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Budget 2019, verksamhetsplan 2020-2021, 
inklusive tjänsteprislista 
Sammanfattning 
Höglandsförbundet budgeterar ett resultat för 2019 på 1 092 tkr. Relateras förbundets resultat med 
omsättningen beräknas förbundets resultat hamna på 1 %. Resultaten har för 2020 budgeterats med 1,2 
% och för 2021 med 1,1 %. Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2019 uppgå 
till 10 000 tkr, vilket är en klart lägre budgeterad volym än de senaste åren. Självfinansieringsgraden 
av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas uppgå till 139 % under 2019. 
Under de tre åren mellan 2019 och 2021 beräknas självfinansieringsgraden i uppnå det angivna målet 
100 %.  

Efter samråd med medlemskommunerna och arbetsutskottet behandling av ärendet 2018-06-08 § 52 
har budgethandlingen och tjänsteskrivelsen reviderats då en felräkning på 150 000 kr upptäcktes 
rörande familjerätten. Budgeten har under hösten godkänts av medlemskommunerna och föreslås nu 
fastställas av direktionen.   

Efter den senaste budgetuppföljningen inklusive prognos förutspås HIT göra ett överskott. Det beror 
bland annat på att kostnaderna för HITKOM inte har varit så stora under 2018 som beräknat. Det 
innebär även att prislistan för 2019 har justeras inför direktionens fastställande av budget 2019.  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att fastställa budget 2019 och verksamhetsplan 2020-
2021, inklusive reviderad tjänsteprislista. 

Beslutsunderlag 
Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2018-11-23. 
Reviderad bilaga daterad 2018-08-09. 
Reviderad tjänsteprislista, daterad 2018-11-21 

Beskrivning av ärendet 
Höglandsförbundet budgeterar ett resultat för 2019 på 1 092 tkr. Relateras förbundets resultat med 
omsättningen beräknas förbundets resultat hamna på 1 %. Resultaten har för 2020 budgeterats med 1,2 
% och för 2021 med 1,1 %.  
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Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2019 uppgå till 10 000 tkr, vilket är en 
klart lägre budgeterad volym än de senaste åren. Investeringar har gjorts under 2018 i infrastruktur och 
därför föreslås för 2019 en lägre investeringsram då fokus är att optimera nyttan av gjorda 
investeringar. De budgeterade investeringarna 2019 adresserar tvingande åtgärder för att upprätthålla 
nuvarande leverans och livscykelhantering av utrustning och programvara, tvingande åtgärder för 
verksamhetens ökade nyttjande (t.ex. trådlöst och lagring) och åtgärder för att automatisera och 
effektivisera interna processer. Dessutom fortsätter arbetet med att säkerställa den infrastruktur som 
verksamheterna nyttjar för morgondagens krav på digitalisering. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas uppgå till 
139 % under 2019. Under de tre åren mellan 2019 och 2021 beräknas självfinansieringsgraden i uppnå 
det angivna målet 100 %. 

Inför 2019 budgeteras kostnader och intäkter på HIT på ett nytt sätt jämfört med tidigare år. Syftet är 
att skapa en bättre transparens och tydligare uppföljning. Praktiskt utgår budgeten från kända och 
planerade intäkter och kostnader vilket påverkar intäkt och kostnad relativt tidigare år. 

Verksamhetsbehov som uppstår under innevarande år finansieras av verksamheten och eventuella 
justeringar i investeringsram beslutas av direktionen.  

Situationen på en överhettad arbetsmarknad ger en ökad rörlighet och skapar utmaningar för 
återrekrytering. Vakanta tjänster beräknas inte vara till fullo återbesatta 1 januari 2019 vilket påverkar 
personalbudgeten positivt 

HIT:s omsättningsutveckling sjunker med - 6,8 % för 2019 jämför med 2018, vilket beror på de 
effektiviseringar som samverkan inom IT-området ger.  

Vi förväntar oss att takten i kommunernas digitala transformation och förändringsresa mot e-
förvaltning successivt kommer öka. Vår målsättning är att vara en proaktiv partner i denna förändring 
och bistå kommunerna med den kompetens och de verktyg i form av infrastruktur och tekniska 
plattformar som kommer krävas.  

Familjerätten ser att den ökande mängden ärenden gör att det finns en risk att utredningstider och 
väntetider ökar och har ett ökat resursbehov genom en 25 % utökning av en tjänst, samt ökade 
lokalkostnader och kompetensutvecklingskostnader.  

Budgeten har under hösten godkänts av medlemskommunerna och föreslås nu fastställas av 
direktionen.   

Efter den senaste budgetuppföljningen inklusive prognos förutspås HIT göra ett överskott. Det beror 
bland annat på att kostnaderna för HITKOM inte har varit så stora under 2018 som beräknat. Det 
innebär även att prislistan för 2019 har justeras inför direktionens fastställande av budget 2019.  

 
I tjänsten 
 

Malena Tovesson 
Förbundsdirektör 
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UPPDRAG & VERKSAMHET
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UPPDRAG & VERKSAMHET

Uppdrag och verksamhet

Höglandsförbundet består av medlemskommunerna Aneby, 
Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Förbundet ska ta till vara 
medlemskommunernas möjligheter och främja dess utveck-
ling och tillväxt. Förbundets syfte är att utveckla och fördjupa 
samarbetet mellan medlemmarna för att uppnå utveckling 
och effektivt resursutnyttjande. Förbundets verksamheter ska 
till övervägande del omfatta samtliga medlemskommuner. 
Höglandsförbundet kan initiera och ska samverka med med-
lemskommunerna 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 ersät-
tare. Direktionen sammanträder fyra gånger om året. 

Direktionen väljer, bland sina ledamöter, arbetsutskott med tre 
ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet bereder ärenden 
till direktionen. Varje medlemskommun är representerad 
genom en ledamot eller ersättare. Den operativa verksamheten 
leds av förbundschefen.

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

Verksamheten är organiserad i tre avdelningar: Höglandets IT, 
Höglandets familjerätt samt Höglandets kompetens. Förbun-
det har sammanlagt 81 tillsvidareanställda. Av dessa arbetar 64 
inom IT, sju inom familjerätten, en inom kompetensutveckling 
samt nio på kansliet (inkl. förbundschefen).
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Verksamhetsmål

Förbundet är en plattform för att samordna verksamheter där 
kommunerna anser det är fördelaktigt att driva en gemensam 
organisation. Det värde som byggts upp inom förbundet när 
det gäller att kunna förvalta och utveckla verksamheter tillsam-
mans 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.”

Höglandsförbundet kan initiera och ska samverka med med-
lemskommunerna i utveckling av nya verksamhetsområden. 
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 Höglandsförbundet disponerar.

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

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

• Förbundet ska utvecklas långsiktigt sett ur perspektivet

  - kommunernas ägarroll

  - verksamhetsinnehåll

  - leverantörs- och aktörsrollen 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

• NKI (Nöjd kund-index) ska vara större eller lika med 3,9 för 
verksamheten HIT. Det pågar dock en översyn av detta mått 
eftersom prognosvärdet av mätmetoden är låg. Planen är att vi 
ska kunna mäta på ett mer givande sätt under 2019. Därmed 
kommer målet att revideras under planperioden.

• Den organisatoriska och social skyddsrondens utfall är större 
eller lika med 63.

• Antalet dokumenterade processer som uppnår nivå 3 i pro-
cessmognadsgrad enligt utvecklingsplan för processmognad* 
ska öka med minst 5 stycken.

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

• Samarbete mellan utbildningssamordnare (inom all eftergym-
nasialutbildning) och Höglandsförbundet i form av projekt, 
uppdrag och praktikplats ska ske i form av fler eller lika med 5 
sådana kontakter.

Kommentar om hur arbetet utvecklas ska beskrivas även i 
delårsrapporten, där det är möjligt att kommentera.

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

MÅL
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EKONOMISK ANALYS
Höglandsförbundet budgeterar ett resultat för 2019 på 1 092 
tkr. Relateras förbundets resultat med omsättningen beräknas 
det hamna på 1,0 %. Resultaten har för 2020 budgeterats med 
1,2 % och för 2021 med 1,1 %. 

Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 
2019 uppgå till 10 000 tkr, vilket är en lägre volym än som har 
budgeterats de senaste åren. Investeringarna kalkyleras att till 
största delen fördelas på tekniskt tvingande investeringar för 
att upprätthålla nuvarande leverans, utveckling av den tekniska 
plattformen för att framtidssäkra och automatisera. Medlem-
skommunernas verksamheters volymtillväxt medför tvingande 
investeringar för att kunna möta upp behovet av exempelvis 
både trådlös åtkomst och lagring av data. Totalt under perioden 
mellan 2019 till 2021 beräknas förbundets investeringsvolym 
uppgå till 38 000 tkr. Volymen är till minsta delen i 2019 och 
2020-2021 har en jämn fördelning mellan åren. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för 
investeringsinkomster beräknas uppgå under 2019 till 139 %. 
Detta innebär att investeringarna under 2019 fullt ut kommer 
att finansieras med utrymmet inom avskrivningarna och det 
budgeterade resultatet under året. Under de tre åren mellan 
2019 och 2021 beräknas självfinansieringsgraden i genomsnitt 
uppgå till 113 %.

Modell för finansiell analys 

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning 
för Höglandsförbundet används en finansiell analysmodell. 
Modellen utgår från fyra viktiga finansiella aspekter. Dessa är 
det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållan-
den samt kontroll över den finansiella utvecklingen. 

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.

Mål för god ekonomisk hushållning 

Höglandsförbundet har beslutat om två finansiella mål för 
god ekonomisk hushållning i sina riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning budget 2019. 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 2019 2020 2021
Omsättningsutveckling - 7,2 -2,0 1,5

Nettokostnadsutveckling 
exkl. jämförelsestörande 
poster (%)

0,3 - 0,2 0,2

Höglandsförbundets omsättning beräknas minska under den 
kommande treårsperioden med 7,2 % för att sedan andra och 
tredje året minska med 2,0 % och öka med 1,5 %. Det är en 
minskning på i genomsnitt 1,1 % under budgetperiodens tre år. 
Denna utveckling beror till största delen på att tjänsteprissätt-
ningen görs utifrån befintliga tjänsteleveranser och med en 
större transparens, genom att varje tjänst bär sina egna 
kostnader och intäkter Förbundet budgeterar utifrån tjänste-
priskatalog 2019 under treårsperioden. Förbundets nettokost-
nader beräknas öka under perioden med i snitt 0,1 %. Förvän-
tade löneökningar och volymminskningar främst inom 
Höglandets IT kommer enligt beräkningar ge en nettokost-
nadsökning på 0,3 % under 2019 medan det under 2020 ge en 
minskning med 0,2 och 2021 en ökning med 0,2. 

Årets resultat och jämförelsestörande poster

EKONOMISK ANALYS

Budget 2019 2020 2021
Årets resultat, tkr 1 092 1 365 1 261

Årets resultat exkl. 
jämförelsestörande 
poster, tkr

0 0 0

Årets resultat/om-
sättning, %

1,0 1,2 1,1
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Relateras förbundets resultat till omsättningen under 2019 re-
dovisas ett resultat på 1,0 %. Förbundet budgeterar inga jämfö-
relsestörande engångsposter under perioden, vilket innebär att 
förbundets resultat exklusive jämförelsestörande engångsposter 
i förhållande till omsättningen också beräknas uppgå till 1,0 
%. Under 2020 och 2021 budgeteras ett resultat i förhållande 
till omsättningen på 1,2 % respektive 1,1 % per år. Även under 
dessa år budgeteras inga jämförelsestörande engångsposter. 

Höglandsförbundets finansiella mål är att resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster ska uppgå till minst 1,0 % av omsätt-
ningen, exklusive omsättning för systemförvaltning av ekono-
mitjänsten, telefonitjänsten och statliga bidrag 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 bevaras.

Budgeterad investeringsvolym

Höglandsförbundets samlade investeringsvolym beräknas 
under 2019 uppgå till 10 000 tkr, vilket är en klart lägre bud-
geterad volym än de senaste åren. Investeringarna kalkyleras att 
till största delen fördelas på tekniskt tvingande investeringar för 
att upprätthålla nuvarande leverans, utveckling av den tekniska 
plattformen för att framtidssäkra och automatisera. Medlems-
kommunernas verksamheters volymtillväxt medför tvingande 
investeringar för att kunna möta upp behovet av exempelvis 
både trådlös åtkomst och lagring av data. 

Om investeringsinkomsterna inkluderas beräknas investering-
arna under 2019 till 10 000 tkr, vilket detta också är ett lägre 
värde ur ett historiskt perspektiv. Totalt under perioden mellan 
2019 till 2021 beräknas förbundet investera netto för 38 000 
tkr. Volymen är fördelad till minsta delen under 2019 och 
sedan jämt fördelat under perioden två år. Av de totala investe-
ringarna beräknas 100 % under perioden göras av 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 Höglandsförbundet kan 
självfinansiera samtliga investeringar som blir genomförda 
under året, vilket i sin tur innebär att förbundet inte behöver 
låna till investeringar, be om ägartillskott eller att ta av det egna 
kapitalet och att förbundets långsiktiga finansiella handlingsut-
rymme stärks.

Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för 
investeringsinkomster beräknas under 2019 uppgå till 138 %. 
Detta innebär att investeringarna under 2019 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. 
Förbundets självfinansieringsgrad av investeringarna beräknas 
under perioden 2019-2021 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 förbundets totala finansiella handlingsut-
rymme har stärkts.

Kassalikviditeten beräknas uppgå årsskiftet 2019 till 73,7 %, 
då förbundets större lån faller ut under 2019 på 25 000 tkr 
medan 2020 förstärks den till 75,8 %  för att sedan sjunka 
något 2021 till 74,9 %. Höglandsförbundet har och beräknas 
ha en god likviditet fram till och med 2019, vilket garanterar 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 kortfristiga 
betalningsberedskapen. 

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunalförbundets långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme. Det visar i vilken utsträckning 
förbundets tillgångar har finansierats med eget kapital respek-
tive skulder. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushåll-

EKONOMISK ANALYS

Budget 2019 2020 2021
Investeringsvolym

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

10 000 14 000 14 000

Investeringsvolym/
Omsättning (%)

8,8 12,1 11,9

% 2019 2020 2021
Självfinansieringsgrad 
av nettoinvesteringar

138 101 100

% 2019 2020 2021
Kassalikviditet 73,7 75,8 74,9

% 2019 2020 2021
Soliditet enligt  
balansräkningen

10,0 11,0 12,0
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EKONOMISK ANALYS

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

Soliditet beräknas under 2019 uppgå till 10 %. Under 2020 
beräknas den stiga till 11 % och under 2021 till 12 %. 

Finansiella nyckeltal

God ekonomisk hushållning och balans-
kravsutredning med resultatutjämnings-
reserv
Kommuner och 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 Höglandsförbun-
dets mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som direk-
tionen fastställde under 2015. I anslutning till detta genomförs 
avslutningsvis en balanskravsutredning och redovisning av 
resultatutjämningsreserv.

God ekonomisk hushållning

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. 

Höglandsförbundet har fattat beslut om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning och tillämpning av dem under 2017. 
Förbundets riktlinjer för god ekonomisk hushållning tar sin ut-

% 2019 2020 2021
Omsättning och nettokost-
nadsutveckling

- Omsättningsutveckling, % - 7,2 2,0 1,5

- Nettokostnadsutveckling 0,3 - 0,2 0,2

Årets resultat/omsättning 1,0 1,2 1,1

Självfinansieringsgrad av 
årets nettoinvesteringar

139 101 100

Nettoinvesteringar/omsätt-
ning

8,8 12,1 11,9

Soliditet enligt balansräkning 10,0 11,0 12,0

Kassalikviditet 73,7 75,8 74,9

gångspunkt i målsättningen och grundtanken om att verksam-
heten är att samverka mellan medlemskommunerna, bedriva 
viss kommunal verksamhet så kostnadseffektivt och rationellt 
som möjligt. Medlemskommunerna har inget insatt kapital i 
förbundet och har inte satt upp några avkastningskrav. Förbun-
dets omsättning byggs upp av de intäkter Höglandsförbundet 
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 2019

• verksamhetsplan 2020

• verksamhetsplan 2021

Soliditet

Soliditeten planeras utifrån resultat, självfinansieringsgrad och 
en framtida skuldminskning genom årlig amortering att öka. 
Soliditeten är dock inte primärt mål 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 2019 2020 2021
Årets resultat 1 092 1 365 1 261

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 1 092 1 365 1 261

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) - - -

Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR) - - -

Balanskravsresultat 1 088 1 366 1 261

Tkr 2019 2020 2021
Kvar att återställa från tidigare år (ingående värde) 0 0 0

Resultat efter justering av RUR 1 092 1 365 1 261

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

Tabell 1: Budgeterad balanskravsutredning 2019-2021

Tabell 2: Återställning av balanskravsunderskott

Höglandsförbundet använder sig inte av resultatutjämningsfond, RUR.

Höglandsförbundet räknar inte med resultatutjämningsfond, RUR.

EKONOMISK ANALYS
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Sammanfattning, framåtblick
Budgeten för Höglandsförbundet är upprättad i enlighet med 
de riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning. 
Kommunalförbundet beräknas under perioden 2019 till 2021 
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 andra finan-
siella målet för god ekonomisk hushållning är även det, utifrån 
förutsättningarna i den beslutade budgeten, möjligt att uppnå. 
Även om utvecklingen fortsätter och lagkrav som påverkar 
investeringarna så räknar förbundet med att nå det ekonomiska 
nyckeltalet Självfinansieringsgraden uppnås och till och med 
överstiger målet 2019. Under treårsperioden kalkyleras den 
genomsnittliga självfinansieringsgraden uppgå till 113 %, vilket 
gör det möjligt att fortsätta investera i utveckling, anpassning 
och teknik som behövs för att fortsätta upprätthålla leverans av 
tjänster under perioden. 

Det är av yttersta vikt att budgeterade resultat uppnås och att 
eventuella tillskott i form av ökade intäkter används för att be-
hålla resultatet och att hålla självfinansieringsgraden till minst 
100 % för reinvesteringarna och därutöver finansiera kunddriv-
na investeringar, som inte ryms inom självfinansieringen, genom 
att använda eget kapital eller genom kundägartillskott.

Höglandsförbundet ser över sina anläggningstillgångarna 
löpande och fortsätter att kontrollera att anläggningarna har 
rätt nyttjandeperiod och därmed rätt avskrivningsperiod. 
Kontinuerlig kvalitativ redovisning av anläggningarna medför 
att några nedskrivningar eller utrangeringar inte budgeteras för 
treårsperioden. Genom att fortsätta kvalitetssäkra värdering 

EKONOMISK ANALYS

av anläggningar och periodiseringar av intäkter och kostnader 
kommer detta att ge ett alltmer rättvisande resultat vid varje 
budgetuppföljning. Med fortsatt transparens och god redovis-
ningssed kommer därför kvaliteten i redovisningen att gagna 
vidare budgetarbete.   

Kommunalförbundet har genom förbättrad likviditet möjlighet 
att kontinuerligt amortera lån enligt förfallodatum under 2019 
och därmed minska finansiella kostnaderna proportionerligt. 

För att kunna uppfylla de finansiella målen för kommunal-
förbundet, krävs en god verksamhets- och ekonomistyrning 
med fokus på en aktiv budgetuppföljning för att kunna parera 
förändringar i förutsättningarna. 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, budgetföljsamhet 
och mål 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.

Höglandsförbundet ser nya möjligheter och utmaningar genom 
tätt samarbete mellan förbundet, medlemskommunerna och lä-
net. En ständig utveckling och effektivitet inspirerar förbundets 
verksamhetsdelar, anställda och bidrar till samverkan, vilket tas 
emot med stort engagemang och ansvarstagande! 

Höglandsförbundets kansli, april 2018

Liz-Anne Larsson 

Ekonomichef
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BUDGETRESULTATRÄKNING, TKR 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter 103 850 105 914 107 492

Verksamhetens kostnader - 99 140 - 101 104 - 103 063

Avskrivningar - 12 758 - 12 758 - 12 758

Nedskrivningar/utrangeringar

Verksamhetens nettokostnad - 8 048 - 7 948 - 8 329

Avgifter från medlemskommuner 9 834 10 007 10 284

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader -694 -694 -694

Årets resultat 1 092 1 365 1 261

Budgetkassaflödesanalys

Resultat efter finansiella poster 1 092 1 365 1 261

Justering för avskrivningar/nedskrivningar 12 758 12 758 12 758

Förändring rörelsefordringar 0 0 0

Förändring rörelseskulder 0 0 0

Medel från den löpande verksamheten 13 850 14 123 14 019

Investeringsutgifter -10 000 -14 000 -14 000

Finansiering

Nya lån 10 000 0 0

Amortering - 25 800 - 800 - 800

Årets kassaflöde - 11 950 - 677 - 781

Likvida medel vid årets början 34 913 22 963 22 286

Likvida medel vid årets slut 22 963 22 286 21 505

BUDGET 2019
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BUDGET 2019

BUDGETBALANSRÄKNING, TKR 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar 44 919 43 724 44 966

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 40 988 43 426 43 426

Bank 22 963 22 286 21 505

Summa tillgångar 108 870 109 436 109 897

Eget kapital och skulder

Ingående eget kapital 9 457 10 545 11 911

Årets resultat 1 092 1 365 1 261

Summa eget kapital 10 545 11 911 13 172

Långfristiga skulder 11 600 10 800 10 000

Kortfristiga skulder 86 725 86 725 86 725

Summa eget kapital och skulder 108 870 109 436 109 897

Panter och ansvarsförbindelser Inga Inga

Soliditet 10 % 11 % 12 %

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 
2017

ANTAGEN 
BUDGET -18

BUDGET 
2019

PLAN 2020 PLAN 2021

Finans
Intäkter 999 1 442 700 700 700

Kostnader - 563 - 845 - 700 - 700 - 700

Resultat 436 597 0 0 0

Revision
Intäkter 158 158 158 158 158

Kostnader - 173 - 158 - 156 - 156 - 156

Resultat -15 0 2 2 2

Kansli - ledning
Intäkter 1 786 1 786 1 786 1 822 1 849

Kostnader - 1 917 - 1 786 - 1 766 - 1 813 - 1 857

Resultat - 131 0 20 8 - 8

Kansli - gemensamma tjänst.
Intäkter 8 388 7 855 7 719 7 847 7 966

Kostnader - 8 358 - 7 855 - 7 719 - 7 847 - 7 966

Resultat 30 0 0 0 0

Informationssäkerhet
Intäkter 0 0 1 720 1 750 1 774

Kostnader 0 0 - 1 700 - 1 750 - 1 797

Resultat 0 0 20 0 - 23

Systemförvaltning ekonomi
Intäkter 3 708 3 713 4 123 4 204 4 265

Kostnader - 3 809 - 3 713 - 4 123 - 4 204 - 4 265

Resultat - 101 0 0 0 0

Familjerätt
Intäkter 4 595 4 799 5 393 5 501 5 584

Kostnader - 4 402 - 4 784 - 5 332 - 5 456 - 5 566

Resultat 193 15 61 45 18

Kompetens
Intäkter 1 351 1 356 1 153 1 152 1 169

Kostnader - 1 270 - 1 356 - 1 141 - 1 141 - 1 164

Resultat 81 0 12 11 5

IT
Intäkter 101 715 108 768 97 726 99 661 101 121

Kostnader - 102 657 - 107 680 - 96 749 - 98 362 - 99 854

Resultat - 942 1 088 977 1 299 1 267

Systemförvaltning telefoni
Intäkter 7 180 6 016 4 860 4 957 5 032

Kostnader - 7 185 - 6 016 - 4 860 - 4 957 - 5 032

Resultat - 5 0 0 0 0

HF totalt
Intäkter 129 880 135 893 125 338 127 752 129 743

Kostnader - 130 334 - 134 193 - 124 246 - 126 388 - 128 482

Resultat - 454 1 700 1 092 1 365 1 261

BUDGET 2019
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BERÄKNINGSUNDERLAG FÖR UTDEBITERING 2019 tkr

KANSLI - 
LEDNING

REVISION
INFO. 

SÄKERHET*
KOMPETENS FAMILJERÄTT

SUMMA  
2019

SUMMA  
2018

KOMMUN

128 12 109 70 388 707 575 Aneby

330 29 281 181 996 1 819 1 491 Eksjö

591 52 503 322 1 783 3 248 2 681 Nässjö

218 19 185 119 658 1 200 987 Sävsjö

519 46 442 284 1 568 2 861 2 365 Vetlanda

1 786 158 1 520* 977 5 393 9 834 8 099

Beräkningsgrund

KOMMUN PROCENT BEFOLKNINGSMÄNGD 
PER 2017-12-31*

Aneby 7,2 6 776

Eksjö 18,5 17 416

Nässjö 33,0 31 178

Sävsjö 12,2 11 496

Vetlanda 29,1 27 415

100 94 281

*SCB

BUDGET 2019

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

* Informationssäkerhetsområdet är nytt för 2019
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Verksamhet och förväntad utveckling för 
kansliets funktioner
Politisk administration och arkiv

Informationsfunktionen ansvarar för att den politiska admi-
nistrationen följer uppsatta krav och är ändamålsenlig, samt 
att förbundets administrativa stödfunktioner fungerar och är 
effektiva.

En policy gällande arkivering ska tas fram med en tillhörande 
informationshanteringsplan. Arbetet med informationshante-
ringsplanen förväntas ta en hel del tid i anspråk och kommer 
genomföras avdelning för avdelning. Precis som medlemskom-
munerna kommer även förbundet att övergå till e-arkivering. 

Under 2018 har dokument- och ärendehanteringsprojekt, 
DÄHS, där även alla medlemskommunerna ingår, genomfört 
en upphandling och installerat ett nytt verksamhetssystem 
(Evolution) för det administrativa arbetet inom förbundet. Un-
der 2019 kommer focus vara på att implementera och utveckla 
verksamheten ytterligare, så att vi använder verktyget på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Kommunikation

Kommunikation är en nödvändig del av arbetet för alla som 
arbetar inom Höglandsförbundet - oavsett verksamhet. Genom 
att göra kommunikationen tydlig stärks förtroendet för för-
bundet och gör det möjligt att klara vårt uppdrag bättre. Det är 
viktigt att den information som presenteras är enhetlig och har 
ett relevant och korrekt innehåll. Vi är en tjänsteorganisation 
med uppgiften att ge god service till medlemskommunernas 
verksamheter och våra klienter och därför vill vi uppfattas som 
engagerade, ansvarstagande och professionella – något som 
ligger till grund både för den interna och externa kommunika-
tionen. Under 2019 ligger fokus på att fortsätta arbetet med 
att utveckla de tre webbsidorna som har genomgått en stor 
omarbetning under 2018 och flyttats över till Sitevision. 

Ett annat utvecklingsområde är rådgivning och stöttning  till 
chefer gällande intern kommunikation.

Arbetsgivarrollen

Det är viktigt med väl fungerande processer och rutiner för 

kompetensutveckling, arbetsmiljö, rekrytering/avveckling och 
lön. Ett antal policys och riktlinjer har skapats under 2018 och 
arbetet inom detta område kommer att fortsätta under åren 
framöver. En organisatorisk och social skyddsrond i form av en 
medarbetarenkät genomförs varje år. Denna inkluderar även 
ett chefsindex. HR- och lönehanteringsresurser köps av Eksjö 
kommun.

Ekonomi

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. Ekonomifunktionen ansvarar också 
för att den löpande ekonomiadministrationen genomförs på ett 
effektivt sätt.

Vi ska med full transparens och god kvalitet, presentera kostna-
der för våra verksamheter inom HF.

Det finns ett förslag om att det ska bli obligatoriskt med 
e-fakturor för näringsidkare som vill göra affärer med offentlig 
sektor och under 2019 kommer vi därför arbeta vidare för att 
kunna säkerställa hanteringen av e-fakturor i framtiden. 

Informationssäkerhet

Inom Höglandsförbundet finns sedan 2017 en informationssä-
kerhetsspecialist och sedan 2018 ett dataskyddsombud. Båda 
är resurser för att samordna och driva utveckling av informa-
tionssäkerhet- och dataskyddsarbetet och även omvärldsbevaka 
inom områdena informationssäkerhet och dataskydd.

Under 2019 ska informationssäkerhetsspecialisten och da-
taskyddsombudet strategiskt och konsultativt stödja kom-
munerna och Höglandsförbundet med specialiststöd inom 
informationssäkerhetsområdet och verka för att de lagar och 
förordningar som finns följs. Under 2019 fortsätter arbetet 
som påbörjats under 2018, med framtagande av riktlinjer och 
policys inom informationssäkerhet och dataskydd. De båda 
resurserna ska även genomföra utbildningar för kommunernas 
informationssäkerhetsorganisationer och de som har roller 
inom dataskydd för hantering av personuppgifter.

Upphandling

Upphandling ansvarar för alla kommersiella aktiviteter med 
befintliga och nya leverantörer och följer upp de direktupp-

VERKSAMHETER



Höglandsförbundet  |  Budget 2019, verksamhetsplan 2020-2021 | 15

Finans, tkr 2018 2019
Intäkter 0 0

Intäkter, interna 1 442 700

Totala intäkter 1 442 700

Personalkostnader - 3 - 6

Övriga kostnader - 842 - 694

Kostnader, interna 0 0

Totala kostnader - 845 - 700

Resultat 597 0

Kansli - gem.tjänster, tkr 2018 2019
Intäkter 0 0

Intäkter, interna 7 855 7 719

Totala intäkter 7 855 7 719

Personalkostnader - 3 875 - 3 881

Övriga kostnader - 3 393 - 3 582

Kostnader, interna - 587 -256

Totala kostnader - 7 855 - 7 719

Resultat 0 0

* Avgift medlemskommunerna

VERKSAMHETER

handlingar som genomförs under året. Även fortsättningsvis 
kommer HF att ansluta till höglandsgemensamma och/eller 
nationella upphandlingar genom fullmakt. Vi kommer även 
göra egna upphandlingar och upphandlingar på uppdrag av 
medlemskommunerna. 

Upphandling ansvarar för avtalshantering och uppföljningar av 
olika slag kopplat till upphandlingsområdet. 

Systemägande/förvaltning 

Höglandsförbundet är systemägare och systemförvaltare för 
ekonomisystemet. Systemägaren har det övergripande ansvaret 
att systemet förvaltas och utvecklas på bästa sätt för verksam-
heterna. Systemägaren ansvarar också för att informations-
klassning 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 se till att ändring/utveckling av systemen sker. 
Under 2017/2018 genomfördes en större uppdatering och 
under 2019 kommer focus att vara på utveckling av arbetssätt 
med hjälp av systemets nya funktioner. 

Verksamhetsstöd 

För att skapa effektivitet och kvalitet i organisationer krävs 
fungerande processer och rutiner. För att mäta en organisations 
processmognadsgrad finns en skala 0-5. Vårt mål är att 
succesivt nå nivå 3 inom fler områden. Arbetet kommer att 
utföras stegvis. Bland de processer som ska definieras finns 
övergripande lednings- och styrningsprocesser inom HIT och 
ekonomiska processer inom hela Höglandsförbundet.

Kansli - ledning, tkr 2018 2019
Intäkter 1 786* 1 786*

Intäkter, interna 0 0

Totala intäkter 1 786 1 786

Personalkostnader - 1 593 - 1 633

Övriga kostnader - 18 - 19

Kostnader, interna - 175 - 114

Totala kostnader - 1 786 - 1 766

Resultat 0 20

Ekonomisystemförv., tkr 2018 2019
Intäkter 3 440 4 014

Intäkter, vidarefakturerat 189 0

Intäkter, interna 84 109

Totala intäkter 3 713 4 123

Personalkostnader - 1 - 1

Övriga kostnader - 2 235 -2 695

Kostnader, vidarefakturerat - 189 0

Kostnader, interna - 1 288 - 1 427

Totala kostnader - 3 713 - 4 123

Resultat 0 0

Info.säkerhet, tkr 2018 2019
Intäkter 0 1 520*

Intäkter, interna 0 200

Totala intäkter 0 1 720

Personalkostnader 0 - 1 491

Övriga kostnader 0 - 88

Kostnader, interna 0 - 121

Totala kostnader 0 - 1 700

Resultat 0 20

Revision, tkr 2018 2019
Intäkter 158* 158*

Intäkter, interna 0 0

Totala intäkter 158 158

Personalkostnader - 48 - 47

Övriga kostnader - 110 - 109

Kostnader, interna 0 0

Totala kostnader - 158 - 156

Resultat 0 2
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Verksamhetsmål

Verksamhetsmål för familjerätten 2019:

• 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 faderskap och adoptioner

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 2012-2017 visar att ärendemängden ökar. 
Det är en utveckling som förväntas fortsätta. De ärenden som 
familjerätten handlägger är idag mer komplicerade än de varit 
tidigare. Detta märks främst inom faderskapsområdet och 
utredningarna om vårdnad, boende och umgänge. Målen som 

Familjerätten, tkr 2018 2019
Intäkter 4 799* 5 393*

Intäkter, interna 0 0

Totala intäkter 4 799 5 393

Personalkostnader - 4 011 - 4 511

Övriga kostnader - 618 - 682

Kostnader, interna - 155 - 139

Totala kostnader - 4 784 - 5 332

Resultat 15 61

togs fram 2015 följdes upp i samband med årsredovisning för 
2017. Uppföljningen visar att tid för samarbetssamtal inom två 
veckor har erbjudits 73% av de familjer som sökt. De utred-
ningar som tingsrätten begärt har inte lämnats in i tid i 0,7% av 
ärendena. 

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.  Under 
de senaste åren har det varit svårt för socialtjänsten att hitta 
kvalificerade utredare med följden att kostnader för konsulter 
har ökat. Familjerätten har använt konsult i mycket begränsad 
omfattning (vid två utredningar). Familjerätten har under 2016 
och 2017 rekryterat tre erfarna och kvalificerade handläggare 
för att ersätta de två handläggare som slutat. Budgeten för 2019 
har utökats med 25 % personalkostnad för att kunna erbjuda 
anställning på heltid.

Budgeten tar även upp ökade lokalkostnader då familjerätten 
behöver ha egna lokaler för umgängesstödsverksamhet. Tidiga-
re har öppna förskolans lokaler i bottenplan på familjecentralen 
kunnat användas men denna möjlighet finns inte längre. 

VERKSAMHETER

* Avgift medlemskommunerna
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För att tillgodose socialstyrelsens krav på handläggarnas 
kompentensutveckling har en planering tagits fram. För att 
möjliggöra tillräcklig kompetensutveckling har utbildningsbud-
geten höjts.

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 
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. Syftet är 
att åstadkomma en mer ändamålsenlig, jämlik och modernare 
reglering. Utredningen ska presenteras i augusti 2018.

Familjerätten har sedan 2012 varit en av deltagarna i projektet 
”Jag vill ha förälder”. Projektet  drivs i samverkan mellan SKL, 
Skatteverket, Malmö stad, Göteborgs stad, Nacka kommun, 
Stockholms stad och Höglandsförbundet. Det långsiktiga 
målet med projektet 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 arbets-
uppgifter 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 och 2018 har projektet sökt och tilldelats medel från 
Vinnova. Skatteverkets plattsformsbyte är nu klart och Vetlan-
da kommun är pilot för att testa den nya underrättelsen. 

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 ärenden 
som inte var aktuella då föräldrabalken kom eller vid senaste 
revideringen av handboken. Höglandets familjerätt 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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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

Styrdokumentet Utvecklingsplan för utbildning och kompetens 
2015-2018 är under utvärdering och uppföljning. Nya mål för 
utbildning och kompetens ska sättas utifrån ny förbundsord-
ning och den regionala utvecklingsstrategin (RUS). 

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 utbild-
ningssamordnare processledare. Representant för regionala 
styrgruppen finns i Kompetenssamrådet. Årsavgift betalas av 
Höglandsförbundet.

Vård- och omsorgscollege

I och med Tranås inträde består Vård- och omsorgscollege 
Höglandet av fem gymnasieskolor med en lokal styrgrupp och 
en regional styrgrupp. Båda styrgrupperna leds av ordföranden 
från arbetsgivarna och har arbetsgivarna i majoritet. I Vård- och 
omsorgscollege Höglandet har regional utbildningssamordnare 
processledare. Representant för regionala styrgruppen finns i 
Kompetenssamrådet. Årsavgift betalas av Höglandsförbundet. 

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 är 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. Ökad samverkan och 
samplanering av resurserna är en förutsättning för att effek-
tivt kunna klara av att tillgodose kompetensförsörjningen och 
utbildningsbehoven. 

Kompetens tkr 2018 2019
Intäkter 1 175* 977*

Intäkter, vidarefakturerat 181 176

Intäkter, interna 0 0

Totala intäkter 1 356 1 153

Personalkostnader - 829 - 632

Övriga kostnader - 265 - 248

Kostnader, vidarefakturerat - 181 - 176

Kostnader, interna - 81 - 85

Totala kostnader - 1 356 - 1 141

Resultat 0  11

VERKSAMHETER

* del av summan avgift från medlemskommunerna
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VERKSAMHETER

Samhället digitaliseras

Alla sektorer i samhället digitaliseras eller har digitaliserats 
parallellt med att individer och företag förväntar sig digitala 
tjänster. Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara 
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. 
Detta kan endast realiseras genom ömsesidigt partnerskap och 
samarbete på flera nivåer och i vår lokala vardag – mellan de 
kommunala verksamheterna och HIT.

Regeringen har tagit ett samlat grepp kring digitaliseringen 
genom digitaliseringsmyndigheten och tillsammans med SKL. 
Sedan våren 2017 är Inera ett SKL-bolag med utökat fokus på 
att stötta kommunerna. Tillsammans med SKL Kommentus 
verkar Inera och SKL för gemensamma standarder och riktlin-
jer för hur kvalificering, beredning, utveckling/upphandling och 
förvaltning av nya gemensamma tjänster kan ske.

Med hjälp av smarta digitala lösningar kan verksamheter och 
processer effektiviseras samtidigt som mervärden genereras 
för både medarbetare och medborgare. Den enskilde kan vara 
delaktig och ha egenmakt, verksamhetens kontakt med den en-
skilde kan stöttas och medarbetare kan få tillgång till effektivare 
stödsystem i form av digitala lösningar.

Digitalt först är ett genomgripande skifte i synen på service och 
informationsutbyte i kommunal sektor. Att prioritera använd-
ning av digitala arbetssätt i verksamhetsutvecklingen sänker 
administrativa kostnader samtidigt som servicen till privat-
personer och företagare ökar. Genom att verksamheterna nu 
utvecklar E-tjänster som digital kanal accelererar omställningen 
mot automatiserade informationsutbyten och möjliggör en 
högre grad av automatiserat beslutsfattande.

För att vi ska lyckas med utveckling mot en smartare välfärd 
som digitaliseringen möjliggör krävs samverkan på många plan 
- från politiker, tjänstemän inom kommunerna, kompetens från 
Höglandsförbundet och näringsliv. Vi behöver också bevaka 
och samverka regionalt och nationellt för att säkerställa att 
resurser används optimalt. 

Trender och utmaningar

Hotet om stora kostnadsökningar på grund av den demogra-
fiska utvecklingen har hängt över välfärden i ett par decennier, 
men blir extra påträngande under de närmaste åren. Detta 
kräver välfärdstjänster som med hjälp av smarta digitala 
hjälpmedel åstadkommer både kvalitetslyft och väsentligt lägre 

kostnader. Den väntade demografiska utvecklingen påverka 
kommuner genom ett kraftigt ökande antal yngre och äldre. 
Antalet invånare i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. 
Enligt SKLs kalkyler leder denna utveckling till ett gap mellan 
intäkter och kostnader framöver som stadigt ökar. En slutsats 
är att det krävs ett ökat fokus på effektiviseringar för att hantera 
den demografiska utmaningen. Effektiviseringen genom digi-
talisering är 10% IT och 90% verksamhetsutveckling. Inves-
teringen i smart digital teknik sker till stor del inom IT och 
effektiviseringen sker inom verksamheten varför nyttan måste 
ses i ett helhetsperspektiv. 

Samtidigt är IT-marknaden överhettad vilket skapar problem 
att rekrytera kompetens och driver konsultkostnader. Utveck-
lingen sker snabb och tydlig styrning krävs för att effektivt 
kunna hantera investeringar som gjorts och ska göras.

HIT:s verksamhet

HIT är leverantör av infrastruktur för digital kommunikation 
inom de kommunala verksamheterna på Höglandet, 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 verksam-
hetsutveckling som krävs för att realisera nyttan med digitalise-
ringen.

Kunder och målgrupp för HIT är Höglandsförbundets med-
lemskommuner inkusive deras majoritetsägda bolag. Antalet 
användare uppgår till cirka 31 200, varav 17 000 är elever och 
14 200 är anställda och förtroendevalda.

HIT Verksamhetsmål och fokusområden

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:
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• 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

Verksamhetsmål

Förankrat i övergripande mål på lokal och nationell nivå utgör 
följande punkter en målbild för verksamheten:

Samverkansmodell

Etablera en samverkansmodell som säkerställer effektiv digitali-
sering i Höglandskommunerna. ”Höglandsgemensamt” ska vara 
utgångspunkten för det vi gör och vår uppgift är att synliggöra 
gemensamma behov, kostnadsfördelar, synergier och effektiv 
drift. Några förväntade effekter av samverkansmodellen är: god 
planering, effektivt använd tid, gemensam prioritering och hö-
gre grad av ”Höglandsgemensamt” på bekostnad av kommun-/
förvaltningsunikt. 

Effektiva processer, arbetssätt, transparens

Effektiva processer, arbetssätt och transparens för att säkerstäl-
la effektivitet och kvalité i vår leverans. Vår dyrbaraste råvara 
utöver kompetens är tid och vi ska vara transparenta i hur vi 
använder denna och hur vi skapar nytta.

Attrahera, behålla och utveckla kompetens

Attrahera, behålla och utveckla kompetens genom att erbjuda 
attraktiva arbetstillfällen i en organisation vars uppdrag är 
omfattande, komplext och unikt. Digitaliseringen förutsätter en 
dynamisk organisation som ständigt följer med i tiden och är 
lyhörd för verksamhetens utmaningar vilket påverkar såväl ef-
terfrågan och tjänsteutbud som kompetens hos medarbetarna. 

Fokusområden 2019

För att ytterligare stödja en verksamhetsdriven och behovsstyrd 
utveckling kommer arbetet under 2019 att drivas i tre foksom-
råden. Den detaljerade planeringen av åtgärder sker tillsam-
mans med verksamheten.

Principer, arkitektur och säkerhet

För att lyckas med digitalisering krävs bra stöd och vägledning 
avseende IT-system och informationshantering inom och 
mellan verksamheter. Det kan vara teknik, arkitektur, data, 
specifikationer, instruktioner, API:er m.m. För att lyckas krävs 
också att förutsättningarna finns på plats, att information och 
processer är tydligt definierade och att informationssäkerhet 
inkluderas som en del av arbetet. Standardiserade och öppna 
gränssnitt är också viktiga som förutsättning för att möjliggöra 
utveckling och innovation. Sådana gränssnitt skapar förutsätt-
ningar att ge medarbetarna ett användarvänligt och stödjande 
verktyg som i realtid ger rätt information. 

Med en tydlig arkitektur gör HIT strategiska analyser både ur 
verksamhetsperspektiv och tekniskt perspektiv. HIT:s förmå-
ga att översätta verksamhetsbehov till lösningsarkitektur ska 
säkerställa önskad funktionalitet med säkerhetsaspekterna 
tillgodosedda.

Infrastruktur

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 
infrastruktur är själva grunden för all digital utveckling. Med 
digital infrastruktur avser HIT olika tekniska förutsättningar 
som krävs för att möjliggöra digitalisering. HIT:s målsättning 
är att utifrån verksamhetens behov tillhandahålla en tillgänglig, 
öppen, robust och interoperabel digital infrastruktur för kom-
munikation, datacenter, integration, automatisering, identitet, 
federation, arbetsplats och säkerhet. 

För att effektivisera leveranserna av standardtjänster kommer 
automatisering av arbetsmoment i större utsträckning tillämpas 
för att frigöra tid till värdeskapande uppgifter. För att stödja 
digitaliseringen ser vi nya områden som behöver utvärderas 
som exempelvis robotar för beslutsstöd, dataanalys och internet 
of things (smarta staden, välfärd m.m.). 

Service

HIT ska i högre grad ansvara för funktionsåtaganden inom IT-
drift med fokus på verksamhetens behov och produktivitet. Det 
inkluderar arbetsplatser och klienter, så som datorer, plattor, 
telefon, skrivare, multifunktionsenheter et.c. Fokus ska flyttas 
från reaktiv support till att vara ett stöd för användaren och 
säkerställa att avbrotten i arbetet blir så korta som möjligt för 
den enskilde medarbetaren. 

Detta görs genom att frigöra tid med nya arbetssätt inom sup-
porten och nyttja nya tekniska möjligheter.

Förväntad utveckling 2020-2021

Vi förväntar oss att takten i kommunernas digitala transforma-
tion och förändringsresa mot e-förvaltning successivt kommer 
öka. Vår målsättning är att vara en proaktiv partner i denna 
förändring och bistå kommunerna med den kompetens och de 
verktyg i form av infrastruktur och tekniska plattformar som 
kommer krävas.

VERKSAMHETER
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Telefonisystemförv., tkr 2018 2019
Intäkter 6 016 4 860

Intäkter, vidarefakturerat 0 0

Intäkter, interna 0 0

Totala intäkter 6 016  4 860

Personalkostnader 0 0

Varav aktiverat i anläggning 0

Övriga kostnader - 3 040 - 3 046

Kostnader, vidarefakturerat 0 0

Kostnader, interna - 2 976 - 1 814

Totala kostnader - 6 016 - 4 860

Resultat 0 0

Höglandets IT, tkr 2018 2019
Intäkter 100 208 94 500

Intäkter, vidarefaktureras 4 505 300

Intäkter, interna 4 055 2 926

Totala intäkter 108 768 97 726

Personalkostnader - 44 438 - 42 600

Varav aktiverat i anläggning 3 000 1 500

Övriga kostnader - 53 566 - 47 650

Kostnader, vidarefaktureras - 4 505 - 300

Kostnader, interna - 8 171 - 7 699

Totala kostnader - 107 680 - 96 749

Resultat 1 088 977

Kommentar till HIT:s budget

Inför 2019 budgeteras kostnader och intäkter på ett nytt sätt 
jämfört med tidigare år. Syftet är att skapa en bättre transpa-
rens och tydligare uppföljning. Praktiskt utgår budgeten från 
kända och planerade intäkter och kostnader vilket påverkar 
intäkt och kostnad relativt tidigare år. Verksamhetsbehov som 
uppstår under innevarande år finansieras av verksamheten och 
eventuella justeringar i investeringsram beslutas av direktionen. 

Situationen på en överhettad arbetsmarknad ger en ökad rörlig-
het och skapar utmaningar för återrekrytering. Vakanta tjänster 
beräknas inte vara till fullo återbesatta 1 januari 2019 vilket 
påverkar personalbudgeten positivt.

Kommentar till budget för telefonisystem

Samarbetet mellan NEA (Nässjö, Eksjö och Aneby) och HIT 
förbättras ständigt och gemensamt arbetar vi kontinuerligt med 
standardisering och effektivisering.

Genom förändrade och förbättrade avtal mot vår telecomleve-
rantör samt internt effektiviserade rutiner har vi kunna skära 
ner på de interna kostnaderna. 

Kostnader har reducerats genom att:

• Låta telecomleverantören ta hand om faktureringen.

• Teknisk utrusning som använts för faktureringen har 
reducerats.

• Utbildningskostnaderna minskat

Totalt har åtgärderna resulterat i att vi kan sänka de fasta 
telefonikostnaderna för NEA (Nässjö, Eksjö och Aneby) med 
nästan 1,2 miljoner per år.
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Kommentar till investeringsplan

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

Kostnadstäckning för reinvesteringar och kvalitetssäkring av den befintliga leveransen, finns via försäljning av existerande tjänster med 
pris enligt tjänstekatalogen 2019.

Investeringsplan Höglandets IT 2019
Vad Budget 2019, tkr

Verksamhetsdrivna investeringar 5 500

Verksamhetsdrivna investeringar - nya behov:

Höglandsgemensamma utvecklingsintiativ (system som används gemensamt och ägs av HF)
Nya och förändrade tjänster

Verksamhetsdrivna investeringar - tvingande:

Volymtillväxt, t.ex. trådlöst och lagring 
Systemuppgraderingar

Internt identifierade investeringar 4 500

Tekniskt tvingande investeringar:

Livscykelhantering 
Leverantörsanpassning

Utveckling av teknisk plattform:

Framtidssäkring
Automatisering

Summa totalt investeringar: 10 000
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PRELIMINÄR PRISLISTA 2019 
 

  

Tjänst Pris 2018 Pris 2019

HITKOM
208,71/enhet
13.430,36/switch

270:-/enhet
18.000:-/switch

Arbetsplats ADM personlig 3 192 kr 2 100 kr
Arbetsplats ADM delad 3 864 kr 3 115 kr
Arbetsplats skolpersonal 1 836 kr 1 250 kr
Arbetsplats Elev 1:1 660 kr 540 kr
Arbetsplats Elev 1 368 kr 1 970 kr
Arbetsplats Elev iPad 128 kr 175 kr
Arbetsplats Bolag 4 200 kr 4 200 kr
Konto Anställd personligt 2 916 kr 3 500 kr
Konto Anställd delat 1 800 kr 1 690 kr
Konto Bolag 3 900 kr 4 200 kr
Konto Anställd UTB (skolpersonal) 1 680 kr 1 300 kr
Konto Elev 188 kr 165 kr
Konto Extern 2 004 kr 3 000 kr
Konto Special 1 992 kr 3 000 kr
Bokningsbar resurs/delad e-post 528 kr 550 kr
Fjärrskrivbord 4 200 kr 7 050 kr
Extra stor e-postlåda 250 kr 300 kr
Trådlöst nät 3 864 kr 3 890 kr
Tekniskt nät 612 kr 650 kr
SQL-licens 21 000 kr
Konsultstöd nivå 1 685 kr 600 kr
Konsultstöd nivå 2 800 kr 600 kr
Konsultstöd nivå 3 960 kr 600 kr

System/serverdrift
Grundavgift 2 900,00 kr 3 200 kr
Systemdrift Stor 80 000,00 kr 83 000 kr
Systemdrift Mellan 40 000,00 kr 41 500 kr
Systemdrift Liten 16 000,00 kr 16 000 kr
Systemdrift Mini 8 000,00 kr 8 000 kr
CPU 7 125,00 kr 7 800 kr
RAM (per GB) 300,00 kr 330 kr
Lagring (per GB) 26,25 kr 29 kr
Databashotell 16 875 kr 18 400 kr
Webbhotell 10 750,00 kr 12 000 kr
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Kommentarer gällande tjänsteprissättning: 
 

• För att skapa transparens framåt är priserna justerade baserat på faktiska kostnader. Detta gör 
att en större justering av kostnadsfördelning mellan tjänsterna sker 2019 

• Priserna är baserade på volymer från den 31 mars 2018. Vi har däremot gjort en justering av 
priset på HITKOM utefter volymer daterade den 30 oktober 2018.  

• Från och med 1 juli kommer Konto anställd (delat och personligt), Konto Bolag och Konto 
Anställd UTB att höjas med 55:-/per år pga. projektet Tjänsteidentifiering. Detta innebär att 
vid debiteringen för Q3-Q4 kommer priset för dessa tjänster att vara högre. Prishöjningen är 
godkänd av respektive KD i och med godkännandet av genomförandet av projektet. 

• Support är fördelat mellan alla relevanta tjänster (tidigare har bara konto/arbetsplats belastats) 
• Stora investeringar görs under 2018 för den gemensamma infrastrukturen, lagring, redundans 

och säkerhet detta gör att vissa tjänster höjs bl.a. HITKOM och systemdrift 
• Förändrade krav för distribution av Windows har medfört inköp av nya produkter 
• Kronan är historiskt låg vilket påverkar inköpspriser 
• Fjärrskrivbord höjs då antalet användare är lågt, HIT rekommenderar en avveckling av 

tjänsten 
 
 

Per kommun 
Kostnad per kommun är baserade på volymer från den 31 mars 2018. 
 

 
 
Faktisk kostnad per kommun och verksamhet 2019 påverkas dessutom av 

• Volymförändringar +/- 
• Köp av konsulttjänster 
• Osäkerhet runt licenskostnader kan medföra en eventuell höjning vid 

halvårsskiftet då avtalsförhandlingarna är klara 
 

 

2018 års pris 2019 års pris Differens
Aneby 6 236 747 kr            6 269 074 kr            32 327 kr                                
Eksjö 17 452 821 kr          17 581 359 kr          128 537 kr                              
Nässjö 25 627 754 kr          25 374 944 kr          252 810 kr-                              
Sävsjö 11 377 106 kr          11 268 913 kr          108 193 kr-                              
Vetlanda 26 255 090 kr          26 334 993 kr          79 903 kr                                
HRF 669 881 kr               746 706 kr               76 825 kr                                
Bolag 3 909 566 kr            4 164 859 kr            255 293 kr                              

91 528 967 kr          91 740 848 kr          211 881 kr                              
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