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UPPDRAG & VERKSAMHET

 

 
 DIREKTION

ARBETSUTSKOTT

FAMILJERÄTTSNÄMND 
 

KOMPETENSBEREDNING 

KANSLI

IT FAMILJERÄTT KOMPETENS

  
 FÖRBUNDSCHEF LEDNING

UPPDRAG & VERKSAMHET

Uppdrag och verksamhet

Höglandets kommunalförbund består av medlemskommuner-
na Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Förbundet har 
till ändamål att tillvarata medlemskommunernas möjligheter 
och främja dess utveckling och tillväxt. Förbundets syfte är att 
utveckla och fördjupa samarbetet mellan medlemmarna för 
att åstadkomma utveckling och effektivt resursutnyttjande. 
Förbundets verksamheter ska till övervägande del omfatta 
samtliga medlemskommuner. Höglandets kommunalförbund 
kan initiera och ska samverka med medlemskommunerna i 
utveckling av nya verksamhetsområden. Samverkan ska också 
ske på länsnivå.

Organisation

Direktionen är förbundets beslutande organ. Den består av 
10 ledamöter och 10 ersättare. Varje medlemsfullmäktige 
väljer bland sina ledamöter och ersättare två ledamöter och två 
ersättare. 

Direktionen väljer bland sina ledamöter arbetsutskott med 
tre ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet bereder bland 
annat ärenden till direktionen. Medlemskommun är represen-
terad som ledamot eller ersättare. Den operativa verksamheten 
leds av förbundschefen.

En familjerättsnämnd finns inrättad. Familjerättsnämnden 
består av fem ledamöter, en från vardera medlemskommunen. 
Ordförande utses av direktionen. 

Beredningsgrupp består av en representant från vardera med-
lemskommun. Ordförande utses av direktionen.

Verksamheten är organiserad i tre avdelningar: Höglandets 
familjerätt, Höglandets IT samt Höglandets kompetens. 
Förbundet har sammanlagt 77 personer tillsvidareanställda. 
Av dessa arbetar 64 inom IT, sex inom familjerätten, en inom 
kompetensutveckling samt sex på kansliet (inkl förbundschef ).
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Vision

Vi är föregångare inom offentlig samverkan och bidrar till våra 
uppdragsgivares utveckling och effektivitet.

Verksamhetsidé

Vi ska främja medlemskommunernas utveckling och tillväxt 
genom att verka för ett ökat och fördjupat samarbete mellan 
medlemmarna och på det sättet åstadkomma effektivt resursut-
nyttjande.

Verksamhetsmål

Förbundet är en plattform för att samordna verksamheter där 
kommunerna anser det vara fördelaktigt att driva en gemensam 
organisation. Idag har vi de tre verksamheter Höglandets IT, 
Höglandets familjerätt och Höglandets kmpetens. Det värde 
som byggts upp inom förbundet när det gäller att kunna förval-
ta och utveckla verksamheter tillsammans, går helt i linje med 
förbundsordningens skrivning.

”Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommu-
nernas möjligheter och främja dess utveckling och tillväxt. 
Förbundets syfte är att utveckla och fördjupa samarbetet mellan 
medlemmarna för att åstadkomma utveckling och effektivt re-
sursutnyttjande. Förbundets verksamheter ska till övervägande 
del omfatta samtliga medlemskommuner.”

Höglandets kommunalförbund kan initiera och ska samverka 
med medlemskommunerna i utveckling av nya verksamhetsom-
råden. Samverkan ska också ske på länsnivå.

Verksamhetsmålen tar sikte på att verksamheten ska bedrivas 
med en stor ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på de 
resurser som Höglandets kommunalförbund disponerar.

Samtliga förbundets resurser ska användas på ett sådant sätt att 
organisationen når sina mål och uppdrag till nytta för medlems 
-kommunerna, dess bolag och övriga intressenter.

Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för ett hållbart 
arbetssätt för direktionen och kommunerna så att delaktighet 
uppstår i dessa strategiska beslut:

Förbundet ska utvecklas långsiktigt sett ur perspektivet

• kommunernas ägarroll

• verksamhetsinnehåll

• leverantörs- och aktörsroll i regionen.

Förbundet ska utvecklas som tjänsteorganisation genom

• effektivisering av förbundets leveranser

• samordning av utbildning inom bristyrken på höglandet

• utveckling av intern- och extern kommunikation

Förbundet ska skapa förutsättningar för framtida kompetens-
försörjning genom

• att vara en attraktiv arbetsgivare

• att erbjuda ”karriär” inom förbundet genom fortbildning. 

Uppföljning av verksamhetsmål

Mätbara mål under 2018:

• NKI (Nöjd kund-index) större eller lika med 3,9

• NMI (Nöjd medarbetar-index) större eller lika med 3,9

• Processmognadsgraden ska öka en nivå inom definierade 
områden enligt utvecklingsplan för processmognad*

• Genom nyttokalkylering av interna och kunddrivna verk-
samhetsprojekt ska HIT påvisa en årlig effektivisering som 
tillsammans med medlemmarna motsvarar minst 5 % av 
HIT:s omsättning

• Samarbete mellan utbildningssamordnare och Höglan-
dets kommunalförbund i form av projekt, uppdrag och 
praktikplats.

Kommentar om hur arbetet utvecklas ska beskrivas även i 
delårsrapporten.

Internkontrollplan upprättas i början av varje nytt verksam-
hetsår och antas politiskt. De operativa målen för respektive 
verksamhet stödjer förbundets övergripande mål. De är levande 
dokument, vilket gör att uppföljning av de operativa verksam-
hetsmålen kan komma att förändras varje år.

* Standardmodellen används

Värdegrund

Våra värdegrundsord är: engagerade, ansvarstagande och profes-
sionella.

Värderingarna hjälper oss att lösa vardagsproblem och talar om 
hur vi ska bete oss mot varandra i alla tänkbara situationer på 
HKF. De beskriver också hur vi ska uppfattas av vår omvärld, 
det vill säga när vi har kontakt med någon utanför HKF såsom 
kunder, leverantörer och kommuner.

VISION & MÅL
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EKONOMISK ANALYS
Höglandets kommunalförbund budgeterar ett resultat för 2018 
på 1 700 tkr. Relateras förbundets resultat med omsättningen 
beräknas förbundets resultat hamna på 1,4 %. Resultaten har för 
2019 budgeterats med 1,1 % och för 2020 med 1,0 %. 

Höglandets kommunalförbunds totala investeringsvolym beräk-
nas under 2018 uppgå till 30 000 tkr, vilket är en högre volym 
än de senaste åren och ett högt värde ut ett historiskt perspektiv. 
Ökningen beror till stor del på fortsatt reinvestering, där fortsatt 
utbyggnad av lagring utgör en stor del. Fortsatt utökning av 
kommunikationsinfrastrukturen och översyn av den interna 
driftstödsmiljön/IT-säkerheten är andra delar. Kunddrivna 
investeringar, som är den största bidragande orsaken till ökning-
en, är fortsatt investeringar i trådlöst, där trenden indikerar en 
konstant ökning. Kunddrivna regionsprojekt så som gemensamt 
tvärkommunala systemstöd, exempelvis införande av Dähs 
(dokument- och ärendehanteringssystem) och skoladministrativt 
system, men även andra stora investeringar av funktioner och 
tjänster för mobila arbetssätt bidrar till den allra största delen 
av den totala investeringsvolymen. Totalt under perioden mellan 
2018 till 2020 beräknas förbundets investeringsvolym uppgå till 
60 000 tkr. Volymen är till största delen i 2018 medan 2019-
2020 har en jämn fördelning mellan åren. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för 
investeringsinkomster beräknas uppgå till 63 % under 2018. 
Det innebär att investeringarna under 2018 inte fullt ut kommer 
att finansieras med utrymmet inom avskrivningarna och det 
budgeterade resultatet under året. Under de tre åren mellan 
2018 och 2020 beräknas självfinansieringsgraden i genomsnitt 
uppgå till 106 %.

Modell för finansiell analys 

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning 
för Höglandets kommunalförbund används en finansiell ana-
lysmodell. Modellen utgår från fyra viktiga finansiella aspekter. 
Dessa är det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, risk-
förhållanden samt kontroll över den finansiella utvecklingen. 

Målsättningen är att utifrån dessa perspektiv identifiera finan-
siella möjligheter och problem för kommunalförbundet, och 
därigenom kunna klargöra om förbundet har en god ekonomisk 
hushållning som föreskrivs i kommunallagen.

Mål för god ekonomisk hushållning

Kommunalförbundet har beslutat om två finansiella mål för 
god ekonomisk hushållning i sina riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning budget 2018. En avstämning av dessa görs på de 
kommande sidorna i den finansiella analysen. De kommenteras 
även i avsnittet som utförligt beskriver det lagstadgade kravet 
för kommunalförbund; god ekonomisk hushållning.

Resultat och kapacitet
Omsättning och nettokostnadsutveckling

Budget 2018 2019 2020
Omsättningsutveckling 4,4 2,4 - 0,9

Nettokostnadsutveckling 
exkl. jämförelsestörande 
poster(%)

4,2 2,7 - 0,8

Kommunalförbundets omsättning beräknas öka under den 
kommande treårsperioden med 2,4 % till 5,9 % för att tredje 
året minska omsättningen med -0,9 %. Det är högre öknings-
takt 2018 än under resterande del av perioden. Förbundet 
budgeterar utifrån tjänstepriskatalog 2018 under treårsperio-
den. Förbundets nettokostnader beräknas minska under 
perioden med -0,1 % och att öka till 0,3 % per år. Förväntade 
löneökningar och volymökningar främst inom Höglandets IT 
kommer enligt beräkningar ge en nettokostnadsminskning på 
0,1 % under 2018 medan det under 2019 ge en ökning med 0,3 
och 2020 en ökning med 0,1.

Årets resultat och jämförelsestörande poster

EKONOMISK ANALYS

Budget 2018 2019 2020
Årets resultat, tkr 1 700 1 325 1 258

Årets resultat exkl. 
jämförelsestörande 
poster, tkr

0 0 0

Årets resultat/om-
sättning, %

1,4 1,1 1,0
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Relateras förbundets resultat till omsättningen under 2018  
redovisas ett resultat på 1,4 %. Förbundet budgeterar inga 
jämförelsestörande engångsposter under perioden, vilket 
innebär att förbundets resultat exklusive jämförelsestörande 
engångsposter i förhållande till omsättningen också beräknas 
uppgå till 1,4 %. Under 2019 och 2020 budgeteras ett resultat 
i förhållande till omsättningen på 1,1 % respektive 1,0 % per 
år. Även under dessa år budgeteras inga jämförelsestörande 
engångsposter. 

Kommunalförbundets finansiella mål är att resultatet exklu-
sive jämförelsestörande poster ska uppgå till minst 1,0 % av 
omsättningen under rullande treårsperiod. Detta ger utrymme 
för att omsättningsfinansiera investeringsvolymen i förbundet. 
Det innebär att förbundets kort- och långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet behålls.

Budgeterad investeringsvolym

Kommunalförbundets samlade investeringsvolym beräknas 
under 2018 uppgå till 30 000 tkr, vilket är en klart högre volym 
än de senaste åren. Ökningen beror till stor del på fortsatta 
reinvesteringar, där fortsatt utbyggnad av lagring utgör en stor 
del, fortsatt utökning av kommunikationsinfrastrukturen och 
översyn av intern driftstödsmiljö/IT-säkerhet. Kunddrivna 
investeringar är den största bidragande orsak till ökningen 
genom fortsatta investeringar i trådlöst, där trenden indike-
rar en konstant ökning. Kunddrivna regionsprojekt så som 
gemensamt tvärkommunala systemstöd, exempelvis införande 
av Resa (dokument- och ärendehanteringssystem) och sko-
ladministrativt system, men även andra stora investeringar av 
funktioner och tjänster för mobila arbetssätt bidrar till den 
allra största delen av den totala investeringsvolymen. Inkluderas 
investeringsinkomsterna beräknas investeringarna under 2018 
till 30 000 tkr, vilket detta också är ett högre värde ur ett his-
toriskt perspektiv. Totalt under perioden mellan 2018 till 2020 
beräknas förbundet investera netto för 60 000 tkr. Volymen är 
fördelad till största delen under 2018 och sedan jämt fördelat 
under perioden två år. Av de totala investeringarna beräknas 
drygt 100 % under perioden göras i Höglandets IT. 

Självfinansieringsgraden av investeringar

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor 
andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat 
före avskrivningar. 100 % innebär att Höglandets kommunal-

förbund kan självfinansiera samtliga investeringar som är ge-
nomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunalför-
bundet inte behöver låna till investeringar, be om ägartillskott 
eller att ta av det egna kapitalet och att förbundets långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme stärks

Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för 
investeringsinkomster beräknas under 2018 uppgå till 106 %. 
Det innebär att investeringarna under 2018 inte kan finansieras 
med omsättningen och investeringsinkomster fullt ut. Förbun-
det har som mål att självfinansieringsgraden av investeringarna 
ska uppgå till minst 100 % under en rullande treårsperiod. 
Kommunalförbundets självfinansieringsgrad av investeringarna 
beräknas under perioden 2018-2020 uppgå till den i målet 
angivna nivån på 100.  
 
Risk - kontroll
Likviditet ur ett riskperspektiv

Kassalikviditeten är ett mått på kommunalförbundets kortsik-
tiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökad kassalikvi-
ditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet 
är ett tecken på att kommunalförbundets totala finansiella 
handlingsutrymme har stärkts.

Kassalikviditeten beräknas uppgå till 93,9 % årsskiftet 2018 
och sjunker till 73,5 % 2019, då kommunalförbundet har ett 
lån som faller ut under 2019 på 25 000 tkr medan 2020 stiger 
den till 75,3 %. Höglandets kommunalförbund har och beräk-
nas ha en god likviditet fram till och med 2018, vilket garan-
terar att kommunalförbundet utifrån ett kort och medellångt 
finansiellt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för 
att möta finansiella betalningstoppar. 2019 behöver förbundet 
ta med i beräkning att det långfristiga lånet ska ingå i den kort-
fristiga betalningsberedskapen.  

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunalförbundets långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme. Det visar i vilken utsträck-
ning kommunalförbundets tillgångar har finansierats med 
eget kapital respektive skulder. Ett viktigt kriterium för god 

EKONOMISK ANALYS

Budget 2018 2019 2020
Investeringsvolym

Investeringsvolym efter 
avdrag för investerings-
inkomster (netto), tkr

30 000 15 000 15 000

Investeringsvolym/
Omsättning (%)

24,9 12,2 12,3

% 2018 2019 2020
Självfinansieringsgrad 
av nettoinvesteringar

63 136 118

% 2018 2019 2020
Kassalikviditet 93,9 73,5 75,3

% 2018 2019 2020
Soliditet enligt  
balansräkningen

7,0 9,4 10,3
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EKONOMISK ANALYS

ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period 
inte försvagas utan behålls eller utvecklas i positiv riktning. En 
förbättrad soliditet innebär att kommunalförbundet minskar 
sin skuldsättningsgrad och därigenom ökar sitt finansiella 
handlingsutrymme inför framtiden.

Soliditet beräknas under 2018 uppgå till 7,0 %. Under 2019 
beräknas den stiga till 9,4 % och under 2020 till 10,3 %. 

Finansiella nyckeltal

% 2018 2019 2020
Omsättning och nettokostnads-
utveckling

- Omsättningsutveckling, % 4,4 2,4 - 0,9

- Nettokostnadsutveckling 4,2 2,7 - 0,8

Årets resultat/omsättning 1,4 1,1 1,0

Självfinansieringsgrad av årets 
nettoinvesteringar

63 136 118

Nettoinvesteringar/omsättning 24,9 12,2 12,3

Soliditet enligt balansräkning 7,0 9,4 10,3

Kassalikviditet 93,9 73,5 75,3

God ekonomisk hushållning och balans-
kravsutredning med resultatutjämnings-
reserv
Kommuner, till lika kommunalförbund, har sedan år 1992 enligt 
kommunallagen haft krav på sig att verksamheten ska bedrivas 
enligt god ekonomisk hushållning. Under 2000 tillkom även 
balanskravet och under 2013 infördes en möjlighet till resultat-
utjämningsreserver. Samtliga dessa lagstiftningskrav ska årligen 
följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse. 

Inledningsvis i detta avsnitt görs en analys av kommunalför-
bundets mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
som direktionen fastställde under 2015. I anslutning till detta 
genomförs avslutningsvis en balanskravsutredning och redovis-
ning av resultatutjämningsreserv.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav som åter-
finns i 8:e kapitlet i kommunallagen. Kommunalförbundet ska 
upprätta riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare ska 
kommunalförbundet också ta fram finansiella och verksamhets-
mässiga mål för god ekonomisk hushållning. 

Höglandets kommunalförbund har fattat beslut om riktlin-
jer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av dem 
under 2017. Kommunalförbundets riktlinjer för god ekono-
misk hushållning tar sin utgångspunkt i målsättningen och 

grundtanken om att verksamheten är att samverka mellan 
medlemskommunerna bedriva viss kommunal verksamhet så 
kostnadseffektivt och rationellt som möjligt. Medlemskommu-
nerna har inget insatt kapital i förbundet och har inte satt upp 
några avkastningskrav. Förbundets omsättning byggs upp av de 
intäkter Höglandets kommunalförbund erhåller från anslag och 
tjänsteförsäljning. 

Resultat och eget kapital

Under denna budget- och planperiod ska utfall och budgeterat 
resultat vara minst 1 % i snitt av omsättningen. Det betyder 
att vid fastställande av budget för treårsplanen ska snittet vara 
minst 1 % av följande:

• budgeterat 2018

• verksamhetsplan 2019

• verksamhetsplan 2020

Soliditet

Soliditeten planeras kommer utifrån resultat, självfinansierings-
grad och en framtida skuldminskning genom årlig amortering 
att öka. Soliditeten är dock inte primärt varför inte något 
nyckeltal är satt för denna period.

Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgraden ska vara 100 % i genomsnitt under 
budget- och planperioden, genom att ett års reinvesteringar 
sammanlagt inte överstiger årets avskrivningar samt årets 
budgeterade resultat. I mån av att utrymme inte finns inom 
självfinansieringsgraden, ska kunddrivna investeringar finansie-
ras i huvudsak genom eget kapital alternativt ägartillskott.

I de fall självfinansieringsgraden överstiger 100 % bör inte 
resultatmålet justeras ned eftersom det positiva kassaflödet 
som då uppstår ska kunna användas för amortering av befintlig 
låneskuld.

Finansiell måluppföljning

Uppföljningar av ekonomin ska göras i form av prognoser varje 
månad februari-juni och augusti-december. Uppföljning av 
budgeten och förbundets verksamhetsplaner kommer att göras i 
ett delårsbokslut per juni och efter årets slut, i form av prognos 
med hänsyn taget till tänkta förändringar under året och analys 
av utfall i förhållande till budget.

Förbundet rekommenderas att alltid ta med senaste kända ut-
fall i den månatliga uppföljningen av ekonomin för redovisning 
till arbetsutskottet och direktionen.

Nyckeltal

Efter avslutad period används följande mål i form av nyckeltal 
för uppföljning, analys och lärande.

• Självfinansieringsgrad 100 %

• Resultat, minst 1 % av omsättningen
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Balanskravsutredning och resultatutjämningsre-
serv

Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat krav som kommunal-
förbund måste uppfylla enligt kommunallagen. Den trädde i 
kraft år 2000 och utgör en undre gräns för vilket resultat som 
är tillåtet att budgetera och redovisa.

Balanskravet innebär i korthet att kommuner och landsting, till 
lika kommunalförbund, ska besluta om en budget där intäk-
terna överstiger kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i 
bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras 
med motsvarande överskott inom tre år och att arbetsutskottet 
i en plan ska ange hur det ska ske. 

Varje år ska det i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 
redovisas en balanskravsutredning. Den inleds med att årets 
resultat, vilket reduceras eller tillförs med ett antal poster enligt 
lagstigningen. När det är gjort för man fram ”Årets resultat efter 
balanskravsutredning före avsättning till RUR”

Nästa steg i balanskravsutredningen utgörs av medel som förs 
till eller från resultatutjämningsreserven (RUR). Sedan 2013 
är det möjligt för kommuner och landsting, till lika kommunal-

förbund, att tillämpa RUR och under vissa förutsättningar föra 
medel mellan olika år. 

Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR under 
finansiellt goda tider, då intäkterna ökar ordentligt, för att 
sedan användas för att täcka hela eller delar av underskott 
under svagare tider, då intäkterna minskar eller endast mått-
ligt ökar. RUR ska därigenom bidra med att skapa stabilare 
planeringsförutsättningar för kommunalförbund. Den bakom-
liggande tanken är alltså att det rådande konjunkturläget inte 
ska påverka resurstilldelningen till verksamheterna i alltför hög 
utsträckning. Behovet av servicen som kommunalförbundet 
tillhandahåller minskar i regel inte i en lågkonjunktur, utan 
det kan snarare vara tvärtom för vissa delar av verksamheten. 
Dessutom framstår det inte som ändamålsenligt att behöva 
göra tillfälliga nerdragningar i verksamheten som sedan måste 
byggas upp igen när lågkonjunkturen är över.

Kommunalförbundet har beslutat att inte använda sig av RUR, 
då årets resultat ackumulerar det egna kapitalet som i sin tur 
kan användas till ytterligare investeringar efter beslut i arbets-
utskottet.

Tkr 2018 2019 2020
Årets resultat 1 700 1 345 1 258

Reducering av samtliga realisationsvinster - - -

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter - - -

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter - - -

Orealiserade förluster i värdepapper - - -

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1 700 1 345 1 258

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) - - -

Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR) - - -

Balanskravsresultat 1 700 1 345 1 258

Tkr 2018 2019 2020
Kvar att återställa från tidigare år (ingående värde) 0 0 0

Resultat efter justering av RUR 1 700 1 345 1 258

Kvar att återställa från tidigare år (utgående värde) 0 0 0

Tabell 1: Budgeterad balanskravsutredning

Tabell 2: Återställning av balanskravsunderskott

Höglandets kommunalförbund använder sig inte av resultatutjämningsfond, RUR.

Höglandets kommunalförbund räknar inte med resultatutjämningsfond, RUR.

EKONOMISK ANALYS
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Sammanfattning, framåtblick
Budgeten för Höglandets kommunalförbund är upprättad i 
enlighet med de riktlinjer som antagits för god ekonomisk hus-
hållning. Kommunalförbundet beräknas under perioden 2018 
till 2020 uppfylla det resultatkrav på 1 % som förbundet har 
beslutat i sina riktlinjer. Detta innebär i sin tur att förbundet 
under de tre åren också beräknas uppfylla balanskravet. Det an-
dra finansiella målet för god ekonomisk hushållning är utifrån 
förutsättningarna i den beslutade budgeten möjliga att uppnå.  
Konsekvenserna av den snabba utvecklingen som sker inom IT 
och lagkrav har påverkat förutsättningarna att nå det ekono-
miska nyckeltalet, självfinansiering, genom regionalt samarbete 
budgeteras investeringar för även utveckling inom regionen 
och inte bara tillsammans med medlemskommunerna. 2018 
beräknas därför inte målet 100 % självfinansieringsgrad uppnås, 
men beräknas under treårsperioden i genomsnitt uppnå 106 %.  
Viktigt är dock möjligheten att fortsätta investera i den teknik 
och utveckling det behövs för de närmaste åren.

Det är av yttersta vikt att budgeterade resultat uppnås och att 
eventuella tillskott i form av ökade intäkter används för att 
behålla resultatkravnivån och att hålla självfinansieringsgraden 
till minst 100 % för reinvesteringarna och därutöver finansiera 
kunddrivna investeringar, som inte ryms inom självfinansiering-
en, genom att använda eget kapital eller genom kundägartill-
skott.

Höglandets kommunalförbund har gjort en genomgång av 
anläggningstillgångarna och fortsätter att kontrollera att 
anläggningarna har rätt nyttjandeperiod och därmed rätt 
avskrivningsperiod. Den grundliga genomlysning som gjorts 

EKONOMISK ANALYS

under tidigare år underhålls löpande, som medför att det inte 
budgeterats några nedskrivningar eller utrangeringar under 
denna treårsperiod. 

Kvalitetssäkring av periodiseringar kommer att ske fortlöpan-
de även under 2018 för att få med rättvisande kostnader och 
intäkter på rätt nyttjandeperiod. 

Kommunalförbundet har genom förbättrad likviditet möjlighet 
att kontinuerligt amortera av lånet och därmed minska finan-
siella kostnaderna proportionerligt. 

För att kunna uppfylla de finansiella målen för kommunalför-
bundet, krävs en god verksamhets- och ekonomistyrning med 
fokus på en aktiv uppföljning för att kunna parera förändringar 
i budgetförutsättningarna. Viktiga områden att analysera och 
bevaka är omsättningen, investeringsvolymer, kostnadsut-
vecklingen och volymtillväxten inom verksamheterna. Fokus 
kommer under perioden att läggas på att med rätt verktyg och 
rutiner följa upp verksamheternas prognoser och budgetfölj-
samhet för att säkerställa en god ekonomistyrning i förbundet.

Ett växande kommunalförbund indikerar tydligt på att det 
finns stora utvecklingsmöjligheter och framtidstro inom fler 
samverkansområde mellan medlemskommunerna och även i 
regionen.

Höglandets kommunalförbund ser nya möjligheter och ut-
maningar genom tätt samarbete mellan kommunalförbundet, 
medlemskommunerna och regionen. En ständig utveckling 
inspirerar förbundets verksamhetsdelar och anställda, vilket tas 
emot med stort engagemang och ansvarstagande! 
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BUDGETRESULTATRÄKNING, TKR 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 120 513 123 385 122 305

Verksamhetens kostnader -102 763 -104 051 -105 755

Avskrivningar -17 156 -19 137 -16 377

Nedskrivningar/utrangeringar

Verksamhetens nettokostnad 595 197 174

Avgifter från medlemskommuner 1 944 1 967 1 990

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader -838 -838 -905

Årets resultat 1 700 1 325 1 258

Budgetkassaflödesanalys

Resultat efter finansiella poster 1 700 1 325 1 258

Justering för avskrivningar/nedskrivningar 17 156 19 137 16 377

Förändring rörelsefordringar 0 0 0

Förändring rörelseskulder 0 0 0

Medel från den löpande verksamheten 18 856 20 462 17 635

Investeringsutgifter -30 000 -15 000 -15 000

Finansiering

Nya lån 0 0 0

Amortering -800 -25 800 -800

Årets kassaflöde -11 944 -20 338 1 835

Likvida medel vid årets början 61 857 49 913 29 576

Likvida medel vid årets slut 49 913 29 576 31 410

BUDGET 2018
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BUDGET 2018

BUDGETBALANSRÄKNING, TKR 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar 59 089 54 952 53 575

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 43 429 43 429 43 429

Bank 49 913 29 576 31 410

Summa tillgångar 152 431 127 956 128 414

Eget kapital och skulder

Ingående eget kapital 8 971 10 671 11 996

Årets resultat 1 700 1 325 1 258

Summa eget kapital 10 671 11 996 13 254

Långfristiga skulder 42 400 16 600 15 800

Kortfristiga skulder 99 360 99 360 99 360

Summa eget kapital och skulder 152 432 127 957 128 414

Panter och ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

Soliditet 7,0% 9,4% 10,3%

BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Resultaträkningen visar årets resultat och hur det uppkommit. Det visar även förändringen av det egna kapitalet, som även kan utläsas 
genom att jämföra årets balansräkning med föregående års.

Kassaflödesanalysen redovisar inbetalningar och utbetalningar d.v.s. hur medel anskaffas och hur dessa använts. 

Balansräkningen visar finansiell ställning vid årsskiftet och visar hur tillgångarna finansierats, med skulder eller eget kapital.

Tillgångarna indelas i omsättningstillgångar (kontanter, kortfristiga fordringar och förråd) och anläggningstillgångar (t.ex. fastigheter, 
inventarier, maskiner, långfristiga fordringar). 

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder/avsättning.

Soliditet anger hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel och visar finansiell styrka på lång sikt. Mäts genom att ställa 
eget kapital i relation till kommunalförbundets totala tillgångar.

Självfinansieringsgrad beskriver hur stor del av årets nettoinvesteringar som finansieras av kommunalförbundets resultat.

Nettokostnadsandel visar hur stor andel av intäkterna som har gått åt till att finansiera verksamhetens nettokostnader.

Avskrivningar, planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar på grund av ålder och utnyttjande.
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TKR BOKSLUT 
2016

ANTAGEN 
BUDGET -17

BUDGET 
2018

PLAN 2019 PLAN 2020

Finans
Intäkter 1 155 1 292 1 442 917 917

Kostnader - 713 - 826 - 845 - 823 - 843

Resultat 442 466 597 94 74

Revision
Intäkter 158 158 158 158 158

Kostnader - 84 - 158 - 158 - 158 - 158

Resultat 74 0 0 0 0

Kansli
Intäkter 1 852 1 786 1 786 1 818 1 850

Kostnader - 1 853 - 1 786 - 1 786 - 1 818 - 1 850

Resultat - 1 0 0 0 0

Gemensamma tjänster
Intäkter 7 223 6 911 7 855 7 942 8 032

Kostnader - 6 870 - 6911 - 7 855 -7  942 - 8 032

Resultat 353 0 0 0 0

Systemförvaltning ekonomi
Intäkter 3 502 3 284 3 713 3 713 3 713

Kostnader - 3 352 - 3 284 - 3 713 - 3 713 - 3 713

Resultat 150 0 0 0 0

Systemförvaltning telefoni
Intäkter 9 027 14 151 6 016 6 216 6 216

Kostnader - 8 977 - 14 151 - 6 016 - 6 216 - 6 216

Resultat 50 0 0 0 0

Familjerätt
Intäkter 4 444 4 583 4 799 4 899 5 002

Kostnader - 4 038 - 4 531 - 4 784 - 4 884 - 4 987

Resultat 406 52 15 15 15

IT
Intäkter 87 161 97 663 108 768 111 312 110 103

Kostnader - 86 265 - 96 635 - 107 680 - 110 096 - 108 934

Resultat 896 1 028 1 088 1 216 1 169

Kompetens
Intäkter 1 375 1 148 1 356 1 374 1 392

Kostnader - 1 333 - 1 146 - 1 356 - 1 374 - 1 392

Resultat 42 2 0 0 0

HKF totalt
Intäkter 115 897 130 976 135 893 138 349 137 383

Kostnader - 113 485 - 129 428 - 134 193 - 137 024 - 136 125

Resultat 2 412 1 548 1 700 1 325 1 258

BUDGET 2018
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BERÄKNINGSUNDERLAG FÖR UTDEBITERING 2018 tkr

KANSLI REVISION KOMPETENS FAMILJERÄTT SUMMA KOMMUN

127 11 84 341 575 Aneby

328 30 216 883 1 491 Eksjö

591 52 389 1 589 2 681 Nässjö

218 19 143 585 987 Sävsjö

522 46 343 1 401 2 365 Vetlanda

1 786 158 1 175 4 799 8 099

Beräkningsgrund

KOMMUN PROCENT BEFOLKNINGSMÄNGD 
PER 2016-12-31*

Aneby 7,1 6 603

Eksjö 18,4 17 129

Nässjö 33,1 30 820

Sävsjö 12,2 11 396

Vetlanda 29,2 27 241

100
*SCB

BUDGET 2018

Inkl. löneökning för verksamheterna. Debitering för Höglandets IT sker enligt tjänstekatalog. Debitering för systemförvaltning sker 
enligt avtal.



14  |  Budget 2018, verksamhetsplan 2019-2020|  Höglandets kommunalförbund

KANSLIET

Verksamhet och förväntad utveckling 
per enhet under Kansliet
Kommunikation

Kommunikation är en nödvändig del av arbetet för alla som ar-
betar inom HKF - oavsett inom vilken verksamhet man jobbar. 
Genom att göra kommunikationen tydlig stärks förtroendet 
för förbundet och gör det möjligt att klara våra uppdrag bättre. 
Det är av vikt att den information som presenteras är enhetlig 
med relevant och korrekt innehåll. Som en tjänsteorganisation 
som har till uppgift att ge god service till kunder/klienter vill vi 
uppfattas som engagerade, ansvarstagande och professionella – 
något som ska ligga till grund både för den interna och externa 
kommunikationen. Under 2018 ligger fokus på att fortsätta 
utveckla kommunikationen med HIT:s användare samt den 
interna kommunikationen inom förbundet. Det nya intranätet 
som tas fram under 2017 ska ligga till grund för detta, tillsam-
mans med kommunikativt stöd för chefer.

Ett annat fokusområde är marknadsföring av förbundet och 
dess avdelningar som tilltänkt arbetsgivare.

Politisk administration och arkiv

Kommunikationsfunktionen ansvarar även för att den politiska 
administrationen följer uppsatta krav och är ändamålsenlig, 
samt för att förbundets administrativa stödfunktioner fungerar 
och är effektiva.

En policy gällande arkivering ska tas fram med en tillhörande 
informationshanteringsplan. I samband med att kommunerna 
övergår till e-arkiv ska även förbundet göra så. Eksjö kommuns 
arkivarie kommer att vara ett stöd under arbetet. Arbetet med 
informationshanteringsplanen förväntas ta tid i anspråk och 
kommer genomföras avdelning för avdelning.

Ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem ska tas i bruk 
genom Dähs-projektet, vilket kommer att utveckla och digitali-
sera det administrativa arbetet inom förbundet.

Arbetsgivarrollen

Det är viktigt med väl fungerande processer och rutiner för 
kompetensutveckling, arbetsmiljö, rekrytering/avveckling och 
lön. Ett antal policys och riktlinjer har skapats och arbetet inom 
detta område kommer att fortsätta under åren framöver En 

medarbetarenkät genomföras varje år. Denna inkluderar även 
chefsindex. HR- och lönehanteringsresurser köps av Eksjö 
kommun.

Ekonomi

Ekonomi ansvarar för att ekonomistyrningen (budgetering, 
resultatuppföljning, analyser, projektuppföljning, kalkylering 
etc.) har effektiva rutiner och genomförs så att ekonomisk 
genomskinlighet skapas i verksamheten. Man ansvarar också 
för att den löpande ekonomiadministrationen genomförs på ett 
effektivt sätt.

Vi ska med full transparens och med god kvalitet, kunna 
presentera kostnader för våra kunder och verksamheter inom 
HKF.

Upphandling ansvarar för alla kommersiella aktiviteter med 
befintliga och nya leverantörer. Även fortsättningsvis kommer 
HKF att ansluta till höglandsgemensamma och/eller nationella 
upphandlingar genom fullmakt.

Vi kommer också att göra egna upphandlingar och även upp-
handlingar på uppdrag av medlemskommunerna.

Systemägande/förvaltning 

HKF är systemägare och systemförvaltare för ekonomisyste-
met Agresso. Systemägaren har det övergripande ansvaret att 
systemet förvaltas och utvecklas på för verksamheterna bästa 
sätt. Systemägaren ansvarar också för att informationsklassning 
sker för systemen. Systemförvaltaren samverkar med berörda 
parter, både internt och externt, för att säkerställa en säker och 
rationell daglig drift av systemet. Vidare åligger det förvaltaren 
att tillse att ändring/utveckling av systemen sker. 

Verksamhetsstöd 

För att skapa effektivitet och kvalitet i organisationer krävs 
fungerande processer och rutiner. För att mäta en organisations 
process mognadsgrad finns en skala 0-5. Vårt mål är att under 
perioden nå nivå 3. Arbetet kommer att utföras stegvis. Bland 
de processer som ska definieras finns övergripande affärspro-
cess, dokumentstyrning och att dokumentera arbetssätt för att 
uppfylla IT-säkerhetspolicyn för Höglandets kommunalför-
bund. 

VERKSAMHETER
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Finans, tkr 2017 2018
Intäkter 0 0

Intäkter, interna 1 292 1 442

Totala intäkter 1 292 1 442

Personalkostnader 0 - 3

Övriga kostnader - 826 - 842

Kostnader, interna 0 0

Totala kostnader - 826 - 845

Resultat 466 597

Gemensamma tjänster, tkr 2017 2018
Intäkter 0 0

Intäkter, interna 6 911 7 855

Totala intäkter 6 911 7 855

Personalkostnader - 2 592 - 3 875

Övriga kostnader - 3 700 - 3 393

Kostnader, interna - 474 - 587

Totala kostnader 6 766 - 7 855

Resultat 145 0

Revision, tkr 2017 2018
Intäkter 158* 158*

Intäkter, interna 0 0

Totala intäkter 158 158

Personalkostnader - 55 - 48

Övriga kostnader - 103 - 110

Kostnader, interna 0 0

Totala kostnader - 158 - 158

Resultat 0 0

Ekonomisystemförv., tkr 2017 2018
Intäkter 3 201 3 440 

Intäkter, vidarefakturerat 189

Intäkter, interna 83 84

Totala intäkter 3 284 3 713

Personalkostnader 0 - 1

Övriga kostnader - 2 235 - 2 235

Kostnader, vidarefakturerat - 189

Kostnader, interna - 1 049 - 1 288

Totala kostnader - 3 284 - 3 713

Resultat 0 0
Kansli, tkr 2017 2018
Intäkter 1 786* 1 786*

Intäkter, interna 0 0

Totala intäkter 1 786 1 786

Personalkostnader - 1 561 - 1 593

Övriga kostnader - 18 - 18

Kostnader, interna - 207 - 175

Totala kostnader - 1 786 - 1 786

Resultat 0 0

* Avgift medlemskommunerna

VERKSAMHETER
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FAMILJERÄTTEN

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål för familjerätten 2018:

• Verksamheten ska kunna erbjuda samarbetssamtal inom 
två veckor

• Begärda utredningar och yttrande till tingsrätt ska lämnas 
in inom föreskriven tid

• Verksamheten ska dokumentera arbetssätt och rutiner 
inom samarbetssamtal och utredningar/yttrande om vård-
nad/boende och umgänge

• Utveckla arbetet med samarbetssamtal med fokus på barns 
delaktighet

Verksamhet

Höglandets familjerätt utför arbetsuppgifter inom det familje-
rättsliga området för de fem höglandskommunerna. I arbetet 
ingår utredningar på begäran av tingsrätt samt verkställande 
och bekostande av umgängesstöd beslutat av tingsrätt. Medgi-
vandeutredningar inför adoptioner och uppföljning inklusive 
yttrande till tingsrätt i samband med adoption ingår i uppdra-
get. En stor del av arbetet består av samarbetssamtal och råd-
givning till föräldrar som har svårt att samarbeta om sina barn. 
Höglandets familjerätt fastställer de komplicerade faderskapen, 
de enkla faderskapen sköts av kommunerna.

Förväntad utveckling

Statistik för åren 2012-2016 visar att ärendemängden har ökat. 
Det är en utveckling som förväntas fortsätta. Målen som togs 
fram 2015 följdes upp i samband med årsredovisning för 2016. 
Uppföljningen visar att tid för samarbetssamtal inom två veckor 
har erbjudits 57% av de familjer som sökt. De utredningar som 
tingsrätten begärt har inte lämnats in i tid i 4% av ärendena. 
Inget av dessa två mål är därmed uppfyllda. 

Den ökande mängden ärenden gör att det finns en risk att 
utredningstider och väntetider ökar. Flexibiliteten att möta 
klienter i sin hemkommun minskar. Enligt Socialstyrelsen ökar 
rättssäkerheten för den enskilde i de ärenden där man kan vara 
två handläggare. Risken att dras med i föräldrarnas konflikter 
minskar och säkerheten för handläggaren ökar. Det är alltså att 
föredra att man kan vara två handläggare i vissa ärenden. Den 
möjligheten är idag mindre än vad den varit tidigare.  

I SOU 2017:6 Se barnet! finns förslag bland annat på att 
domstolsprocesser ska föregås av obligatoriska samarbetssam-
tal. Det finns även förslag på sekretessbrytande bestämmelse 
mellan socialnämnder samt att kravet på föräldrars samtycke 

Familjerätten, tkr 2017 2018
Intäkter 4 583 4 799

Intäkter, interna 0 0

Totala intäkter 4 583 4 799

Personalkostnader - 3 641 - 4 011

Övriga kostnader - 676 - 618

Kostnader, interna - 214 - 155

Totala kostnader - 4 531 - 4 784

Resultat 52 15

till barnsamtal ska att tas bort. Ansvarig minister har gett en 
särskild utredare i uppdrag att se över delar av föräldrabalkens 
regler om fastställande av faderskap och föräldraskap. 

Familjerätten har sedan 2012 varit en av deltagarna i projek-
tet ”Jag vill ha förälder”, som drivs i samverkan mellan SKL, 
Skatteverket, Malmö stad, Göteborgs stad, Nacka kommun, 
Stockholms stad och HKF. Det långsiktiga målet med pro-
jektet är att skapa en e-tjänst för fastställande av de enkla 
faderskapen. Om/när det målet nås kommer det att innebära 
kortare väntetider för barnet samt minskade arbetsuppgifter 
för handläggarna i kommunerna. I nuläget arbetar projektet för 
att ta fram en digital underrättelse vilket kommer att minska 
administrationen och även viss väntetid. Under hösten 2016 
finansierades projektet av deltagande kommuner. För 2017 har 
projektet sökt och tilldelats medel från Vinnova. Under 2017 
kommer Skatteverkets plattsformsbyte att vara klart och tre av 
höglandskommunerna vara pilot för att testa den nya underrät-
telsen. 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFOF, har 
påbörjat en revidering av handboken om faderskap. Det finns 
ett stort behov av att revidera och se över både handboken och 
lagstiftningen då kommuner har att hantera flera ärende som 
inte var aktuella då föräldrabalken kom eller vid senaste revide-
ringen av handboken. Höglandets familjerätt är inbjudna och 
deltar i referensgruppen.

Föreläsningar på socionomprogrammet, gemensamma träffar 
med familjerättsnätverket i länet och samarbete med tingsrätten 
kommer att fortsätta. Det finns en efterfrågan på information 
om erfarenheter i samband med uppstart av kommungemen-
sam familjerätt och verksamhetschefen har träffat flera kommu-
ner av den anledningen. 

VERKSAMHETER
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KOMPETENS
Verksamhetsmål

Medlemskommunerna samverkar för att stärka kompetensut-
vecklingen på Höglandet. Prioriterade utvecklingsområden ska 
stärka regional tillväxt, finnas inom gemensamma kommunala 
huvudmannaprofiler som vård och omsorg, teknik och miljö 
och stödja det livslånga livsvida lärandet. 

Mål för utbildning och kompetens är:

• Höglandets utbildningsnivå ska öka för både unga och 
vuxna

• Höglandet ska erbjuda ett brett utbildningsutbud med hög 
kvalitet och god tillgänglighet

Verksamhet

Styrdokument är ”Utvecklingsplan för utbildning och kompe-
tens 2015-2018” utifrån ny förbundsordning och den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS). 

I direktionens beredningsgrupp för utbildning och kompetens, 
med representation från varje medlemskommun, är regional 
utbildningssamordnare sammankallande och sekreterare. 
Information om utbildningsutbud profilerat utifrån höglands-
kommunerna finns på hemsidan hoglandet.se

Teknikcollege

Teknikcollege Höglandet innefattar tre gymnasieskolor med 
lokala styrgrupper. Den regionala leds av ordförande från 
näringsliv med majoritet av företagsrepresentation. Förutsätt-
ningen för Teknikcollege är god samverkan med Höglandets 
näringsliv. I Teknikcollege Höglandet är regional utbildnings-
samordnare processledare. Representant för regionala styrgrup-
pen finns i Kompetenssamrådet. Årsavgift betalas av HKF. 

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege Höglandet innefattar fyra gymnasie-
skolor med en lokal styrgrupp och en regional styrgrupp. Båda 
styrgrupperna leds av ordföranden från arbetsgivarna och har 
arbetsgivarna i majoritet. I Vård- och omsorgscollege Höglan-
det är regional utbildningssamordnare processledare. Repre-
sentant för regionala styrgruppen finns i Kompetenssamrådet. 
Årsavgift betalas av HKF.

Kommunal vuxenutbildning

Inom kommunal vuxenutbildning finns samverkansområden på 
Höglandet. Dessa planeras inom Kompetenssamrådet utifrån 
behov av utveckling, samordning och bättre resursutnyttjande. 

Eftergymnasial nivå

Eftergymnasial utbildning sker från Jönköping University via 
noderna Eksjö och Nässjö med högskoleprogram och yrkes-
högskoleutbildningar. Vetlanda och Nässjö har också yrkeshög-
skoleutbildning i kommunal regi. Inom Kompetenssamrådet 
diskuteras och delges samverkan med högskolor och inför 
yrkeshögskoleutbildningar. Regional samordnare är samman-
kallande och sekreterare i Kompetenssamrådet. 

Fristående högskolekurser erbjuds via webb och med möjlighe-
ter för studenter att tentera via lärcentra. Planeringssamverkan 
sker mellan kommunerna via lärcentra kring utbud och mark-
nadsföring med regional utbildningssamordnare som samman-
kallande och sekreterare. 

Förväntad utveckling

Generationsväxlingen ökar i och med stora pensionsavgångar 
inom många yrkesgrupper samtidigt som det finns en efterfrå-
gan på rätt utbildad arbetskraft. Inom både vården och teknik- 
och tillverkningsindustrin är behovet av utbildad arbetskraft 
stor och listan på yrken och kompetenser som är svåra att 
rekrytera för arbetsgivarna förhållandevis lång. 

För att möta behovet på arbetsmarknaden måste intresset för 
gymnasieskolans yrkesprogram öka och fler välja en yrkesin-
riktad utbildning. Genom att ytterligare intensifiera samverkan 
mellan arbetslivets behov och utbildningarna förväntas en 
bättre matchning mot arbetsmarknaden. En ökad samverkan 
och samplanering av resurserna är en förutsättning för att 
effektivt kunna klara av att tillgodose kompetensförsörjningen 
och utbildningsbehoven. 

Kompetens tkr 2017 2018
Intäkter 1 148 1 175

Intäkter, vidarefakturerat 181

Intäkter, interna 0 0

Totala intäkter 1 148 1 356

Personalkostnader - 769 - 829

Övriga kostnader - 278 - 265

Kostnader, vidarefakturerat - 181

Kostnader, interna - 99 - 81

Totala kostnader - 1 146 - 1 356

Resultat 2 0

VERKSAMHETER
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De kommunala verksamheterna liksom samhället i stort står 
inför en omvälvande förändringsresa när digitaliseringens möj-
ligheter ska realiseras och omsättas i praktisk verksamhetsut-
veckling. E-utveckling innebär verksamhetsutveckling i offentlig 
förvaltning, som drar nytta av informations- och kommunika-
tionsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och 
nya kompetenser. För att maximera värdet av infrastrukturin-
vesteringar och investeringar i kompetens ska vi verka för ett 
ökat tvärkommunalt samarbete. Detta kan realiseras endast 
genom ett ömsesidigt partnerskap mellan de kommunala verk-
samheterna och Höglandets IT. 

De kommunala verksamheterna hanterar idag ett flertal paral-
lella förändringsinitiativ, både strategiska och mer operationella. 
Det kräver i många fall investeringar inom IT. För att hela 
processen ska bli effektiv måste dessa göras i rätt tid, med rätt 
teknik och med ett långsiktigt perspektiv. För att framgångsrikt 
skapa ett ökat ekonomiskt utrymme och verksamhetsnytta 
för den kommunala verksamheten krävs att användaren sätts i 
fokus vid utveckling av arbetssätt med digital teknik. 

HIT är också leverantören av infrastruktur för digital kom-
munikation inom de kommunala verksamheterna, vilket är 
fundamentet för all digital transformation. Vikten av att system 
och information är tillgängliga vid varje given tidpunkt på 
ett säkert sätt kommer bara att öka. Det övergripande målet 
för Höglandets IT är därför att bistå våra verksamheter med 
kompetens och relevanta IT-tjänster så att de på ett effektivt 
sätt med teknik som möjliggörare kan genomföra den verk-
samhetsutveckling som krävs och realisera nyttan med digital 
transformation.

Kunder och målgrupp för HIT är Höglandets kommunal-
förbunds medlemskommuner samt medlemskommunernas ma-
joritetsägda bolag. Antalet användare uppgår till cirka 30 500 
varav 17 000 elever och 13 500 anställda och förtroendevalda. 

Verksamhetsmål

Följande fem punkter bildar en målbild för verksamheten under 
planperioden.

• Utveckla tvärkommunala nätverk för att synliggöra 
gemensamma behov och därigenom öka möjligheterna till 
kostnadsfördelar, synergier och effektiv drift.

• Utveckla processer, arbetssätt och leverantörsrelationer för 
att säkra effektivitet och kvalité i tjänsteleveranserna samt 
öka transparensen.

• Säkerställa tillgänglighet till relevanta tjänster på ett säkert 
sätt utifrån användarens behov. Stödja i framtagande 
av policys och teknik för att verksamheterna ska kunna 
efterleva gällande lagar och förordningar gällande informa-
tionssäkerhet.

• Att vara en aktiv part i det regionala samarbetet runt 
digitalisering och e-utveckling med målet att säkra sam-
verkansfördelar för Höglandskommunerna och därför 
erbjuda kompetens och tjänster till övriga regionen.

• Att säkra attraktiva arbetstillfällen i vår region genom att 
etablera Höglandet som ett kompetenscenter och en nod i 
regionen vad gäller utveckling och leverans av IT-tjänster.

Höglandskommunerna har tagit fram en gemensam strategi 
för e-samhället som dels utgår från den nationella ”Digitala 
agendan – IT i människans tjänst”, som fastställts av Reger-
ingskansliet dels från ”Strategi för e-samhället” och ”Nationell 
e-hälsa” som fastställts av SKL. Vidare har en regional utveck-
lingsstrategi antagits för region Jönköping vilken återspeglas i 
kommunernas antagna visioner och styrdokument. 

På nationell nivå har regeringen pekat ut övergripande mål som 
den kommunala sektorn ska kunna uppnå genom att utveckla 
sin e-förvaltning och därmed bidra till e-samhället: 

• Enklare vardag för privatpersoner och företag 

• Konkret nytta för den enskilde, företagaren, personal och 
beslutsfattare 

• Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation 
och delaktighet 

• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Höglandets IT deltar via E-utvecklingsrådet aktivt i det regi-
onala samarbetet kring e-förvaltningsutveckling med målet att 
säkra samverkansfördelar för höglandskommunerna.  

För att öka den interna effektiviteten bedriver vi ett kontinuer-
ligt förbättringsarbete gällande rutiner och processer. Vidareut-
veckling av självservicefunktioner och automatiserad hantering 
är centrala komponenter för resurseffektivitet. Ett fastställt mål 
är att genom nyttokalkylering av interna och kunddrivna verk-
samhetsprojekt påvisa en årlig effektivisering som tillsammans 
med medlemmarna motsvarar minst 5 % av HIT:s omsättning.
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2018 års utvecklingsområden för att svara upp 
mot kommunernas behov:

Samverkans- och styrmodell för digital utveckling

För att säkra en effektiv digital transformation i samverkan 
krävs en gemensam styrmodell för digital utveckling. I den 
digitala utvecklingen hanteras frågor som berör många parter 
såsom t.ex. utvecklingsavdelningar, IT-strategifunktioner, infor-
mationsavdelningar och Höglandets IT.

Dessa frågor bearbetas av olika grupper även på regional och 
nationell nivå. Det gör att samordningsbehovet är stort både 
horisontellt (nationell, regional, lokal nivå) och vertikalt (mel-
lan olika funktioner eller grupperingar på samma nivå). En och 
samma fråga kan hanteras på många ställen innan den helt löses 
och kommer till nytta för medborgarna eller kärnverksamheten. 
Höglandet har idag ingen fastställd styrmodell och kommuner-
na har lyft behovet av ett sådant utvecklingsarbete där Höglan-
dets IT är en part.  

Funktioner och tjänster för mobilt arbetssätt

Utveckling går mot att skapa mobila lösningar inom i stort sett 
alla verksamheter som ett led i den digital transformationen 
där fokus är att ha rätt information vid rätt tillfälle på ett säkert 
sätt. Inom den administrativa verksamheten, med vård och 
omsorg som föregångare, finns stort behov av att till den enskil-
de användaren ge verktyg som gör det möjlighet att förändra 
arbetssättet. För att stödja denna förändring, säkerställa kraven 
på informationssäkerhet och minimera resurserna som läggs på 
managering av telefoner och plattor i verksamheten, kommer 
nya tjänster att skapas med visionen:

• Att kunna använda avtalade tjänster med rätt kvalitet och 
på de platser som användarens arbetssätt kräver 

• Att kunna välja valfri enhet att använda vid varje givet 
tillfälle och oavsett fysisk placering 

• Att valbara enheter är verifierade i den tekniska miljön 

• Att kunna kommunicera med omvärlden på samma sätt 
som görs internt

• Att hämta, lagra och redigera dokument från alla doku-
mentlager, både online och offline 

• Att direkt eller indirekt kunna köra alla applikationer som 
finns tillgängliga 

• Att kunna använda de mest frekventa applikationerna 
optimerade för respektive terminal

• Att vara uppkopplad på det mest optimala sättet och där 
byten av bärartjänst sker sömlöst för användaren

• Att enkelt och intuitivt kunna använda alla funktioner 

• Att ha enkel tillgång till support, att ändra, beställa funk-
tionalitet eller tillbehör 

• Att skapa trygghet för användarna i både handhavande och 
tillgänglighet

• Att säkerställa att informationsläckage inte sker

Omsatt i praktiken skulle detta innebära att en användare 
plockar upp en helt ny mobil ur kartongen, stoppar i sitt SIM-
kort och slår på den. Vi känner igen den här användaren – det 
är en användare i vår tekniska miljö. Vi ser till att enheten får 
rätt inställningar, data flyttas med från gamla telefonen och att 
användaren får tillgång till rätt applikationer. Ambitionen är att 
skapa en fungerande vardag och bra användarupplevelse. Vi ser 
till att säkerställa, beroende på användarens behörigheter och 
behov, en krypterad och säker tillgång till verksamhetssystemet 
och garanterar en lägsta bandbredd för applikationer i fråga i 
vår infrastruktur– det är så vi ser till att användarupplevelsen 
faktiskt blir så bra som applikationsleverantören avsett. Frigjord 
tid som kan användas till värdeskapande aktiviteter i stället.
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Plattform för e-förvaltning och e-tjänstutveckling

Höglandskommunerna har antagit både gemensamma och 
egna inriktningsbeslut för den digitala utvecklingen inom 
ramen för begreppet e-förvaltning. Mängden e-tjänster internt 
och gentemot kommunernas invånare kommer att öka. Under 
2017 införs en gemensam e-tjänsteplattform. Arbetet med att 
få till de förutsättande komponenterna fortgår 2018. Behovet 
av en central resurs för koordinering av e-tjänsteutvecklingen 
kommer utredas under 2017. Äkta e-tjänster innebär att de 
bakomliggande handläggningsflödena i så stor utsträckning 
som möjligt automatiseras i ett led effektivisera ärendehante-
ringen och säkerställa kvalitet i beslutsunderlagen. Resurser och 
kompetens för integrationsutveckling är centralt i utvecklingen 
av äkta e-tjänster. 

IT- & informationssäkerhet

E-förvaltning ställer mycket höga krav på IT- & informations-
säkerhet. 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR  
i kraft. Under 2017 genomförs en GAP-analys för att beskriva 
gapet mellan nuläge och börläge och vilka insatser som bör pri-
oriteras först. Omfattande insatser och investeringar kommer 
behöva genomföras för att leva upp till lagstiftningen.  

Välfärdsteknologi

Just nu förändras förutsättningarna och förväntningarna i 
grunden, med digitaliseringen och uppkopplingen som driv-
kraft. Detta gäller såväl privata företag som offentliga sektorn. 
Nationella strategier som digitala agendan, rapporter från SKL, 
eHälsa i hemmet med flera initiativ ser nu potentialen i att dra 
nytta av de nya digitala möjligheterna.

Speciellt inom vård- och omsorg råder ofta brist på tid och 
resurser. Om man kan ta bort arbetsmoment som inte skapar 
värde för patienter, såsom fysisk förflyttning eller uppsökande 
av information, är mycket vunnet. Intåget av smarta telefoner, 
surfplattor och högre bandbredd för mobildata i samhället har 
möjliggjort att nya och tidsbesparande arbetssätt kan utvecklas, 
de anställda ska ha tillgång till den information och de applika-
tioner som de behöver i sin yrkesroll, oavsett tid och rum.

För att förenkla brukares vardag och öka tryggheten i hemmet 
ser vi möjligheter att gemensamt på Höglandet utveckla ge-
mensamma tjänster. Med en gemensam lösning för att hantera 
välfärdsteknologi kan vi optimera drift, support och avtal mot 
leverantörer. Exempel på tjänster som vi kan hantera gemen-
samt skulle kunna vara:

• Trygghetslarm med inbyggd telefon i larmknappen

• Dörrlarm till exempel om ytterdörren öppnas nattetid

• ”Gått ut”-larm om ytterdörren öppnas och ingen rörelse 
detekteras inomhus inom en given tidsperiod.

• Nattlig tillsyn med kamera.

• Brandvarnare som kan kopplas till larmcentral vid rökut-
veckling.

• Ledljus som hjälper brukaren att stiga upp ur sängen 
nattetid.

• Monitorering av rörelsemönster för ökad förståelse av 
hjälpbehov.

• Digitala nyckelfria lås

• System för påminnelser

Införande gemensamt systemstöd - dokument och ärende-
hanteringssystem Dähs

Höglandskommunerna tillsammans med Jönköpings kom-
mun genomför under 2017 en upphandling av dokument och 
ärendehanteringssystem. Införandet förväntas ske under 2018 
och 2019.  

Dähs-projektets effektmål är:

• Enhetlig dokumenthantering.

• Rättssäker och kontrollerad hantering av dokument och 
informationsflöden.

• Effektivare informationsspridning och sökbarhet.

• Resurssparande kontaktforum för arbetsgrupper inom 
organisationen.

• Digitaliserad och kvalitetssäkrad nämndadministration.

Omfattande IT-utvecklingsinsatser kommer krävas för att nå 
dessa effektmål. Ett utvecklingsarbete som kommer pågå under 
ett antal år. Höglandets IT behöver säkra resurser och kompe-
tens för detta.  
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Införande gemensamt skoladministrativt system

Under 2017 genomför samtliga höglandskommuner och ytterli-
gare fyra kommuner i regionen en upphandling av skoladminis-
trativt system.  Ett införande för en eller två höglandskommu-
ner förväntas under 2018 och resterande troligtvis året därpå.  

Projektets effektmål är:

• Effektivare administration med hjälp av funktionella och 
väl integrerade skoladministrativa system i skolan.

• Kundnära och behovsdriven utveckling och anpassning av 
systemen som tillhandahålls. 

• Skapat ökad konkurrens på marknaden. 

• Vinster med samverkande drifts- och förvaltningsorgani-
sation. 

Gemensamt tvärkommunalt systemstöd

Det finns en stor potential att minska förvaltnings- och drift-
kostnader med gemensamt systemstöd för flera kommuner. 
Kommunerna får en starkare ställning gentemot systemleveran-
tören. Förutom lägre inköps och driftkostnad är lägre kostnader 
för vidareutveckling och utbildning faktorer som bidrar. Med en 
gemensam installation finns helt andra möjligheter att dra nytta 
av resurser tvärs kommunerna och minska personberoendet. 

Systemstöd för vård och omsorg. En gemensam upphandling 
genomförs 2017 för ett antal av Höglandets kommuner samt 
övriga regionen. Införandeprojekt och kostnader kopplat till 
detta förväntas 2018.

Systemstöd för Miljö och Bygg. I investeringsplanen finns höjd 
tagen för ett införande av gemensamt systemstöd för Miljö- och 
Byggförvaltningen.  Nyttovärdering av detta genomförs under 
våren 2017.  

Självservice och effektivare hantering av hård- och mjukvara 

Höglandskommunerna har ett stort innehav av både hård- och 
mjukvara. Inom skolan kommer antalet enheter växa stort som 
ett led i att anpassa sig till de nationella riktlinjerna om ett 
digitalt verktyg per barn. Utökad automatisering och processer 
och systemstöd för effektiv inventariehantering av hård och 
mjukvara, optimerad livscykelhantering och utökade självservi-
cefunktioner såsom en självserviceportal är viktiga delar i att nå 
en ökad effektivitet.  

IT-miljö i skolan

Ett tätt samarbete finns runt skolutvecklingen på Höglandet 
och i synnerhet samverkan runt det digitala stödet för detta. De 
nationella kraven på en digital enhet till varje elev 2020 ställer 
krav på att anpassa tjänster och infrastruktur. Baskraven består 
av en stabil och snabb infrastrukturplattform med möjlighet till 
prioritering så att man t.ex. vid nationella prov har en säkrad in-
ternettillgång, en säker och automatisk identitetshantering som 
medger federativa kopplingar samt ett sortiment med prisvärda 
och snabba datorer och surfplattor. Skolans verksamhet är 
snabbrörlig, de tjänster vi i dagsläget erbjuder skolan kommer 

att behöva förändras. 

Trådlös infrastruktur & wifi till vårdboenden

Vi ser en fortsatt kraftig utbyggnad av trådlös infrastruktur. 
Detta beror dels på att mängden mobila enheter stadigt ökar, i 
synnerhet i skolan, men även beroende på krav på mer rörliga 
arbetsplatser. Önskemålet och behovet av att kunna erbjuda 
wifi till vårdboende väntas bidra till en än högre utbyggnads-
takt.  

Införande tjänstelegitimation

Olika typer av identifiering såsom inpasseringstaggar, SITHS-
kort, inloggning/lösenord och id-kort används idag för access 
till verksamhetssystem, identifiering hos brukare och inpasse-
ringssystem till kontor och brukare. Under 2017 genomförs 
förstudie och design av lösning för att kunna samordna dessa 
behov i en fysisk och/eller digital bärare av den anställdes iden-
titet. Projektets effektmål är att frigöra tid, gör det lätt att göra 
rätt för personal, öka tillförlitligheten i mötet med människor 
och ge ökade möjligheter till accesskontroll. Genom ökad sä-
kerhet, en kontrollerad miljö och en enklare hantering får vi en 
ökad trygghet både för medarbetare och medborgare. 

Införande e-arkiv

Under 2017 införs ett gemensamt e-arkiv för alla 13 kommuner 
i regionen vilket driftas centralt av IT-centrum på regionen. 
Under 2017 ska kommunerna på börja leverera in till e-arkivet. 
Under 2018 förväntas antalet inleveransprojekt bli fler och 
resursbehovet således gå upp. 
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Resurs- och kompetensförsörjning

Behovet av resurser och kompetens inom integration, identitets-
hantering, infrastruktur och projektledning är stort kopplat till 
ovanstående utvecklingsområden. Resursbehovet till förvaltning och 
drift efter projektleverans av dessa nya tjänster uppskattas till runt 6 
heltidstjänster. Genom intern effektivisering och automatisering är 
dock målet att successivt kunna frigöra vissa resurser till dessa nya 
tjänsteområden. För att säkerställa rätt bedömning kring det långsik-
tiga resursbehovet kommer vi initialt öka konsultanvändningen.

En förstärkning av 2 heltidsresurser kopplat till ovanstående utveck-
ling ser vi dock som nödvändig. I tillägg till detta har vi idag höga 
konsultkostnader för utveckling inom identitetshantering. För 2018 
är ambitionen därför att försöka rekrytera egen kompetens och på så 
sätt minska konsultbehovet inom området. Det innebär på totalen 
en utökning med 3 anställda varav en tjänst finansieras genom lägre 
konsultkostnader.   

Då hela samhället är inne i en digitaliseringsutveckling är arbets-
marknaden dock sådan att det är brist på många IT-specialister. Att 
lyckas vara attraktiv som arbetsgivare kommer därför vara avgörande 
för oss. Som komplement till resursförsörjning med egen personal 
kommer upphandling av konsultpartners vara avgörande. 

Underhåll och kvalitetssäkring

Organisations- och processutveckling

Det kontinuerliga arbetet med översyn av arbetssätt och organisation 
fortgår under planperioden. Den fastslagna målsättningen att öka 
processmognaden i organisationen är ett flerårigt arbete som kom-
mer fortgå under kommande år. 

Vi kommer ha ett fortsatt fokus på att stödja etableringen av tvär-
kommunala nätverk då vi bedömer det som en framgångsfaktor. Ett 
antal tvärkommunala nätverk har under de senaste åren initierats och 
arbete med att underhålla och vidareutveckla denna kunddialog fort-
går. De tvärkommunala nätverken fungerar som en samverkansgrupp 
inom förvaltningsområden tvärs över kommungränserna med syfte 
att dels öka samverkan generellt inom respektive förvaltningsområde, 
samt hitta möjligheter till bättre och mer kostnadseffektiva IT-tjäns-
ter. Vi kan tydligt se att de förvaltningar där välfungerande tvärkom-
munala nätverk med uppdrag från ledningen finns etablerade, bidrar 
till en mer samordnad utveckling där gemensamt fokus kan läggas på 
prioriterade områden. 

Reinvestering och kapacitetsökning nuvarande plattform

Årligen finns behov av reinvestering i den plattform och infrastruktur 
som nuvarande leverans baseras på. Under 2018 tillkommer en större 
investering i brandväggar för att möte den kraftigt ökade internettra-
fiken som övergången till molnlösningar och ändrade användarbete-
enden innebär. 

Översyn av HIT:s produktionsstödsmiljö och IT-säkerhet

En översyn av HIT:s interna produktionsstödsmiljö genomförs 
kontinuerligt. Under 2018 förväntas avsevärda resurser behöva läggas 
för att klara kraven som EU:s dataskyddsförordning ställer på IT-sä-

kerhetsfunktioner såsom loggning och spårbarhet. Den GAP-analys 
som genomförs under 2017 kommer generera en prioritering av 
insatserna. Ett ökat hot mot våra samhällsfunktioner är skadlig kod 
och riktade IT-attacker vilket också bidrar till behovet att se över vårt 
skydd.  

Förväntad utveckling 2019-2020

Vi förväntar oss att takten i kommunernas digitala transformation 
och förändringsresa mot e-förvaltning successivt kommer öka. Vår 
målsättning är att vara en aktiv partner i denna förändring och bistå 
kommunerna med den kompetens och de verktyg i form av infra-
struktur och tekniska plattformar som kommer krävas. Vi ser vidare 
att samarbetet inom regionen kommer växa och att vi inom vissa 
områden kommer leverera kompetens och tjänster till regionen och 
inte enbart höglandskommunerna. Med den gemensamhet som med-
lemskommunerna gått in i via skapandet av en gemensam samman-
hållen teknisk infrastruktur finns möjlighet att på ett rationellt sätt 
samverka med fler parter i regionen. 
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Höglandets IT, tkr 2017 2018
Intäkter 88 275 100 208

Intäkter, vidarefaktureras 4 300 4 505

Intäkter, interna 5 088 4 505

Totala intäkter 97 663 108 768

Personalkostnader - 39 812 - 44 438

Varav aktiverat i anläggning 2 200 3 000

Övriga kostnader - 47 347 - 53 566

Kostnader, vidarefaktureras - 4 300 - 4 505

Kostnader, interna - 7 376 - 8 171

Totala kostnader 96 635 - 107 680

Resultat 1 028 1 088

Investeringsplan Höglandets IT 2018
Vad Budget 2018, tkr
Kunddrivna investeringar 18 000

Kunddrivna investeringar - nya funktioner och tjänster:

Gemensamt tvärkommunalt systemstöd: 
  - Införande Dähs (dokument- och ärendehanteringssystem) 
  - Skoladministrativt system 
  - Vård- och omsorgssystem 
  - Verksamhetssystem Miljö och Bygg 

Funktioner och tjänster för mobilt arbetssätt och effektivare hantering och självservice

Införande tjänstelegitimation Höglandet

Välfärdsteknik

Kunddrivna investeringar - volymökning:

Utbyggnad framtidssäker trådlös infrastruktur

Tjänsteutveckling framtidens kommunikationstjänst

Internt identifierade investeringar 12 000

Reinvestering och utbyggnad server/lagring

Reinvestering och utbyggnad kommunikationsinfrastruktur

Översyn intern driftstödsmiljö/IT-säkerhet

Summa totalt investeringar: 30 000

Kommentar till investeringsplan

Kundinitiativ är från kommunerna efterfrågade nya funktioner och tjänster eller utbyggnad av existerande tjänst (såsom trådlöst). 
Dessa tas fram i den takt som tjänsterna beställs av verksamheterna. Tjänstepriserna som sätts för nya tjänster ska täcka kostnaden.

Reinvesteringar och kvalitetssäkring av den befintliga leveransen. Kostnadstäckning för detta finns via försäljningen av existerande 
tjänster med pris enligt tjänstekatalogen 2018.

Telefonisystemförv., tkr 2017 2018
Intäkter 13 951 6 016

Intäkter, vidarefakturerat 0 0

Intäkter, interna 200 0

Totala intäkter 14 151 6 016

Personalkostnader 0 0

Övriga kostnader - 9 790 - 3 040

Kostnader, vidarefakturerat 0 0

Kostnader, interna - 4 146 - 2 976

Totala kostnader - 13 946 - 6 016

Resultat 205 0

VERKSAMHETER
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