigt skede tillsätta resurser som deltar i planeringsarbetet.

-

att stå för sina kostnader i samband med översiktsplanering.

För arbete i samband med upprättande av detaljplaner debiteras Bolagets kostnader
exploatören eller, i förekommande fall, via respektive kommun.
Rutiner för detta ska upprättas i samråd med Bolaget och respektive kommun. Ansvaret för
detta åligger respektive kommun.

6. Bygglov, lantmäteriärenden, exploateringsavtal
Respektive kommun ska tillse att Bolaget alltid
-

får ta del av ärenden om bygglov och bygganmälan.

-

delges bygganmälan

-

delges startbesked

-

delges bygglov

-

delges slutbevis när de utfärdats

-

bereds möjlighet att yttra sig i lantmäteriärenden

-

bereds möjlighet att medverka vid upprättande av exploateringsavtal

7. Kartor, ritningar och teknisk dokumentation
Respektive kommun ska tillse att Bolaget erhåller erforderligt underlag i form av kartor,
geodata och annan teknisk dokumentation. Kostnaden för detta ska ingå i den särredovisning
som sker enligt pkt. 3.

8. Upphandlingar
Bolaget ska ansöka om medlemskap i den Gemensamma nämnden för upphandling (GNU)
eller, i förekommande fall, andra liknande sammanslutningar i regionen som syftar till att
samarbeta kring upphandlingar.

9. Väsentliga ändringar av förutsättningar för avtalet
Om väsentliga ändringar av verksamheten eller förutsättningar för denna inträffar äger endera
parten påkalla förhandlingar om ändring av villkoren i avtalet.
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10. Avtalsperiod
Avtalsbindning uppstår när samtliga parter undertecknar avtalet efter beslut om att avtalet ska
ingås har fattats av behörigt organ inom respektive kommun.
Detta avtal gäller till utgången av år 2029. Om avtalet inte skriftligen sägs upp av endera
parten senast 24 månader före avtalstidens utgång, förlängs avtalet med tio (10) år i taget med
motsvarande uppsägningstid.

Detta avtal har upprättats i tre exemplar, av vilka vardera parten har tagit sitt.

………….………….den ……/…….2018
Bergs kommun

Härjedalens kommun

…………………………………….

……..…………………………….

Kommunernas gemensamma va- och renhållningsbolag (Bolaget)
…………………………………......
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