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UPPDRAG & VERKSAMHET

 

 
 DIREKTION ARBETSUTSKOTT

FAMILJERÄTTSNÄMND 

KANSLI

 
HÖGLANDETS IT

HÖGLANDETS  
FAMILJERÄTT

  
 FÖRBUNDSDIREKTÖR LEDNING

UPPDRAG OCH VERKSAMHET

Höglandsförbundet har fem medlemskommuner. Dessa är 
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda.

Höglandsförbundet är en plattform för att samordna verksam-
heter där kommunerna anser det vara fördelaktigt att driva en 
gemensam organisation. Förbundet har också en samordnande 
roll i frågor som väcks av kommunerna och där kommunerna 
vill se höglandet som en viktig spelare.

Direktionen är förbundets beslutande organ. Varje kommun-
fullmäktige väljer, bland sina ledamöter och ersättare, två leda-
möter och två ersättare. Direktionen väljer, bland sina  
ledamöter, ett arbetsutskott med tre ledamöter och två ersätta-
re. Arbetsutskottet bereder ärenden till direktionen. En familje-
rättsnämnd finns inrättad. Familjerättsnämnden består av fem 
ledamöter, en från vardera medlemskommun och de ansvarar 
för familjerättens ärenden. 

Förbundet består av tre verksamheter:

Höglandets ekonomiservice, Höglandets familjerätt och Hög-
landets IT (HIT), samt ett kansli.

I och med att Höglandets ekonomiservice inkluderas under 
Höglandsförbundet under 2021 så kommer förbundets medar-
betare att vara cirka 95 tillsvidareanställda 2022. 

Förbundets syfte är att utveckla och fördjupa samarbetet mellan 
medlemmarna för att åstadkomma utveckling och effektivt 
resursutnyttjande. Förbundets verksamheter ska till övervägan-
de del omfatta samtliga medlemskommuner. Målsättningen och 
grundtanken med förbundets verksamhet är att i samverkan 
mellan medlemskommunerna bedriva viss kommunal verksam-
het så kostnadseffektivt och rationellt som möjligt. 

Utifrån detta syfte, målsättning och grundtanke finns en vision 
och värdegrundsord framtagna för Höglandsförbundet.

HÖGLANDETS  
EKONOMISERVICE

REVISION
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FINANSIELL ANALYS
Modell för finansiell analys
För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ekon-
misk ställning för Höglandsförbundet används en finansiell 
analysmodell. Modellen utgår från fyra viktiga finansiella 
aspekter:

• det finansiella resultatet och kapacitetsutveckling 

• riskförhållanden och kontroll över den finansiella utveck-
lingen

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

Finansiella resultat och kapacitetsutveckling

Omsättning och nettokostnadsutveckling

Omsättningen ökar med 7 % 2021, ökningen kommer till 
största del från uppstarten av Ekonomiservicekontoret och GIS 
samt justering för lönejusteringar.  

Nettokostnadsutvecklingen visar en högre nivå än kostnadsök-
ningen utifrån att ökningen av intäkter för anslagsfinansierade 
verksamheter inte påverkar nettokostnadsutvecklingen utan 
endast kostnadsökningen. Tjänsten projektledare för Combine 
finns med i anslagsfinansieringen fram till 31/12 2021 och 
Ekonomiservicekontoret finns med från och med 1/1 2022. 

Årets resultat och jämförelsestörande poster

Relateras förbundets resultat till omsättningen under 2022 
redovisas ett resultat på 1 %. Förbundet budgeterar inga jämfö-
relsestörande engångsposter under perioden, vilket innebär att 
förbundets resultat exklusive jämförelsestörande engångsposter 
i förhållande till omsättningen också beräknas uppgå till 1 %. 
För planperioden 2023 och 2024 budgeteras även ett resultat i 
förhållande till omsättningen på 1 % per år. Även under dessa 
år budgeteras inga jämförelsestörande engångsposter. 

Ett av Höglandsförbundets finansiella mål är att resultatet 
exklusive jämförelsestörande poster ska uppgå till minst 1 % 
av omsättningen, exklusive omsättning för systemförvaltning 
av ekonomitjänsten och eventuella statliga bidrag. Detta ger 
utrymme för att omsättningsfinansiera investeringsvolymen 
i förbundet. Det innebär att förbundets kort- och långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet 
bevaras. 

Tkr, % 2022 2023 2024
Årets resultat, tkr 1 195 1 215 1 235

Årets resultat exkl. 
jämförelsestörande 
poster, tkr

1 195 1 215 1 235

Årets resultat/om-
sättning

1 % 1 % 1 %

FINANSIELL ANALYS

% 2022 2023 2024
Omsättnings- 
utveckling

7 % 2 % 2 %

Nettokostnads-
utveckling exkl. 
jämförelsestörande 
poster

79 % 3 % 3 %
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FINANSIELL ANALYS

Budgeterad investeringsvolym

Höglandsförbundets samlade investeringsvolym beräknas 
under 2022 uppgå till 10 500 tkr. Till största del planeras inves-
teringarna att användas till livscykelhantering av hårdvara för 
att upprätthålla nuvarande leverans. Investeringar planeras även 
för att genom utveckling framtidssäkra och automatisera den 
tekniska plattformen. Medlemskommunernas verksam- 
heters volymtillväxt medför tvingande investeringar för att 
kunna möta upp behovet av exempelvis trådlös åtkomst. 

Totalt under perioden mellan 2022 och 2024 beräknas förbun-
det investera netto för 34 500 tkr. Av de totala investeringarna 
beräknas största delen av investeringarna för perioden göras av 
Höglandets IT, resterande del är planerad till kommunernas 
gemensamma ekonomisystem. 

Självfinansieringsgraden av investeringar

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor 
andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat 
före avskrivningar. 100 % innebär att Höglandsförbundet kan 
självfinansiera samtliga investeringar, vilket i sin tur innebär att 
förbundet inte behöver låna till investeringar, be om ägar-
tillskott eller att ta av det egna kapitalet och att förbundets 
långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för 
investeringsinkomster beräknas under 2022 uppgå till 128 %. 
Detta innebär att investeringarna under 2022 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, 
vilket budgeten uppnår. 

Riskförhållanden och kontroll över den finansiella 
utvecklingen

Likviditet ur ett riskperspektiv

Kassalikviditeten är ett mått på förbundets kortsiktiga be-
talningsberedskap. En oförändrad eller ökad kassalikviditet i 
kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett 
tecken på att förbundets totala finansiella handlingsutrymme 
har stärkts. 

Kassalikviditeten beräknas vid årsskiftet 2022 uppgå till  
82 %. Höglandsförbundet har och beräknas ha en fortsatt god 
likviditet fram till och med 2024, vilket garanterar att för-
bundet utifrån ett kort och medellångt finansiellt perspektiv 
inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella 
betalningstoppar. 

Soliditet 

Soliditeten är ett mått på förbundets långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme. Det visar i vilken utsträckning förbundets 
tillgångar har finansierats med eget kapital respektive skulder. 
Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att so-
liditeten över en längre period inte försvagas utan behålls eller 
utvecklas i positiv riktning. En förbättrad soliditet innebär att 
Höglandsförbundet minskar sin skuldsättningsgrad och därige-
nom ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför framtiden. 

Soliditet beräknas under 2022 uppgå till 13 % och beräknas 
stiga till 15 % 2024.

Tkr, % 2022 2023 2024
Investeringsvolym  10 500     12 000     12 000    

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

 10 500     12 000     12 000    

Investeringsvolym/
Omsättning (%)

9 % 10 % 10 %

% 2022 2023 2024
Självfinansieringsgrad 
av nettoinvesteringar 

128 % 112 % 112 %

% 2022 2023 2024
Kassalikviditet, % 82 % 82 % 83 %

% 2022 2023 2024
Soliditet enligt  
balansräkningen %

13 % 14 % 15 %
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God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav som åter-
finns i 8:e kapitlet i kommunallagen. Förbundet ska upprätta 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare ska förbundet 
också ta fram finansiella och verksamhetsmässiga mål för god 
ekonomisk hushållning. 

Förbundets riktlinjer för god ekonomisk hushållning tar sin 
utgångspunkt i målsättningen och grundtanken om att sam- 
verka mellan medlemskommunerna och bedriva viss kommunal 
verksamhet så kostnadseffektivt och rationellt som möjligt. 
Medlemskommunerna har inget insatt kapital i förbundet och 
har inte satt upp några avkastningskrav. Förbundets omsätt-
ning byggs upp av de intäkter Höglandsförbundet erhåller från 
anslag och tjänsteförsäljning. 

Resultat och eget kapital

Under budget- och planperiod ska utfall och budgeterat resul-
tat vara minst 1 % i snitt av omsättningen för varje år.

Soliditet

Soliditeten planeras utifrån resultat, självfinansieringsgrad och 
en framtida skuldminskning genom årlig amortering att öka. 
Soliditeten är dock inte ett primärt mål, därför har inte något 
styrtal satts 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. 

Finanisell måluppföljning

Uppföljning av förbundets budget och verksamhetsplan görs 
i tertialrapport per sista april, delårsrapport per sista augusti 
samt årsredovisning per sista december. Utöver dessa rappor-
ter görs budgetuppföljning inklusive prognos för månaderna, 
februari, mars, maj, september, oktober och november. 

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

Balanskravsutredning

Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat krav som kommunal-
förbund måste uppfylla enligt kommunallagen. 

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 reduceras eller tillförs med ett antal poster enligt lag-
stiftningen. När det är gjort får man fram ”Årets resultat efter 
balanskravsutredning”.

Resultatutjämningsreserv

Höglandsförbundet använder sig inte av resultatutjämnings- 
reserv, RUR.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Tkr 2022 2023 2024
Årets resultat 1 195 1 215 1 235

Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning

- - -

Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning

- - -

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -

Resultat efter balanskravsjusteringar 1 195 1 215 1 235

Reservering av medel till RUR - - -

Användning av medel från RUR - - -

Balanskravsresultat 1 195 1 215 1 235

Tkr 2022 2023 2024
Kvar att återställa från tidigare år (ingående värde) 0 0 0

Resultat 1 195 1 215 1 235

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

Tabell 1: Budgeterad balanskravsutredning 2022-2024

Tabell 2: Återställning av balanskravsunderskott
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Vision, mål och styrning
Höglandsförbundet vision: ”Vi är föregångare inom offentlig 
samverkan och bidrar till våra uppdragsgivares utveckling och 
effektivitet”. 

Höglandsförbundets värdegrundsord är: Ansvarstagande, Pro-
fessionella och Engagerande. 

Utifrån visionen finns ett antal strategiskt övergripande mål 
framtagna som tar sikte på att verksamheten ska bedrivas med 
en stor ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på de resur-
ser som Höglandsförbundet disponerar. Samtliga förbundets 
resurser ska användas på ett sådant sätt att organisationen når 
sina mål och uppdrag, till nytta för medlemskommunerna, dess 
bolag och övriga intressenter. 

Inför budget 2020 med verksamhetsplan 2021-2022 sattes nya 
strategiska övergripande mål för förbundet i syfte att bättre 
spegla förbundets verksamhet och framtida utmaningar. De 
strategiska målen från 2020 följer med in i budgeten för 2022, 
då strategiska mål behöver vara konstanta över en längre tid för 
att skapa önskad effekt i verksamheten. 

De övergripande målen har delats in i områdena: Förbundets 
uppdrag, Attraktiv arbetsgivare och Finansiella mål. De ska 
skapa förutsättningar för ett hållbart arbetssätt för direktionen 
och för kommunerna. 

De övergripande målen har brutits ner i mätbara mål för res-
pektive verksamhet och dessa presenteras i verksamhetsplanen. 
Hänsyn har också tagits till risk- och väsentlighetsanalyser. 

Till varje mål finns indikatorer framtagna.

Förbundets uppdrag

• Höglandsförbundet ska kvalitetssäkra och effektivisera 
förbundets verksamheter

Det är viktigt att förbundet systematiskt arbetar med sitt 
kvalitets och utvecklingsarbete för att skap effektiva verksam-
heter. För att nå detta behövs ett aktivt arbete med målstyrning 
genom hela organisationen. Höglandsförbundet har i sina 
verksamheter ett brett tjänsteutbud och för att uppnå tillit och 
förtroende krävs en nära samverkan och god leverans. 

• Höglandsförbundet ska verka för kommunernas utveckling 
och tillväxt genom samverkan

Det är viktigt att förbundet bidrar till att skapa förutsättningar 
för ytterligare samverkan mellan medlemskommunerna. Ett sätt 
är att presentera nya förslag på möjliga samverkansområden.

Ett annat sätt är att göra nyttokalkylering när till exempel ge-
mensamma IT-system ska upphandlas eller projekt ska starta. 
Då kan förbundet visa vilka besparingar som kan göras när 
medlemskommunerna väljer att samverka istället för att göra 
motsvarande satsningar i egen regi.

Attraktiv arbetsgivare

• Höglandsförbundet ska vara en arbetsplats där  
medarbetarna trivs, utvecklas och vill verka för en hållbar 
välfärd.

Det är viktigt för förbundet att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Vid den senast genomförda medarbetarundersökningen 2020 
fick förbundet ett värde på 74 av 100 möjliga. Det innebär att 
förbundet under tre år har gjort mycket positiva framsteg, då 
2019 års resultat var 74, 2018 års resultat var 63 och 2017 års 
resultat var 58. Målet är att bibehålla denna nivå. Förbundet 
strävar också efter att ligga i samma nivå som medlemskommu-
nerna när det gäller frisknärvaron. 

 Finansiella mål

• Höglandsförbundet ska bedriva verksamheten så kostnads- 
effektivt och rationellt som möjligt

Det är viktigt att förbundet är kostnadseffektivt och ska därför 
sträva efter 100 % självfinansieringsgrad i snitt under 3 år och 
nå 1 % av omsättningen i resultat i snitt under 3 år.

För att nå uppsatta mål ska förbundet följa investeringsbudge-
tens nivå, göra ett gott budgetarbete samt följa upp eventuella 
avvikelser i månadsuppföljningarna under året.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
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Mål Indikator Målvärde

Höglandsförbundet ska kvalitetssäkra 
och effektivisera förbundets verksam-
heter

Arbeta med och utveckla mål och uppföljning på verksamhets- och  
enhetsnivå.

100 %

Höglandsförbundet  ska verka för  
kommunernas utveckling och tillväxt 
genom samverkan

Höglandsförbundet ska under året presentera förslag på samverkans- 
områden för medlemskommunerna 

3 st

Mål med indikatorer

Förbundets uppdrag

Mål Indikator Målvärde

Höglandsförbundet ska vara en arbets-
plats där medarbetarna trivs, utvecklas 
och vill verka för en hållbar välfärd 

Engagemangsindex i medarbetarundersökning för Höglandsförbundet 
ska uppgå till minst…

75 av 100

Frisknärvaron ska vara minst... 96 %

Personalomsättningen ska vara... under 10 %

Mål Indikator Målvärde

Höglandsförbundet ska bedriva 
verksamheten så kostnadseffektivt och 
rationellt som möjligt 

Självfinansieringsgraden ska vara... 100 % i snitt 
under 3 år

Resultatet ska vara... 1 % av om-
sättningen i 
snitt under 
3 år*

Finansiella mål

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

*exklusive systemförvaltning ekonomisystem

Attraktiv arbetsgivare
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DRIFTSBUDGET 

DRIFTSBUDGET 2022

Höglandsförbundet budgeterar ett resultat för 2022 på 1 195 
tkr. Relateras förbundets resultat med omsättningen, exklusive 
förvaltningen av ekonomisystemet,landar budgeten på 1 % av 
omsättningen. För planperioden 2023- 2024 budgeterats med  
1 % per år i resultat. 

Budget 2022 med planperiod är beräknad utifrån de riktlinjer 
som fastslogs i budgetdirektivet om att räkna upp för lönekost-
nader men inte för kostnadsökningar. Enligt budgetdirektivet 
ska Höglandsförbundet målmedvetet och strukturerat arbeta 
för att effektivisera verksamheterna under pågående budgetår. 
Vidare ska Höglandsförbundet arbeta för att medlemskommu-
nerna ska kunna effektivisera sin verksamhet genom digitalise-
ring.

Utifrån ovanstående innehåller driftbudgeten följande korrige-
ringar jämfört med budget 2021:

• Den nya verksamheten Höglandets ekonomiservice, HES, 
är med i budgeten och inkluderar det nya Ekonomiservi-
cekontoret, ESK, och nuvarande ekonomisystem för fyra 
av medlemskommunerna (som tidigare inkluderats inom 
kansli, även budget 2021 är korrigerad för att möjliggöra 
jämförelser).

• Det nya GIS-systemet som implementerades under 2020.

• Den nya datacenterstrategin innebär på kort sikt ökade 
kostnader, som HIT hanterar genom effektiviseringar och 
återhållsamhet under 2022, men förväntas på lång sikt 
vara kostnadsbesparande.

• Underlaget bygger på oförändrade volymer gällande 
tjänsteprislistan, med undantag för Microsoft-licenser som 
justerats både gällande kostnader och intäkter. 

• Projektledare för Combine finns från och med 2022 inte 
kvar i budgeten.  

• Löneuppräkningar

• Till budget 2022 har en omstrukturering gjorts mellan 
personalkostnader och övriga kostnader för att renodla 
grupperingen personalkostnader samt göra redovisningen 
mer jämförbar med medlemskommunerna. Även budgeten 
för 2021 är korrigerad för att möjliggöra jämförelser. 

• Interräntan som verksamheterna belastas med för sina 
investeringar har sänkts med 1 %.
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DRIFTSBUDGET

DRIFTSBUDGET 2022

Höglandets IT
Intäkter 99 854 100 126 104 676 106 062 107 490

Kostnader - 94 696 - 99 142 - 103 639 - 105 016 - 106 433

Resultat 5 158 984 1 036 1 046 1 056

Kansli* 
Intäkter 17 972 14 038 13 039 13 244 13 455

Kostnader - 16 428 - 13 987 - 12 978 - 13 183 - 13 394

Resultat 1 545 51 61 61 61

Finans
Intäkter 793 700 592 592 592

Kostnader - 6 414 - 700 - 592 - 592 - 592

Resultat - 5 621 0 0 0 0

Revision
Intäkter 160 158 158 159 160

Kostnader -182 -156 -156 - 157 - 158

Resultat -22 2 2 2 2

HF totalt
Intäkter 124 356 124 297 135 443 137 423 139 462

Kostnader - 123 241 - 123 199 - 134 247 - 136 208 - 138 226

Resultat 1 115 1 098 1 195 1 215 1 235

TKR BOKSLUT 
2020

ANTAGEN 
BUDGET 2021

BUDGET 
2022

PLAN 2023 PLAN 2024

Höglandets ekonomiservice
Intäkter 3 632 11 122 11 360 11 606

Kostnader - 3 632 - 11 087 - 11 320 - 11 561

Resultat 0 35 40 45

Höglandets familjerätt
Intäkter 5 577 5 643 5 856 6 005 6 159

Kostnader - 5 521 - 5 582 - 5 795 - 5 939 - 6 088

Resultat 56 61 61 66 71

*Projektledning Combine till och med 2021 
* Ekonomisystemet redovisas under Ekonomiservicekontoret från och med 2022 
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KOSTNADSFÖRDELNING AV ANSLAGSFINANSIERING 2022, tkr

KOMMUN HES
FAMILJE- 
RÄTTEN

KANSLIET REVISION
SUMMA  

2022
SUMMA  

2021

LEDNING*
INFO- 

SÄKERHET
KOMPETENS

Aneby  643     419     133     120     63     11     1 389     730    

Eksjö  1 787     1 092     348     313     165     29     3 734     1 893    

Nässjö  2 715     1 938     617     555     293     52     6 169  3 363    

Sävsjö  1 084     720     229     206     109     19     2 367     1 245    

Vetlanda  1 571     1 688     537     483     255     46     4 581     2 929    

7 800  5 856     1 864     1 676     885     158     18 239  10 160    

Beräkningsunderlag

KOMMUN PROCENT BEFOLKNINGSMÄNGD 
PER 2020-12-31*

Aneby 7,2 %  6 821    

Eksjö 18,6 %  17 788    

Nässjö 33,1 %  31 563    

Sävsjö 12,3 %  11 721    

Vetlanda 28,8 %  27 502    

100 %  95 395    

*SCB

DRIFTSBUDGET 

Inklusive löneökning för verksamheterna. Debitering för Höglandets IT sker enligt tjänsteprislista. Debitering för systemförvaltning 
av ekonomisystem sker enligt avtal. Ekonomiservicekontoret fördelas utifrån kommunernas ingångsvärde.
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INVESTERINGAR 2022, TKR

Verksamhetsdrivna investeringar 1 365

Volymtillväxt

Ekonomisystem

Internt identifierade behov 9 135

Livscykelhantering 

Framtidssäkring

SUMMA TOTALT INVESTERINGAR 10 500

Kommentar till investeringsplan

Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2022 uppgå till 10 500 tkr. Investeringarna kalkyleras att till största 
delen fördelas på investeringar i samband med livscykelhantering av hårdvara för att upprätthålla nuvarande leverans och utveckling av 
den tekniska plattformen för att framtidssäkra. 

Medlemskommunernas verksamheters volymtillväxt medför tvingande investeringar för att kunna möta upp behovet av exempelvis 
trådlös åtkomst samt det nya ekonomisystemet som planers i drift 2024.

Totalt under perioden mellan 2022 och 2024 beräknas förbundets investeringsvolym uppgå till 34 500 tkr. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna beräknas uppgå under 2022 till 128 %. Detta innebär att investeringarna under 2022 fullt 
ut kommer att finansieras med utrymmet inom avskrivningarna och det budgeterade resultatet under året. Under de tre åren mellan 
2022 och 2024 beräknas självfinansieringsgraden fortsatt överstiga 100 %.

INVESTERINGSPLAN

INVESTERINGAR 2022
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RESULTATRÄKNING, TKR 2022 2023 2024

Verksamhetens intäkter 106 206 107 706 109 251

Verksamhetens kostnader - 110 694 - 112 654 -114 673

Avskrivningar - 12 208 - 12 208 - 12 208

Nedskrivningar/utrangeringar - - -

Verksamhetens nettokostnad - 16 696    - 17 156    - 17 630    

Skatteintäkter - - -

Generella statsbidrag och utjämning - - -

Avgifter från medlemskommuner 18 477 18 957 19 451

Verksamhetens resultat 1 781 1 801 1 821

Finansiella intäkter - - -

Finansiella kostnader -586 -586 -586

Resultat efter finansiella poster 1 195 1 215 1 235

Exraordinära poster - - -

Årets resultat  1 195     1 215     1 097    

KASSAFLÖDESANALYS, TKR 2022 2023 2024

LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 1 195 1 215 1 235

Justering för ej likviditetspåverkande poster 12 208 12 208 12 208

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

13 403 13 423 13 443

Förändring kortfristiga fordringar 0 0 0

Förändring kortfristiga skulder 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 403 13 423 13 443

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringsutgifter - 10 500 - 12 000 - 12 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 10 500 - 12 000 - 12 000

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nya lån

Amortering - 800 - 800 - 800

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 800 - 800 - 800

Periodens kassaflöde 2 103 623 643

Likvida medel vid årets början 63 460 65 563 66 186

Likvida medel vid årets slut 65 563 66 186 66 829

Kontroll periodens kassaflöde 2 103 623 643

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING
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EKONOMISK REDOVISNING

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.

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

BALANSRÄKNING, TKR 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31
TILLGÅNGAR
A. Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar 39 113 38 905 38 697

Summa anläggningstillgångar 39 113 38 905 38 697

B. Bidrag till infrastruktur

C. Omsättningstillgångar

Förråd

Fordringar 43 429 43 429 43 429

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank 27 330 27 953 28 596

Summa omsättningstillgångar 70 759 71 382 72 025

Summa tillgångar 109 872 110 287 110 722

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
A. Eget kapital 

Ingående eget kapital 12 752 13 947 15 162

Årets resultat 1 195 1 215 1 235

Summa eget kapital 13 947 15 162 16 397

B. Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Andra avsättningar

Summa avsättningar

C. Skulder

Långfristiga skulder 9 200 8 400 7 600

Kortfristiga skulder 86 725 86 725 86 725

Summa skulder 95 925 95 125 94 325

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder

109 872 110 287 110 722

Panter och ansvarsförbindelser Inga Inga Inga
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Verksamhetens uppdrag 

Höglandets ekonomiservice, HES, är från och med 1/12-2021 
en verksamhet inom Höglandsförbundet med uppdraget att 
öka samarbetet och samverkan inom administration av ekono-
mi- och beställningsprocesser. Inom HES finns ekonomiservi-
cekontoret, ESK, med uppdrag att utföra arbetsuppgifter inom 
de ekonomiska processerna för de fem höglandskommunerna 
samt HF. I arbetet ingår de grundläggande processerna kund-
reskontra, leverantörsreskontra och huvudbokprocessen för 
samtliga organisationer samt E-handel och anläggningsreskon-
tra för en del av organisationerna. Effekterna som förväntas 
uppnås av bildandet av ESK är minskad sårbarhet, ökad kvali-
tet och effektivitet samt ökade möjligheter till utveckling.

Förbundet är systemägare för det nuvarande ekonomisystemet 
för fyra av kommunerna (Aneby, Eksjö, Nässjö och Vetlanda 
samt HF). Inom HES finns tjänsteleveransansvarig som har 
det övergripande ansvaret att systemet förvaltas och utvecklas 
på bästa sätt för verksamheterna. Sävsjö har i dagsläget ett eget 
ekonomisystem.  

Ekonomiservice, tkr 2021 2022
Intäkter  3 478     10 314    

Interna intäkter  154     808    

Totala intäkter  3 632     11 122    

Personalkostnader  0      -7 783    

Övriga kostnader - 2 556    -2 138    

Interna kostnader - 1 076    -1 166    

Totala kostnader - 3 632    -11 087    

Resultat 0 35

VERKSAMHETER

Förväntad utveckling 

Under 2022 kommer fokus för ESK vara att starta upp och 
arbeta samman den nybildade enheten. 

Det befintliga avtalet gällande nuvarande ekonomisystem löper 
ut 31/12-2023. Under 2022 kommer arbetet fortsätta med 

Förbundets uppdrag

Mål Indikator Målvärde

Höglandets ekonomiservice ska kvali-
tetssäkra och effektivisera sin verksam-
het 

Ta fram och arbeta med mål och uppföljning på enhetsnivå 100 %

Identifiera fem processer där samgåendet bidragit till samordningsvinster. 5

Attraktiv arbetsgivare

Mål Indikator Målvärde

Höglandets ekonomiservice ska vara 
en arbetsplats där medarbetarna trivs, 
utvecklas och vill verka för en hållbar 
välfärd.

Engagemangsindex i medarbetarundersökning för Höglandets ekonomi-
service ska vara…

70 %

Verksamhetsmål med indikatorer

*varav ekonomisystem 2021 2022
Intäkter 3 478  2 514    

Interna intäkter 154  141    

Totala intäkter  3 632     2 655    

Personalkostnader 0 0

Övriga kostnader - 2 556 -1 584    

Interna kostnader - 1 076 -1 071    

Totala kostnader - 3 632    - 2 655    

Resultat 0 0

upphandling och förberedelser inför avtalstecknande och im-
plementation av det nya systemet där samtliga fem kommuner 
samt Höglandsförbundet ingår.
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Verksamhetens uppdrag 

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 
utredning 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. 

Familjerätten, tkr 2021 2022
Intäkter 5 643 5 856

Interna intäkter 0 0

Totala intäkter 5 643 5 856

Personalkostnader - 4 599    - 4 809    

Övriga kostnader - 833    - 833    

Interna kostnader - 150 - 153    

Totala kostnader - 5 582 - 5 795    

Resultat 61 61

VERKSAMHETER

Förbundets uppdrag

Mål Indikator Målvärde

Familjerätten ska kvalitetssäkra och 
effektivisera sin verksamhet 

Verksamheten ska kunna erbjuda samarbetssamtal inom två veckor 90 %

Klientnöjdhet, avseende bemötande, ska mätas och vara… 70 %

Attraktiv arbetsgivare

Mål Indikator Målvärde

Familjerätten ska vara en arbetsplats där 
medarbetarna trivs, utvecklas och vill 
verka för en hållbar välfärd.

Engagemangsindex i medarbetarundersökning för familjerätten ska vara… 90 %

Verksamhetsmål med indikatorer

Förväntad utveckling 

I Regeringens proposition 2020/21:176 Modernare regler för 
bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för 
att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion föreslås 
förändringar som om de beslutas innebär förändringar för 
det familjerättsliga området. I propositionen fastslås att det 
är viktigt att den föräldraskapsrättsliga regleringen utvecklas i 
takt med samhället i övrigt och är anpassad för olika sätt att få 
barn och bilda familj. Regeringen föreslår med utgångspunkt i 
barnets bästa lagändringar för att göra den föräldraskapsrätts-
liga regleringen mer modern, jämlik och ändamålsenlig. Det 
är två punkter som framförallt påverkar familjerätten och även 
kommunernas s-protokollshandläggare. Ogifta föräldrar, som 
är myndiga och folkbokförda i Sverige, ska ha möjlighet att 
digitalt bekräfta ett föräldraskap utan socialnämndens medver-
kan. Detta föreslås göras via en digital tjänst som skatteverket 
ska utveckla. Hur och i vilken omfattning detta påverkar ar-

betsmängden för familjerättens handläggare och kommunernas 
s-protokollshandläggare är i nuläget oklart. Det återstår att se 
hur detta utvecklar sig vilket behöver göras i samverkan mellan 
kommunerna och familjerätten. 

Regeringen föreslår också att rättsgenetiska undersökningar 
vid utredning av faderskap enligt föräldrabalken ska betalas av 
staten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Region Jönköpings Län har via fastighetsägaren förmedlat att 
de önskar överta familjerättens lokaler på familjecentralen. 
Fastighetsägaren tittar på olika förslag för hur båda verksamhe-
terna ska få tillgång till verksamhetsanpassade lokaler. Det är i 
nuläget oklart hur ett slutligt förslag kommer att se ut och hur 
det påverkar hyreskostnaden. Beroende på hur handläggningen 
av faderskapsutredningar utvecklar sig kan det finnas behov 
av extra kontor vilket kan vara möjligt i samband med byte av 
lokaler. 
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Verksamhetens uppdrag 

HIT är leverantör av infrastruktur för digital kommunikation 
inom de kommunala verksamheterna på Höglandet. Vikten 
av att system och information är tillgängliga vid varje given 
tidpunkt på ett säkert sätt kommer bara att öka. 

Det övergripande målet för HIT är att vara huvudleverantör av 
medlemskommunernas IT, genom att på ett säkert sätt förvalta 
och utveckla existerande och nya tjänster. Detta görs i samver-
kan med verksamheterna och i takt med teknisk, juridisk och 
övrig omvärldsutveckling.  

Mål Indikator Målvärde

HIT ska utveckla processer och arbets-
sätt för att leverera med effektivitet och 
rätt kvalitet. 

Ta fram och arbeta med mål och uppföljning på enhetsnivå 100 %

Utveckla ärendehanteringssystemet till att stödja våra processer. Imple-
mentationen ska vara klar 2022.

100 %

Att med LEAN-konceptet som grund ta fram och implementera minst 
tre processer inom HIT.

100 %

HIT ska verka för kommunernas  
utveckling och tillväxt genom samverkan

Genom nyttokalkylering i samband med förstudier påvisa en årlig effekti-
visering hos medlemskommunerna motsvarande

5 % av HITs 
omsättning

Mäta nyttjande graden av digitala verktyg, enheter, applikationer och 
tjänster. 

 - Föreslå minst två aktiviteter för att öka nyttjandegraden
 
100 %

HIT ska under årets presentera förslag på systemområden där medlems- 
kommunerna kan samverka

2 st

Verksamhetsmål med indikatorer
Förbundets uppdrag

Mål Indikator Målvärde

HIT ska vara en arbetsplats där medar-
betarna trivs, utvecklas och vill verka för 
en hållbar välfärd 

Personalomsättningen ska vara under 10 %

Engagemangsindex i medarbetarundersökning för HIT ska vara… 80 %

Alla medarbetare på HIT ska ha en individuell dokumenterad kompe-
tensutvecklingsplan

100 %

Höglandets IT, tkr 2020 2021
Intäkter 98 394  102 714    

Vidarefakturerade intäkter 800  950    

Interna intäkter 933  1 012    

Totala intäkter  100 127     104 676    

Personalkostnader - 44 580 - 45 874    

Varav aktiverat i anläggning 1 000  1 000    

Övriga kostnader - 46 375 - 49 283    

Vidarefakturerade kostnader - 800 - 950    

Interna kostnader - 8 388 - 8 533    

Totala kostnader - 99 143    - 103 639    

Resultat  984     1 036    

VERKSAMHETER

Attraktiv arbetsgivare
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VERKSAMHETER

Förväntad utveckling 

Kommunens digitala förnyelse bör utgå från att information är 
en strategisk resurs som stödjer andra kommunala mål såsom 
hållbar tillväxt, människors egenmakt, barns och ungas behov 
samt trygg välfärd. En väl utbyggd och fungerade digital infra-
struktur är själva grunden för all digital utveckling. Med digital 
infrastruktur avses olika tekniska förutsättningar som krävs för 
att möjliggöra digitalisering. 

HIT:s målsättning är att utifrån verksamhetens behov tillhan-
dahålla en snabb, säker, skalbar, enkel och effektiv infrastruktur 
för att tillgodose verksamhetens nuvarande och framtida krav 
på flexibilitet samt verksamhetsnytta.

Under 2022 kommer arbetet med processkartläggning av de 
interna processerna att fortsätta. De framtagna processerna 
kommer under året att implementeras samt publiceras på nätet 
i ett nytt ledningssystem. I samband med implementationen 
kring processerna så kommer det även att släppas ett omarbetat 
ärendehanteringssystem som ska finnas som systemstöd till 
processerna. 

I samband med ovanstående kommer vi att ta fram ett nytt 
arbetssätt gällande portföljstyrning och resursplanering.

För att stödja kommunernas utveckling kommer införandet av 
ny datacenterstrategi att fortgå. Detta genom att efter imple-
mentation av datacenterprojektet arbeta med att effektivisera 
processerna tillsammans med leverantören samt tillgodogöra 
den nya teknologin som stöd för en mer flexibel, säker och 
kostnadseffektiv leverans. 

Ett annat fokusområde, nu och framåt, är informationssäkerhet. 
Det krävs ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa en stabil 
och trygg leverans emot användarna. Det pågår och planeras 
aktiviteter för att successivt förbättra säkerheten i IT-miljön på 
ett proaktivt sätt, både tekniskt och administrativt. Detta för 
att kunna leverera enligt de av kommunerna antagna IT- och 
Informationssäkerhetspolicys. Ett sådant exempel är en bättre 
hantering och kontroll på vem eller vad som nyttjar kommuner-
nas gemensamma nätverk.

IT-säkerhetsarbetet för 2022 kommer att fokusera på att 
förbättra och utveckla våra förmågor inom IT-säkerhetens fem 
baskategorier. Dessa är identifiera, skydda, upptäcka, hantera 
och återställa. 

Arbetet kommer även att fokusera på att synliggöra IT-säker-
hetsrisker som är kopplade till vår IT-plattform. Ett fortsatt 
samarbete mellan Höglandets Informationssäkerhetsnätverk 
och HIT IT-säkerhetsråd där vi tillsammans fortsätter utveckla 
och driva frågor gällande Informationssäkerhet och IT-säkerhet 
i form av policys, riktlinjer och rutiner.

Uppdatering och förflyttning av tekniska plattformar skapar 
möjligheter till nya arbetssätt både hos kommunens verksamhe-
ter och inom HIT. Klassisk systemdrift minskar i och med att 
kommunerna väljer att lägga sina system utanför HIT’s miljö 
och istället ökar behovet av integrations och federationstjänster. 

Automation och robotisering är andra exempel på effektivi-
sering där behovet ökat och ställer nya krav på HIT. Av den 
anledningen blir insamlandet av masterdata allt viktigare och 
det fortsatta arbetet kommer att prioriteras. 

Hantering av alla typer av mobila enheter MDM (Mobile De-
vice Management) ökar och upprättandet av en strategi kring 
mobila enheter är lika viktig som lagringsstrategin. 

Upprättande av livscykelhantering pågår och underhåll av 
denna kommer ställa nya krav kring hur inköpen ska göras i 
framtiden. 

Ovanstående innebär en nödvändig kunskapsförflyttning för att 
förflytta HITs personals kompetens för att möta verksamhet-
ens krav i framtiden.

Ju mer medlemskommunerna samverkar och enas om gemen-
samma system och infrastrukturella plattformar, desto större 
blir möjligheterna att undvika nyanställningar för att klara 
redundans och kompetens.

Med samverkan och höglandsgemensamt i fokus förväntas 
projekt med IT-inslag i allt högre grad behöva samordnas 
mellan medlemskommunerna. Det ställer höga krav på effektiv 
samordnad behovsinsamling, professionell projektledning och 
ändamålsenliga leveranser. HIT fortsätter sin utvecklingsresa 
med etablering av såväl höglandsgemensam IT-projektmodell 
som ett förändrat, mer samverkans- och verksamhetsdrivet 
angreppsätt som ska säkerställa effektiv leverans och ge bästa 
möjliga förutsättning för kommunernas effekthemtagning.

Supporten arbetar vidare med att öka möjligheterna till själv-
service, dels via utökad information och fler guider på Hög-
landsnätet och dels genom att vidareutveckla självserviceporta-
len. Vi arbetar också på att integrera innesupport och närstöd 
på ett tydligare sätt för att öka flexibilitet och samhörighet 
på supporten. Ett annat viktigt område, där supporten aktivt 
medverkar, är att ta fram en ärendeprocess med ett anpassat 
systemstöd för olika typer av ärenden.
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Verksamhetens uppdrag

Kansliet är en stödfunktion med olika specialistkompetenser åt 
förbundet, medlemskommunerna samt dess invånare. Kansliet 
leds av förbundsdirektören som tillsammans med ekonomiche-
fen fördelar förbundets gemensamma resurser ut till förbundets 
verksamheter. Kansliet består av en informationsfunktion och 
en administrativ funktion. 

Förbundet har sedan 2017 en informationssäkerhetsspecialist 
och sedan 2018 ett dataskyddsombud. Båda är resurser för att 
samordna och driva utveckling av informationssäkerhet- och 
dataskyddsarbetet och även omvärldsbevaka inom områdena 
informationssäkerhet och dataskydd. 

Inom kansliet finns även en post avsatt för processledare för 
Teknikcollege Höglandet och arbetet med Teknikcollege 
Höglandet. Regionala styrgruppen är ledande i utvecklingen 
inom Teknikcollege Höglandet och de lokala styrgrupperna 
koordinerar lokal samverkan mellan utbildning, kommun och 
företag. Den regionala processledaren samordnar den regionala 
styrgruppens arbete. 

Gemensamma tjänster 

Gemensamma tjänster består av fem olika områden där den 
gemensamma nämnaren är att stödja förbundets verksamhe-
ter. Enhetens olika delar är reception, politisk administration, 
kommunikation, upphandling och ekonomi. Även förbundets 
lokalkostnader är inkluderade.

Kommunikation är en nödvändig del av arbetet för alla som 
arbetar inom förbundet. Genom att göra kommunikationen 
tydlig, stärks förtroendet för förbundet och gör det möjligt att 
klara våra uppdrag bättre. Det är viktigt att den information 
som presenteras är enhetlig och har ett relevant och korrekt 
innehåll. Kommunikatören ansvarar för att den politiska admi-
nistrationen följer uppsatta krav och är ändamålsenlig. 

Ekonomi ansvarar för att ekonomistyrningen (budgetering, re-
sultatuppföljning, analyser, projektuppföljning, kalkylering etc.) 
har effektiva rutiner och genomförs så att ekonomisk transpa-
rens skapas i verksamheten. Ekonomi ansvarar också för att den 
löpande ekonomiadministrationen genomförs på ett effektivt 
sätt med full transparens och god kvalité. 

Förbundets uppdrag

Mål Indikator Målvärde

Ökad förståelse för vår specialist- 
kompetens 

Kansliet ska vara delaktigt i projekt som följer projektmodellen 100 %

Presentera/utreda möjliga/lämpliga 
samverkansområden för medlemskom-
munerna

Höglandsförbundet ska under året presentera förslag på samverkansområ-
den för medlemskommunerna

3 st

Attraktiv arbetsgivare

Mål Indikator Målvärde

Höglandsförbundet ska vara en  
arbetsplats där medarbetarna trivs och 
utvecklas.

Upprätthålla ett organisationsindex på kansliet på mer än  90 %

Verksamhetsmål med indikatorer

KANSLIET

VERKSAMHETER
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Upphandling ansvarar för alla kommersiella aktiviteter med 
befintliga och nya leverantörer och följer upp de direktupp-
handlingar som genomförs under året. Höglandsförbundet 
genomför egna upphandlingar och upphandlingar på uppdrag 
av medlemskommunerna. 

Förväntad utveckling

Utöver nedanstående mål kommer informationssäkerhetsspe-
cialisten och dataskyddsombudet strategiskt och konsultativt 
fortsätta att stödja kommunerna och Höglandsförbundet med 
specialiststöd inom informationssäkerhetsområdet och verka 
för att lagar och förordningar inom området följs. Under året 
är fokus på att dessa områden ska vara naturliga områden att 
behandla tidigt inför upphandlingar och andra långsiktiga 
strategiska beslut. 

Kansli, tkr 2021 2022
Intäkter  5 304     4 425    

Intäkter, vidarefakturerat  266     266    

Intäkter, interna  8 468     8 348    

Totala intäkter  14 038     13 039    

Personalkostnader -8 071    -6 826    

Övriga kostnader -5 007    -4 978    

Kostnader, vidarefakturerat -266    -266    

Kostnader, interna -643    -908    

Totala kostnader -13 987    -12 978    

Resultat  51     61    

Info.säkerhet, tkr 2021 2022
Intäkter 1 601  1 676    

Interna intäkter 206  206    

Totala intäkter  1 807     1 882    

Personalkostnader - 1 464 - 1 534    

Övriga kostnader - 178 - 179    

Kostnader, interna - 144 - 148    

Totala kostnader - 1 786    - 1 860    

Resultat  21     22    

Ingående delar i budget för Kansli:
Ledning*, tkr 2021 2022
Intäkter 1 890  1 864    

Vidarefakturerade intäkter 90  90    

Totala intäkter  1 980     1 954    

Personalkostnader -1 395 -1 380    

Vidarefakturerade kostnader -355 -309    

Övriga kostnader* -90 -90    

Interna kostnader -123 -148    

Totala kostnader -1 963    -1 927    

Resultat  17    27    

Gem. tjänster, tkr 2021 2022
Intäkter  0      0

Interna intäkter 8 262  8 142    

Totala intäkter  8 262     8 142    

Personalkostnader - 3 945 - 3 475    

Övriga kostnader - 4 104 - 4 055    

Interna kostnader - 213 - 613    

Totala kostnader - 8 262    - 8 142    

Resultat  0     0    

*Bidrag till Brottsofferjouren är inräknat.

Kompetens, tkr 2021 2022
Intäkter 868  885    

Vidarefakturerade intäkter 176  176    

Totala intäkter  1 044     1 061    

Personalkostnader - 420    - 438    

Vidarefakturerade kostnader - 357    - 435    

Övriga kostnader - 176    - 176    

Interna kostnader - 79    0    

Totala kostnader - 1 032    - 1 049    

Resultat  12     12    
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Finans, tkr 2021 2022
Intäkter 0 0

Intäkter, interna 700  592    

Totala intäkter  700     592    

Personalkostnader - 6 - 6    

Övriga kostnader - 694 - 586    

Kostnader, interna 0 0

Totala kostnader - 700    - 592    

Resultat 0 0

Revision, tkr 2021 2022
Intäkter 158 158

Intäkter, interna 0 0

Totala intäkter  158     158    

Personalkostnader - 39    - 39    

Övriga kostnader - 117    - 117    

Kostnader, interna  0 0

Totala kostnader - 156    - 156    

Resultat 2 2

VERKSAMHETER

Finansen hanterar alla förbundets finansiella kostnader och in-
täkter samt den förmånsbestämda ålderspensionen. Förbundets 
verksamheter debiteras en internränta för de investeringar som 
görs, från och med 2022 är internräntad sänkt med 1 %.

Inom Höglandsförbundet finns två revisorer som granskar 
verksamheten. Revisorerna anlitar genom upphandling ett 
sakkunnigt biträde för granskningen.
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