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Höglandsförbundet 
Katarina Ljunggren
katarina.ljunggren@hoglandet.se
0380-51 75 34

Budgetuppföljning per 2019-05-31 
Sammanfattning

Budgetuppföljning mot budget 2019 har gjorts, per 2019-05-31. Höglandsförbundets budgeterade resultat 
2019 är 1 092tkr. Det prognostiserade resultatet för 2019 är 2 784 tkr, vilket är 1 692 tkr bättre än det 
budgeterade resultatet. 

Prognosen kommer sig av några olika anledningar. Inom förbundet finns några avvikelser, familjerätten 
prognostiserar negativ avvikelse utifrån höjda kostnader för den förmånsbestämda ålderspensionen samt 
ökade kostnader för tolk tjänster utifrån ett ökat behov. Även kansliet redovisar en negativ prognos som 
till största del grundar sig i ökade pensionskostnader.

HIT prognostiserar en positiv avvikelse utifrån beslut om att inte tillsätta en vakans, samt kortare 
vakanser under året. Inom HITs verksamhet finns även telefonitjänsten som utifrån nya beräkningar 
prognostiseras lägre kostnader och kommer fakturera lägre nivåer till de medlemskommuner som nyttjar 
tjänsten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner budgetuppföljningen per 2019-05-31.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2019-06-12
Bilaga daterad 2019-06-12

Beskrivning av ärendet 

Budgetuppföljning mot budget 2019 har gjorts, per 2019-05-31. Höglandsförbundets 
budgeterade resultat 2019 är 1 092tkr. Det prognostiserade resultatet för 2019 är 2 784 
tkr, vilket är 1 692 tkr bättre än det budgeterade resultatet. Nedan redovisas föregående 
prognos inom parantes. 

Familjerättsnämnden redovisar en negativ prognos på -102tkr (-96 tkr) vilket är en 
negativ avvikelse mot budget med -162tkr. Anledningen till den negativa prognosen är 
framförallt förhöjda avgifter gällande den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) som 
aviserades under slutet av 2018. Pensioner är ett område som i förväg är svårt att bedöma 
och kan ge kraftiga förändringar vid den årliga revideringen. Utifrån att varje verksamhet 
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bär sina egna kostnader gällande pensioner blir det också väldigt tydligt när kostnaderna 
för pensionerna förändras på små enheter. Ett arbete pågår att öka förbundets kunskaper 
gällande pensionerna och hur de ska kunna hanteras på bästa sätt. Förändringen sedan 
föregående prognos består framförallt av en justering för att möta ökade kostnader för 
tolktjänster. Kostnadsökningen beror på ett ökat behov utifrån ökade volymer. Prognosen 
är i dagsläget inte uppe i nivå med 2019 då kostnaderna dessutom drevs av kraftigt 
förhöjda priser. 

Höglandets IT (HIT) inkluderar i denna redovisning även tjänsten systermförvaltning 
telefoni (omfattar endast Nässjö, Eksjö och Aneby), nettoresultatet för telefonitjänsten 
särredovisas i tabellen. HIT redovisar en positiv prognos med 3 619tkr (3 646 tkr), vilket 
är 2 642tkr bättre än det budgeterade resultatet på 977 tkr för 2019. 

Intäkterna prognostiseras med en negativ avvikelse utifrån att, det efter budgetarbetet 
avslutat, gjorts nya beräkningar gällande telefonitjänsten, vilket gör att faktureringen ut 
mot medlemskommunerna som nyttjar tjänsten kommer minska. I samma nivå som 
faktureringen minskar, minskar även HIT:s kostnader för tjänsten. Ett kontinuerligt arbete 
pågår för att se över tjänsteprisernas nivå för att vid behov justera priserna. 

Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse bestående av några olika delar. Den största 
orsaken är en tjänst som inte kommer återbesättas under 2019. Till det kommer kortare 
vakanser som uppstår vid sjukfrånvaro och innan nyrekryteringar är på plats. Även 
Systemförvaltning telefonin är en bidragande orsak till de minskade personalkostnaderna 
utifrån att tjänsten kräver färre timmar. 

Den positiva avvikelsen i övriga kostnader kommer till stor del från telefonitjänsten, 
samma gäller avvikelserna i de interna intäkterna och kostnaderna.

Kompetens redovisar en prognos på 8tkr (4 tkr). Vilket är en negativ avvikelse mot 
budget med - 4 tkr och får anses vara en budget i balans. 

Kansliet, vilket inkluderar, ledning, gemensamma verksamheter, säkerhetsspecialister, 
projektledare (Pulsen som innefattar, Sävsjö, Vetlanda, Eksjö och Aneby) samt 
systemförvaltningen ekonomi (Som innefattar Aneby, Eksjö, Nässjö och Vetlanda). 
Kansli redovisar en prognos på – 639 tkr (500tkr) vilket är en negativ avvikelse mot 
budget motsvarande -679 tkr. Avvikelsen består till stor del av de ökade kostnaderna för 
den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅPen) som aviserades i förra prognosen, 
kostnaderna är avstämda med pensionsförvaltaren och bedöms kvarstå under 2019. Som 
tidigare nämnt är det viktigt att följa utvecklingen och utöka förståelsen för de 
förändringar som sker gällande pensionerna för att framåt försöka bedöma kommande 
förändringar. Gällnade gemensamma tjänster kommer ökningen av kostnaderna från 
omorganisationen inom ekonomifunktionen. Planen är att ekonomifunktionen ska ha 
budget i balans 2020 och det finns en förhoppning om att även ledningsfunktionens 
budget ska vara i balans 2020. Förändringen i prognosen kommer av kostnader för 
införandet av Evolution, där kostnaderna fördelades lika mellan kommunerna och HF. 
Dessa kostnader fanns inte budgeterade.  

Inom finans finns ännu inga kända förändringar som påverkar prognosen. 
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Revisionen redovisar en negativ prognos motsvarande -103 tkr. (99tkr) Vilket är en 
negativavvikelse mot budget med - 105 tkr.

Katarina Ljunggren
Ekonomichef
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Verksamhet Budget 2019
Utfall 

2019-05-31
Prognos 

2019-05-31
Avvikelse

Familjerättsnämnden
Intäkter 5 393           2 248           5 393           -               

Kostnader 5 332 -          2 363 -          5 495 -          162 -             

varav personalkostnader 4 511 -          2 009           4 614 -          103 -             

Resultat 61                115 -             102 -             162 -             

Höglandets IT
Intäkter 102 586       42 460         101 984       602 -             

varav vidarefakturerat 553              173              833              280              

varav internt 2 926           1 056           2 477           448 -             

Kostnader 101 609 -      39 968 -        98 365 -        3 244           

varav personalkostnader 42 600 -        17 292 -        39 938 -        2 662           

varav aktiverat i anläggning 1 500           271              700              800 -             

varav övriga kostnader(licenser, leasing) 51 059 -        19 287 -        49 697 -        1 362           

varav vidarefakturerat 553 -             173 -             833 -             280 -             

varav internt 8 897 -          3 487 -          8 596 -          300              

Resultat 977              2 492           3 619           2 642           

 - IT 977               2 224            3 667            2 690            

 - System förvaltning Telefoni* -                 268               48 -                48 -                

*Systemförvaltning telefoni innefattar endast "NEA"

Kompetens
Intäkter 1 153           724              1 403           250              

Kostnader 1 141 -          679 -             1 395 -          254 -             

varav personalkostnader 621 -             407 -             891 -             270 -             

Resultat 12                45                8                  4 -                 

Kansli 
Intäkter 16 248         6 646           16 363         115              

Kostnader 16 208 -        7 119 -          17 002 -        794 -             

varav personalkostnader 7 812 -          3 359 -          8 180 -          368 -             

Resultat 40                473 -             639 -             679 -             

 - Ledning 20                 114 -              399 -              419 -              

 - Gemensamma verksamheter -                 149 -              261 -              261 -              

 - Säkerhetspecialister 20                 8 -                  21                 1                   

 - Projektledare* -                 5                   0                   0                   

 - Systemförvaltning Ekonomi* -                 206 -              -                 -                 

*Projektledare innefattar endast "SVEA" och Systemförvaltning ekonomi innefattar "VENA"

Finans
Intäkter 700              325              700              -               

Kostnader 700 -             170 -             700 -             -               

varav personalkostnader 6 -                 0                  6 -                 -                

Resultat -               155              -               -               

Revisonen
Intäkter 158              66                158              -               

Kostnader 156 -             87 -               261 -             105 -             

varav personalkostnader 47 -               40 -               58 -               11 -               

Resultat 2                  21 -               103 -             105 -             

Intäkter 126 238        52 470          126 001        237 -              

Kostnader 125 146 -       50 386 -         123 217 -       1 929            

Totalt 1 092       2 084       2 784       1 692       
Exkl verksamheter med färre än fem kommuner 2 832            

Budget uppföljning
per 2019-05-31
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HÖGLANDSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum 1(1)

ARBETSUTSKOTTET 2019-06-20

§ 45 Dnr 2019/16

Budgetuppföljning per 2019-05-31

Beslut

Arbetsutskottet godkänner budgetuppföljningen per 2019-05-31.

Sammanfattning

Budgetuppföljning mot budget 2019 har gjorts, per 2019-05-31. Höglandsförbundets budgeterade resultat 
2019 är 1 092tkr. Det prognostiserade resultatet för 2019 är 2 784 tkr, vilket är 1 692 tkr bättre än det 
budgeterade resultatet. 

Prognosen kommer sig av några olika anledningar. Inom förbundet finns några avvikelser, familjerätten 
prognostiserar negativ avvikelse utifrån höjda kostnader för den förmånsbestämda ålderspensionen samt 
ökade kostnader för tolk tjänster utifrån ett ökat behov. Även kansliet redovisar en negativ prognos som 
till största del grundar sig i ökade pensionskostnader.

HIT prognostiserar en positiv avvikelse utifrån beslut om att inte tillsätta en vakans, samt kortare 
vakanser under året. Inom HITs verksamhet finns även telefonitjänsten som utifrån nya beräkningar 
prognostiseras lägre kostnader och kommer fakturera lägre nivåer till de medlemskommuner som nyttjar 
tjänsten.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2019-06-12
Bilaga daterad 2019-06-12

Beslutet skickas till

Direktionen
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Höglandsförbundet 
Katarina Ljunggren
katarina.ljunggren@hoglandet.se
0380-51 75 34

Budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022
Sammanfattning

Efter direktionens beslut 2019-05-24 § 29 har Höglandsförbundets budget 2020 varit ute 
på samråd i medlemskommunerna. Medlemskommunernas kommunstyrelser har tagit 
emot informationen utan beslut om förändringar. Efter samrådet har investeringsbudgeten 
justerats, för att inrymma investeringen av det gemensamma telefoniprojektet. Detta 
behov av förändring i investeringsbudgeten uppstod efter det att budgeten gick ut på 
samråd.

I linje med budgetdirektivet budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 108 tkr för 2020, 
vilket motsvarar 1 % av omsättningen. Resultaten har för 2021 budgeterats med 1 % och för 
2022 med 1 %.  Höglandesförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 
11 500 tkr och innehåller investering för det gemensamma telefoniprojektet som påbörjas 2019 
och avslutas 2020. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investerings-
inkomster beräknas uppgå till 121 % under 2020. För budget 2020 och plan 2021-2022 beräknas 
självfinansieringsgraden uppnå det angivna målet 100 %. Budgeten är enligt budgetdirektivet 
uppräknad med lönekostnader men inte några kostnadsökningar. Planen för 2021-2022 är 
uppräknad med löneökningar men inte justerad med några volymförändringar. För att följa 
förbundets verksamhet innehåller budget 2020 fyra mål grupperade i de tre målområdena, 
förbundets uppdrag, attraktivarbetsgivare och finansiella mål, till dessa finns 11 indikatorer.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att överlämna redovisat förslag till budget och 
verksamhetsplan för godkännande i medlemskommunerna.

Beslutsunderlag

Budget 2020, vp 2021-2022
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-13

Beskrivning av ärendet 

Höglandesförbundets budget 2020 har efter direktionens beslut i maj varit på samråd i 
medlemskommunerna kommunstyrelser under maj och juni. Medlemskommunernas 
kommunstyrelser har mottagit informationen utan beslut om förändringar. En justering är gjord, 
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sedan samråden, för att inrymma investeringen i det gemensamma telefoniprojektet som 
beslutats sedan budgeten gick ut på samråd. 

I linje med budgetdirektivet budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 108 tkr för 2020, 
vilket motsvarar 1 % av omsättningen. Resultaten har för 2021 budgeterats med 1 % och för 
2022 med 1 %. 

Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 11 500 tkr, vilket 
är en lägre budgeterad volym än de senaste åren. De budgeterade investeringarna 2020 
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. Investeringsbudgeten innehåller även investeringsmedel 
för att slutföra investeringen i det nya telefoniprojektet som påbörjas 2019. 
Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas 
uppgå till 121 % under 2020. För budget 2020 och plan 2021-2022 beräknas 
självfinansieringsgraden i uppnå det angivna målet 100 %. 

Budgeten är enligt budgetdirektivet uppräknad med lönekostnader men inte några 
kostnadsökningar. Planen för 2021-2022 är uppräknad med löneökningar men inte justerad med 
några volymförändringar. 

Förbundets omsättning minskar i budget 2020 mot föregående år utifrån att budgeten för 
systemförvaltning telefoni minskar men även utifrån att HIT drar ner personalbudgeten 
motsvarande en tjänst. 

Inför 2019 startade en process att förbättra prissättningen jämfört med tidigare år, detta arbete 
har fortsatt under processen med budget 2020. Syftet är att skapa en prissättning som mer 
tydligt kopplar samman prissättningen med de kostnader som tjänsterna driver samt 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. 

Ett arbete med att förtydliga förbundets mål har genomförts under framtagandet av budget 2020. 
För att följa förbundets verksamhet innehåller budget 2020 fyra mål grupperade i de tre 
målområdena, Förbundets uppdrag, Attraktivarbetsgivare och Finansiella mål. Till dessa finns 
11 indikatorer kopplade tillsammans med ett målvärde som förväntas uppnås. 

Förbundets uppdrag har två mål:

 Höglandsförbundet ska kvalitetssäkra och effektivisera förbundets verksamheter.

 Höglandsförbundet ska verka för kommunernas utveckling och tillväxt genom 
samverkan.

Attraktivarbetsgivare har ett mål:
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 Höglandsförbundet ska vara en arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och vill 

verkas för en hållbar välfärd. 

Finansiella mål

 Höglandsförbundet ska bedriva verksamheten så kostnadseffektivt och rationellt som 
möjligt.

Målen styr mot förbundets vision ”Vi är föregångare inom offentlig samverkan och bidrar till 
våra uppdragsgivares utveckling och effektivitet.”

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. 

Katarina Ljunggren
Ekonomichef
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UPPDRAG & VERKSAMHET

 

 
 DIREKTION

ARBETSUTSKOTT

FAMILJERÄTTSNÄMND 

KANSLI

 
HÖGLANDETS IT

HÖGLANDETS  
FAMILJERÄTT

HÖGLANDETS 
KOMPETENS

  
 FÖRBUNDSDIREKTÖR LEDNING

ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

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 
ledamöter 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 familjerätt 

• Höglandets IT (HIT)

• Höglandets kompetens

• samt ett kansli

Förbundet leds av förbundsdirektören. Förbundet har samman-
lagt 78 tillsvidareanställda. Av dessa arbetar 64 inom HIT, sju 
inom familjerätten, en inom kompetens samt tio på kansliet 
(inkl. förbundsdirektören).

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.

13



4  |  Budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022|  Höglandsförbundet

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

Budget 2020 och planperioden 2021-2022 är budgeterat 
utifrån 2020 års tjänsteprislista, uppräknad med löneökningar 
men inte med kostnadsuppräkningar. Uppräkningen 2021-
2022 är inte justerad med volymförändringar ftersom det inte 
finns tillräckligt tillförlitliga siffror.

Höglandsförbundets omsättning beräknas minska under 2020 
med -0,6 %. Minskningen uppkommer utifrån några föränd-
ringar så som systemförvaltning för telefonin som är halverad 
utifrån förändrade kostnader och personalbudget inom HIT. 

Nettokostnadsutvecklingen visar en högre nivå än kostnads-
ökningen utifrån att ökningen av intäkter för anslagsfinansie-
rade verksamheter inte påverkar nettokostnadsutvecklingen. 
Tjänsten projektledare för Combine är anslagsfinansierad och 
planeras att avslutas 31/12 2020, därav kommer minskningen 
av nettokostnadstvecklingen 2021.

Årets resultat och jämförelsestörande poster

Relateras förbundets resultat till omsättningen under 2020 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%. 
För planperioden 2021 och 2022 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 1,0 % 
av omsättningen, exklusive omsättning för systemförvaltning av 
ekonomitjänsten, telefonitjänsten, projektledning och statliga 
bidrag under rullande treårsperiod. Detta ger utrymme för att 
omsättningsfinansiera investeringsvolymen i förbundet. Det 
innebär att förbundets kort- och långsiktiga finansiella hand-
lingsutrymme, i form av likviditet och soliditet bevaras.

Budgeterad investeringsvolym

Budget 2020 2021 2022
Årets resultat, tkr 1 108 1 107 1 107

Årets resultat exkl. 
jämförelsestörande 
poster, tkr

1 108 1 107 1 107

Årets resultat/om-
sättning

1 % 1 % 1 %

ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Budget 2020 2021 2022
Investeringsvolym

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

11 500    12 000    13 000    

Investeringsvolym/
Omsättning (%)

10,1 % 10,4 % 11,1 %

Budget 2020 2021 2022
Omsättnings- 
utveckling

- 0,6% 1,5% 1,5%

Nettokostnads-
utveckling exkl. 
jämförelsestörande 
poster

- 0,8% - 7,5 % 2,8%
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ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Höglandsförbundets samlade investeringsvolym beräknas 
under 2020 uppgå till 11 500 tkr. 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 2020 till 11 500 tkr, vilket är ett lägre värde ur ett 
historiskt perspektiv. Totalt under perioden mellan 2020 till 
2022 beräknas förbundet investera netto för 36 500 tkr. Av de 
totala investeringarna 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, 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 2020 uppgå till 121 %. 
Detta innebär att investeringarna under 2020 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 2020 uppgå till 76 % 
då. Höglandsförbundet har och beräknas ha en fortsatt god 
likviditet fram till och med 2022, 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 2020 uppgå till 11 % och beräknas 
stiga till 13 % 2022.

% 2020 2021 2022
Självfinansieringsgrad 
av nettoinvesteringar %

121 116 107

% 2020 2021 2022
Kassalikviditet, % 76 77 78

% 2020 2021 2022
Soliditet enligt  
balansräkningen %

11 12 13

15



6  |  Budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022|  Höglandsförbundet

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 
utgångspunkt i målsättningen och grundtanken om att samver-
ka 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 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 2020 verksamhetsplan 
2021och verksamhetsplan 2022.

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 
nyckeltal 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.

Finansiell måluppföljning

Uppföljning av förbundets budget och verksamhetsplan görs i 
tertialrapport per sista april, delårsrapport per sista aug samt 
årsredovisning per sista december. Utöver dessa rapporter 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 redovis-
ning till arbetsutskottet, direktionen och familjerättsnämnden.

Balanskravsutredning

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 får man fram ”Årets resultat efter 
balanskravsutredning”

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Tkr 2020 2021 2022
Årets resultat 1 108 1 107 1 107

Reducering av samtliga realisationsvinster - - -

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter - - -

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter - - -

Orealiserade förluster i värdepapper - - -

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - -

Balanskravsresultat 1 108 1 107 1 107

Tkr 2020 2021 2022
Kvar att återställa från tidigare år (ingående värde) 0 0 0

Resultat 1 108 1 107 1 107

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

Tabell 1: Budgeterad balanskravsutredning 2020-2022

Tabell 2: Återställning av balanskravsunderskott

Höglandsförbundet använder sig inte av resultatutjämningsfond, RUR.
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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,  
Professionella 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  
resurser som Höglandsförbundet disponerar. Samtliga förbun-
dets 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 har 
förbundets strategiska övergripande mål setts över och målen 
speglar bättre förbundets nuvarande verksamhet och framtida 
utmaningar än tidigare framtagna mål. 

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 
respektive verksamhet och dessa presenteras i verksamhetsplan. 
Hänsyn har dessutom tas 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  
kvalitetsarbete och på så sätt effektiviserar verksamheten. HIT 
har idag ett brett tjänsteutbud och för att skapa tillit och för-
troende mellan HIT och medlemskommunerna krävs en nära 
samverkan och en god leverans. 

Familjerätten ska fortsätta med sitt goda arbete och sträva efter 
att kunna erbjuda tid för samarbetssamtal inom 2 veckor. För 
att nå uppsatta mål ska  HIT arbeta med LEAN-implemente-
ring. 

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 gemensamma 
IT-system ska upphandlas eller projekt ska starta. Då kan för-
bundet visa vilka besparingar som kan göras när medlemskom-
munerna väljer att samverka istället för att göra motsvarande 
satsningar i egen regi. 

Inom området kompetens arbetar den regionala utbildnings-
samordnaren under 2020 fördjupat med Teknikcollege och för 
höglandet är det viktigt att rätt kompetens finns att anställda 
för teknikföretagen. Traditionellt sett är det fler killar än tjejer 
som går de Teknikcollegecertifierade programmen och målet är 
att andelen tjejer på dessa program ska öka. 

För att nå uppsatta mål ska förbundet skapa förutsättningar 
för och ta fram förslag på nya samverkansområden, genomföra 
förstudier/utredningar som visar på nyttor, samt verka för att 
tjejkvällar med temat teknik anordnas för att marknadsföra och 
skapa ett intresse för de Teknikcollegecertifierade programmen. 

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 senaste medarbetarundersökningen 2018 gjorde för-
bundet ett rejält kliv framåt och fick ett värde på 63 av 100 möj-
liga från 2017 års resultat på 58. Medarbetarundersökningen 
är indelad i ett antal frågeområden och resultatet förbättrades 
i samtliga frågeområden, utom när det gäller information och 
kompetensutveckling. Förbundet vill skapa en positiv utveck-
ling även inom dessa frågeområden. Förbundet strävar också 
efter att ligga i samma nivå som medlemskommunerna när det 
gäller frisknärvaron. 

För att nå uppsatta mål ska förbundet göra en kompetens- 
kartläggning och arbeta med förväntningarna på att få  
information och skapa tillgång till rätt information.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
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 Finansiella mål

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

Det är viktigt att förbundet är kostnadseffektiva och ska därför 
sträva efter 100 % självfinansieringsgrad och nå 1 % av om- 
sättningen i resultat. 

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

 

Mål Indikator Målvärde

Höglandsförbundet ska kvalitetssäkra 
och effektivisera förbundets verksam-
heter

Familjerätten ska kunna erbjuda tid för samarbetssamtal inom 2 veckor 100 %

Antal beslutade projekt i ledningsgrupp för samverkan och i nätverken, 
ska i förhållande till antal totalt genomförda projekt uppgå till minst...

75 %

Höglandsförbundet  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

2 stHIT ska under året presentera förslag på områden där Höglands- 
kommunerna kan samverka

Andelen tjejer på Teknikcollegecertifierade program ska uppnå... 30 %

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

3 st

Verksamhetsmål med indikatorer

Förbundets uppdrag

Mål Indikator Målvärde

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

I medarbetarundersökningen ska frågeområdet Information nå... 65 av 100

I medarbetarundersökningen ska frågeområdet Kompetensutveckling nå... 55 av 100

Frisknärvaro 96 %

Mål Indikator Målvärde

Höglandsförbundet ska bedriva 
verksamheten så kostnadseffektivt och 
rationellt som möjligt 

Självfinansieringsgraden ska vara... 100 %

Resultatet ska vara... 1 % av om-
sättningen

Finansiella mål

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Attraktiv arbetsgivare
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DRIFTSBUDGET 

BUDGET 2020
Höglandsförbundet budgeterar ett resultat för 2020 på 1 108 
tkr. Relateras förbundets resultat med omsättningen beräknas 
det hamna på 1,0 %. Resultaten har för planperioden 2021-
2022 budgeterats med 1,0 % per år.

Budget 2020 med planperiod är beräknad utifrån de riktlinjer 
som fastslogs i budgetdirektivet om att räkna upp för löne- 
kostnader men inte för kostnadsökningar. Löneuppräkningen 
är fördelad till respektive verksamhet, men hanteras i form av 
ett centralt löneutrymme som innefattar löneökningar, föränd-
ringar i personalomkostnader och pensionsförändringar.

 Korrigeringar har gjorts för de verksamheter där kännedom 
om framtida förändringar finns. Systemförvaltning telefoni är 
för hela planperioden 2020-2022 budgeterat till den nivå som 
förväntas under 2020 och där med undantaget från de föränd-
ringar som kommer ske utifrån det arbete som pågår med en 
ny upphandling. Hänsyn är även taget till att Projektledare 
(Combine) endast planerats fram till och med 8 månader 2020. 
I övrigt har inte hänsyn tagit till volymökningar av befintliga 
eller nya tjänster då underlagen för detta i dagsläget inte är 
tillräckligt tillförlitliga.

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. 

Budgeten för Höglandsförbundet är upprättad i enlighet med 
de riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning samt 
det beslutade budgetdirektivet. Kommunalförbundet beräknas 
under perioden 2020 till 2022 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. 

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, kostnads- 
utvecklingen 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.
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DRIFTSBUDGET

BUDGET 2020

Höglandets kompetens*
Intäkter 1 440 1 153 1 429 1 456 1 484

Kostnader -1 177 - 1 141 - 1 417 - 1 444 - 1 471

Resultat 263 12 12 12 12

Kansli
Intäkter 9 770 16 248 16 909 16 189 16 395

Kostnader -9 758 - 16 208 - 16 869 - 16 151 - 16 357

Resultat 12 40 39 38 38

Finans
Intäkter 865 700 700 700 700

Kostnader -568 - 700 - 700 - 700 - 700

Resultat 297 0 0 0 0

Revision
Intäkter 158 158 158 158 158

Kostnader -214 - 156 - 156 - 156 - 156

Resultat -56 2 2 2 2

HF totalt
Intäkter 114 012 126 238 125 456 126 183 127 880

Kostnader -112 202 - 125 146 -124 347 - 125 076 - 126 772

Resultat 1 810 1 092 1 108 1 107 1 107

TKR BOKSLUT 
2018

ANTAGEN 
BUDGET -19

BUDGET 
2020

PLAN 2021 PLAN 2022

Höglandets familjerätt
Intäkter 4 803 5 393 5 541 5 677 5 817

Kostnader -5 172 - 5 332 - 5 480 - 5 616 - 5 756

Resultat -369 61 61 61 61

Höglandets IT
Intäkter 96 976 102 586 100 719 102 003 103 326

Kostnader -95 313 - 101 609 - 99 725 - 101 009 - 102 332

Resultat 1 663 977 994 994 994

*Avser 60 % av verksamheten, 40 % finansieras via fonderade medel t.o.m. 2020. Planperioden 2021-2022 innehåller intäkter från 
extern finansiering enligt lagt uppdrag 2018-11-30, § 54. 
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KOSTNADSFÖRDELNING AV ANSLAGSFINANSIERING 2020, tkr

FAMILJERÄTT
KOMPE-

TENS*
KANSLI - 

LEDNING**
INFO. 

SÄKERHET
REVISION

SUMMA  
2020

SUMMA  
2019

KOMMUN

 398  68   139     112     11     729  707 Aneby

 1 029     175     360     291     29     1 884  1 819 Eksjö

 1 834     312     642     518     52     3 358    3 248 Nässjö

 678     115   237     191     19     1 241    1 200 Sävsjö

 1 602     274     561     452     46     2 934    2 861 Vetlanda

5 541 944 1 939 1 564 158  10 145    9 834

Beräkningsunderlag

KOMMUN PROCENT BEFOLKNINGSMÄNGD 
PER 2018-12-31*

Aneby 7,2 6 832

Eksjö 18,6 17 667

Nässjö 33,1 31 447

Sävsjö 12,2 11 631

Vetlanda 28,9 27 504

100 95 111

*SCB

DRIFTSBUDGET 

Inkl. löneökning för verksamheterna. Debitering för Höglandets IT sker enligt tjänsteprislista. Debitering för systemförvaltning och 
projektledning Combine sker enligt avtal.

*Avser 60 % av verksamheten, 40 % finansieras via fonderade medel t.o.m. 2020. 
**Bidrag till Brottsofferjouren ingår.
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VERKSAMHETSDRIVNA INVESTERINGAR, TKR 3 600

Verksamhetsdrivna investeringar - nya behov:

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

Verksamhetsdrivna investeringar - tvingande:

- Volymtillväxt, t.ex. trådlös åtkomst och lagring av data 
- Systemuppgraderingar

INTERNT IDENTIFIERADE INVESTERINGAR 7 900

Tekniskt tvingande investeringar:

- Livscykelhantering 
- Leverantörsanpassning

Utveckling av teknisk plattform:

- Framtidssäkring
- Automatisering

SUMMA TOTALT INVESTERINGAR 11 500

Kommentar till investeringsplan

Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 11 500 tkr. Investeringarna kalkyleras att till största de-
len fördelas på tekniskt tvingande investeringar för att upprätthålla nuvarande leverans och utveckling av den tekniska plattformen för 
att framtidssäkra. Medlemskommunernas volymtillväxt medför tvingande investeringar för att kunna möta upp behovet av exempelvis 
både trådlös åtkomst och lagring av data. Investeringsbudgeten innehåller även utrymme att avsluta investeringen i det gemensamma 
telefoniprojektet, som påbörjades 2019 och förväntas vara klart under 2020. Kostnader för avskrivningar och drift är vid budgetens 
framtagande inte helt fastställt och är inte medräknat, utan kommer debiteras kommunerna enligt överenskommelse. Totalt under 
perioden mellan 2020 till 2022 beräknas förbundets investeringsvolym uppgå till 36 500 tkr.

Självfinansieringsgraden av investeringarna beräknas uppgå under 2020 till 121 %. Detta innebär att investeringarna under 2020 fullt 
ut kommer att finansieras med utrymmet inom avskrivningarna och det budgeterade resultatet under året. Under de tre åren mellan 
2020 och 2022 beräknas självfinansieringsgraden fortsatt överstiga 100 %.

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

INVESTERINGSPLAN

INVESTERINGAR 2020
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RESULTATRÄKNING, TKR 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter  102 444     103 871     105 341    

Verksamhetens kostnader - 98 850    - 99 588    - 101 295    

Avskrivningar - 12 813    - 12 813    - 12 813    

Nedskrivningar/utrangeringar

Verksamhetens nettokostnad - 9 219    - 8 530    - 8 767    

Avgifter från medlemskommuner  11 022     10 332  10 569   

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader - 694    - 694    - 694    

Årets resultat 1 108 1 107 1 107

KASSAFLÖDE, TKR 2020 2021 2022

Resultat efter finansiella poster  1 108     1 107     1 107    

Justering för avskrivningar/nedskrivningar  12 813     12 813     12 813    

Förändring rörelsefordringar 0 0 0 

Förändring rörelseskulder 0 0 0

Medel från den löpande verksamheten  13 921     13 920     13 920    

Investeringsutgifter - 11 500 - 12 000 - 13 000

Nya lån 10 000 0 0

Amortering - 10 800 - 800 0

Finansiering - 800 - 800 0

Årets kassaflöde  1 621     1 120     920    

Likvida medel vid årets början 58 756 60 377 61 498

Likvida medel vid årets slut 60 377 61 498 62 418

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 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar  43 606     42 793     42 980    

Omsättningstillgångar 0 0 0

Kortfristiga fordringar  43 429     43 429     43 429    

Bank  22 143     23 264     24 184    

Summa tillgångar  109 179     109 486     110 593    

Eget kapital och skulder

Ingående eget kapital  10 545     11 654     12 761    

Årets resultat  1 108     1 107     1 107

Summa eget kapital  11 654     12 761     13 868    

Långfristiga skulder  10 800     10 000     10 000    

Kortfristiga skulder  86 725     86 725     86 725    

Summa skulder  97 525     96 725     96 725    

Summa eget kapital och skulder  109 179     109 486     110 593    

Panter och ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

Soliditet 11 % 12 % 13 %
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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. Med- 
givandeutredningar inför adoptioner och uppföljning inklusive 
utredning till tingsrätt i samband med adoption ingår i upp- 
draget. En stor del av arbetet består av samarbetssamtal och 
rådgivning till föräldrar som har svårt att samarbeta om sina 
barn. Höglandets familjerätt fastställer de komplicerade fader-
skapen, de enkla faderskapen sköts av kommunerna.

Förväntad utveckling 

Under perioden kommer den stora utmaningen att vara im- 
plementeringen av det nya verksamhetssystemet Combine. Det 
tar tid och energi att byta verksamhetssystem men för familje-
rättens handläggare, som idag jobbar i fem olika system, blir ett 
gemensamt system en förbättring. I samband med systembytet 
kommer alla rutiner och riktlinjer att genomlysas och  
dokumenteras. 

I betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 
2018:68) redovisas uppdraget att se över delar av föräldra- 
balkens regler om fastställande av faderskap och föräldraskap. 
Utredningen föreslår bl.a. att det ska bli möjligt för föräldrar 
att bekräfta faderskap digitalt. Detta ska då ske inom de första 
14 dagarna i barnets liv. Socialnämndens utredningsskyldighet 
inträder från dag 15 i barnets liv. Detta förslag går i linje med 

Familjerätten, tkr 2019 2020
Intäkter 5 393 5 541

Intäkter, interna 0 0

Totala intäkter 5 393 5 541

Personalkostnader - 4 511 - 4 646

Övriga kostnader - 684 - 684

Kostnader, interna - 138 - 150

Totala kostnader - 5 332 - 5 480

Resultat 61 61

VERKSAMHETER

 
Projektet ”jag vill ha förälder” som familjerätten har deltagit i 
under flera år. Projektet avslutades i mars 2019. Projektet syfta-
de till en början till att skapa en e-tjänst för digital bekräftelse. 
Under projekttiden har en digital underrättelse skapats. Vet-
landa kommun är först i Sverige med att använda denna tjänst 
vilket gör att tiden för att fastställa och registrera faderskap 
kan minska. Tjänsten finns än så länge inte i Combine, men 
förhoppningen är att detta arbete kan fortsätta även efter ett 
systembytet.   

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 träffas flera  
kommuner av den anledningen. 

Förbundets uppdrag

Mål Indikator Målvärde

Familjerätten ska kvalitetssäkra och 
effektivisera sin verksamhet 

Verksamheten ska kunna erbjuda samarbetssamtal inom två veckor. 100 %

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

100 %

Verksamhetens processer och arbetssätt i Combine ska vara  
dokumenterade.

100 %

Attraktiv arbetsgivare

Mål Indikator Målvärde

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

Personalomsättningen ska vara... under 10 %

Verksamhetsmål med indikatorer
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VERKSAMHETER

Verksamhetens uppdrag 

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 kom-
petens och relevanta IT-tjänster så att de på ett effektivt sätt 
med teknik som möjliggörare kan genomföra den verksamhets-
utveckling som krävs för att realisera nyttan med digitali- 
seringen.

Mål Indikator Målvärde

HIT ska utveckla processer, arbetssätt 
och leverantörsrelationer för att säkra  
effektivitet och kvalité i tjänsteleveran-
serna samt öka transparensen.

Antal beslutade projekt i ledningsgrupp för samverkan och i nätverken, 
ska i förhållande till antal totalt genomförda projekt uppgå till minst...

75 %

Implementera LEAN-konceptet på HIT för att maximera värdeskapande 
och effektivitet för Höglandskommunerna.

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

Effekthemtagningsanalys ska göras på samtliga genomförda projekt. 100 %

HIT ska under årest presentera förslag på systemområden där Höglands- 
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 %

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

100 %

Attraktiv arbetsgivare

Höglandets IT, tkr 2019 2020
Intäkter  99 360     97 360    

Intäkter, vidarefaktureras  300     800    

Intäkter, interna  2 926     2 560    

Totala intäkter  102 586     100 719    

Personalkostnader - 42 600    - 42 800    

Varav aktiverat i anläggning  1 500     1 200    

Övriga kostnader - 51 312   - 48 488    

Kostnader, vidarefaktureras - 300    - 800    

Kostnader, interna - 8 897    - 8 837    

Totala kostnader - 101 609    - 99 725    

Resultat 977 994
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Förväntad utveckling 

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.

Fortsatt fokus på att etablera en samverkansmodell som 
säkerställer effektiv digitalisering i Höglandskommunerna. 
”Höglandsgemensamt” ska vara utgångspunkten för det vi gör 
och vår uppgift är att synliggöra gemensamma behov, kostnads-
fördelar, synergier och effektiv drift. Några förväntade effekter 
av samverkansmodellen är: god planering, effektivt använd tid, 
gemensam prioritering och högre grad av ”Höglandsgemen-
samt” på bekostnad av kommun-/ förvaltningsunikt. 

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 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 tillhandahålla en tillgänglig, öppen, ro-
bust och interoperabel digital infrastruktur för kommunikation, 
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

2020 är året då självservice och användarutbildning tar fart. 
Genom att effektivisera och bredda kompetensen inom suppor- 
ten ska tid frigöras för att bygga upp både interna och externa 
kunskapsbanker. En användarvänlig och lättillgänglig support- 
sida ska kunna leverera högkvalitativ självservice 24/7.

Telefonisystemförv., tkr 2019 2020
Intäkter 4 860  2 260    

Intäkter, vidarefakturerat 0  -      

Intäkter, interna 0  -      

Totala intäkter 4 860  2 260    

Personalkostnader 0  -      

Varav aktiverat i anläggning 0  -      

Övriga kostnader - 3 057 - 888    

Kostnader, vidarefakturerat 0  -      

Kostnader, interna - 1 803 - 1 372    

Totala kostnader - 4 860 - 2 260    

Resultat 0 0

VERKSAMHETER

Ingående i HITs budget, telefoni för Nässjö, Eksjö 
och Aneby:
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Verksamhetens uppdrag

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

Verksamheterna

Regional utbildningssamordnare är processledare för Teknik-
college Höglandet med en regional styrgrupp och tre  
gymnasieskolor med lokala styrgrupper. Regionala styrgruppen 
är ledande i utvecklingen inom Teknikcollege Höglandet och 
de lokala styrgrupperna koordinerar lokal samverkan mellan 
utbildning, kommun och företag. I styrgrupperna är företagen 
i majoritet och ordförande är en företagsrepresentant. Utveck-
lingsarbetet med att klarlägga den regionala processledartjäns-
tens innehåll, omfattning och finansiering pågår. 

Eftergymnasial utbildning sker via noderna Eksjö och Nässjö 
med högskoleprogram och yrkeshögskoleutbildningar från 
Jönköping University. Vetlanda och Nässjö har också yrkes- 
högskoleutbildning i kommunal regi.

Fristående högskolekurser erbjuds via webb och med möjlig- 
heter för studenter att tentera via lärcentra och informations- 
utbyte sker regelbundet mellan kommunerna. 

Inom kommunal vuxenutbildning finns viss samverkan kring 
bland annat validering och antagning av elever samt  
utvecklingsprojekt. Vuxenutbildningen ingår i Teknikcollege 
Höglandet och Vård- och Omsorgscollege Höglandet där 
utbildningarna bedrivs i certifierade program. 

Höglandsförbundets Kompetenssamråd är samverkansform för 
erfarenhetsutbyte, planering, diskussion kring utvecklingsfrågor 
och genomförande av uppföljningar. Deltagare i Kompetens-
samrådet representerar verksamheterna.

Förväntad utveckling

Generationsväxlingen ökar i och med stora pensionsavgångar 
inom många yrkesgrupper samtidigt som det finns en efterfrå-
gan på rätt utbildad arbetskraft. 

För att möta behovet på arbetsmarknaden behöver bland annat 
intresset för gymnasieskolans yrkesprogram öka och fler välja 
en yrkesinriktad utbildning. Genom att ytterligare intensifiera 
och vidareutveckla samverkan mellan arbetslivets behov och 
utbildningarna förväntas en bättre matchning mot arbetsmark-
naden. En ökad samverkan och samplanering av resurser ger 
förutsättningar för att effektivt kunna klara av att tillgodose 
kompetensförsörjningen och utbildningsbehoven. Regional 
processledare fortsätter att tillsammans med regionala styr-
gruppen utveckla verksamheten i enlighet med politiska beslut 
för en avstämning under 2020.

Kompetens tkr 2019 2020
Intäkter 977  1 253*    

Intäkter, vidarefakturerat 176  176    

Intäkter, interna 0 0

Totala intäkter 1 153  1 429    

Personalkostnader - 621 - 897  

Övriga kostnader - 259 - 259    

Kostnader, vidarefakturerat - 176 - 176    

Kostnader, interna - 85 - 85    

Totala kostnader - 1 141 - 1 417    

Resultat  11  12    

VERKSAMHETER

Förbundets uppdrag

Mål Indikator Målvärde

Höglandets utbildningsnivå ska öka för 
både unga och vuxna

Elever på Teknikcollegecertifierade program ska öka med... 5 %

Antalet tjejer på Teknikcollegecertifierade program ska uppnå... 30 %

*Finansiering via fonderade medel om 40 % ingår 2020.
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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 ekonomi- 
chefen fördelar förbundets gemensamma resurser ut till förbun-
dets 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.

I samband med införandet av ett nytt verksamhetssystem inom 
socialtjänsten i medlemskommunerna har fyra av fem kommu-
ner utsett en gemensam projektledare som under två år (2018-
2020) finns anställd på förbundet.

Gemensamma tjänster

Gemensammatjänster består av 5 olika områden där den 
gemensamma nämnaren är att stödja förbundets verksamheter. 
Enhetens olika delar är reception, kommunikation/politisk- 
administration, 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  
administrationen 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 kvalite.

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. 

Förbundet är systemägare och systemförvaltare för ekonomisys-
temet. Systemägaren har det övergripande ansvaret att systemet 
förvaltas och utvecklas på bästa sätt för verksamheterna.

VERKSAMHETER

Förbundets uppdrag

Mål Indikator Målvärde

Ökad förståelse för vår specialist- 
kompetens bland förbundets anställda 
genom utbildning..

Antal genomförda utbildningar under året ska uppnå... 3 st

Höglandsförbundet  ska verka för  
kommunernas utveckling och tillväxt 
genom samverkan

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.

I medarbetarundersökningen följer vi upp att det vi beslutar genomförs.  63 av 100

I medarbetarundersökningen följer vi upp hur vi når målen för arbetsen-
heten.

 57 av 100

Verksamhetsmål med indikatorer

KANSLIET
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Ekonomisystemförv*., tkr 2019 2020
Intäkter 4 014  4 014    

Intäkter, interna 109  109    

Totala intäkter 4 123  4 123    

Personalkostnader - 1 - 1

Övriga kostnader - 2 758 - 2 758    

Kostnader, interna - 1 365 - 1 365    

Totala kostnader - 4 123 - 4 123    

Resultat 0 0

Förväntad utveckling

Förutom att arbeta med ovanstående mål med tillhörande 
aktiviteter, ligger fokus på att fortsätta arbetet med att utveckla 
de tre webbsidorna som har genomgått en stor omarbetning 
under 2018/2019 då de flyttades över till Sitevision. Ett annat 
utvecklingsområde är rådgivning och stöttning till chefer  
gällande intern kommunikation.

Arbetet med att ta fram informationshanteringsplaner för hela 
förbundet fortsätter även under 2020. Under 2019 har ett nytt 
verksamhetssystem (Evolution) för det administrativa arbetet 
inom förbundet implementerat och under 2020 blir det focus 
på att utveckla verksamheten ytterligare, så att vi använder verk-
tyget på ett ännu mer effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Under 2020 ska informationssäkerhetsspecialisten och data-
skyddsombudet strategiskt och konsultativt fortsätta att stödja 
kommunerna och Höglandsförbundet med specialiststöd inom 
informationssäkerhetsområdet och verka för att lagar och 
förordningar inom området följs. 

Under 2020 planeras projektet med införandet av ett nytt 
verksamhetssystem inom socialtjänsten avslutas och då enligt 
projektdirektivets uppsatta mål och förväntningar.

Kansli, tkr 2019 2020
Intäkter  8 220     8 436

Intäkter, interna  8 028     8 472    

Totala intäkter  16 248     16 909    

Personalkostnader - 7 812    - 8 248    

Övriga kostnader - 6 487    - 6 693    

Kostnader, interna - 1 909    - 1 928    

Totala kostnader - 16 208    - 16 869    

Resultat  40     39    

Info.säkerhet, tkr 2019 2020
Intäkter  1 520     1 564    

Intäkter, interna  200     200    

Totala intäkter  1 720     1 764    

Personalkostnader - 1 491    - 1 531    

Övriga kostnader - 88    - 85    

Kostnader, interna - 121    - 128    

Totala kostnader - 1 700    - 1 743    

Resultat 20 21

VERKSAMHETER

Ingående delar i budget för Kansli:

Ledning, tkr 2019 2020
Intäkter*  1 786     1 939    

Intäkter, interna  -     0  -     0

Totala intäkter  1 786     1 939    

Personalkostnader - 1 641    - 1 671    

Övriga kostnader* - 11    - 128    

Kostnader, interna - 114    - 122    

Totala kostnader - 1 766    - 1 921    

Resultat  20     17    

Gem. tjänster, tkr 2019 2020
Intäkter  0      0      

Intäkter, interna  7 719     8 163    

Totala intäkter  7 719     8 163    

Personalkostnader - 3 882    - 4 213    

Övriga kostnader - 3 602  - 3 714    

Kostnader, interna -235    -236    

Totala kostnader - 7 719    - 8 163    

Resultat  0     0    

Projektledare*, tkr 2019 2020
Intäkter  900     920   

Intäkter, interna 0  0     

Totala intäkter  900     920    

Personalkostnader - 817    - 832   

Övriga kostnader - 9    - 9    

Kostnader, interna - 74    - 78    

Totala kostnader - 900    - 919    

Resultat 0 1

*Ingående kommuner: Aneby, Eksjö, Sävsjö och Vetlanda

*Ingående kommuner: Aneby, Eksjö, Nässjö och Vetlanda*Bidrag till Brottsofferjouren är inräknad.
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Finans, tkr 2019 2020
Intäkter 0 0

Intäkter, interna 700 700

Totala intäkter 700 700

Personalkostnader - 6 -6

Övriga kostnader - 694 -694

Kostnader, interna 0 0

Totala kostnader - 700 -700

Resultat 0 0

VERKSAMHETER

Revision, tkr 2019 2020
Intäkter 158 158

Intäkter, interna 0 0

Totala intäkter 158 158

Personalkostnader - 47 -39

Övriga kostnader - 109 -117

Kostnader, interna 0 0

Totala kostnader - 156 -156

Resultat 2 2

Finansen hanterar alla förbundets finansiella kostnader och 
intäkter. Förbundets verksamheter debiteras en internränta för 
de investeringar som görs.

Inom Höglandsförbundet finns två revisorer samt en upphand-
lad revisionsbyrå för att granska verksamheten och då främst 
delårsrapporten och årsredovisningen.
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HÖGLANDSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum 1(1)

ARBETSUTSKOTTET 2019-06-20

§ 46 Dnr 2019/13

Budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att överlämna redovisat förslag till budget och 
verksamhetsplan för godkännande i medlemskommunerna.

Sammanfattning

Efter direktionens beslut 2019-05-24 § 29 har Höglandsförbundets budget 2020 varit ute 
på samråd i medlemskommunerna. Medlemskommunernas kommunstyrelser har tagit 
emot informationen utan beslut om förändringar. Efter samrådet har investeringsbudgeten 
justerats, för att inrymma investeringen av det gemensamma telefoniprojektet. Detta 
behov av förändring i investeringsbudgeten uppstod efter det att budgeten gick ut på 
samråd.

I linje med budgetdirektivet budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 108 tkr för 2020, 
vilket motsvarar 1 % av omsättningen. Resultaten har för 2021 budgeterats med 1 % och för 
2022 med 1 %.  Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 
11 500 tkr och innehåller investering för det gemensamma telefoniprojektet som påbörjas 2019 
och avslutas 2020. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investerings-
inkomster beräknas uppgå till 121 % under 2020. För budget 2020 och plan 2021-2022 beräknas 
självfinansieringsgraden uppnå det angivna målet 100 %. Budgeten är enligt budgetdirektivet 
uppräknad med lönekostnader men inte några kostnadsökningar. Planen för 2021-2022 är 
uppräknad med löneökningar men inte justerad med några volymförändringar. För att följa 
förbundets verksamhet innehåller budget 2020 fyra mål grupperade i de tre målområdena, 
förbundets uppdrag, attraktivarbetsgivare och finansiella mål, till dessa finns 11 indikatorer.

Beslutsunderlag

Budget 2020, vp 2021-2022
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-13

Beslutet skickas till

Direktionen
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Höglandsförbundet 
Malena Tovesson
malena.tovesson@hoglandet.se
0380-51 75 52

Personalrelaterade policys  
Sammanfattning
Höglandsförbundet har hittills haft få policys inom HR-området. I samband med att 
förbundets intranät omarbetades så har en personalportal köpts in för att medarbetare 
och chefer enkelt ska få tillgång till information inom HR-området. I personalportalen 
ingick ett stort antal policydokument som förbundet kan omformulera och därefter anta 
som sina egna. Flera av policydokumenten har omarbetats till rutiner och antas av 
Höglandsförbundet ledningsgrupp (FLG) och andra har omarbetats till riktlinjer som 
antas av arbetsutskottet. 

Fyra personalrelaterade policys är framtagna:  
 Arbetsmiljöpolicy 
 Likabehandlingspolicy  
 Lönepolicy
 Miljöpolicy  

Syftet med dessa policys är att skapa en fysiskt, organisatoriskt och socialt sund och 
säker arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad 
ohälsa förebyggs. På förbundet ska medarbetare trivas, må bra och bemöta varandra 
med respekt. Våra principer vid är lönesättning är tydliga och kommunicerade. På 
Höglandsförbundet försöker vi minska vår miljö- och klimatpåverkan på olika sätt. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att direktionen antar de framtagna policydokumenten för 
Höglandsförbundet när det gäller arbetsmiljöpolicy, likabehandlingspolicy, lönepolicy 
och miljöpolicy.

Beskrivning av ärendet 
Höglandsförbundet har hittills haft få policys inom HR-området. I samband med att 
förbundets intranät omarbetades så har en personalportal köpts in för att medarbetare 
och chefer enkelt ska få tillgång till information inom HR-området. 

Det finns ingen HR-specialist anställd på förbundet utan vi köper administrativt och 
konsultativt stöd från Eksjö kommun. Genom ett välutvecklat intranät kan medarbetare 
och chefer enkelt få kunskap om olika HR-frågor. I personalportalen ingick ett stort 
antal policydokument som förbundet kan omformulera och därefter anta som sina egna. 
Flera av dessa policydokument har därför skrivit om för att passa förbundet och 
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kommer guida förbundets medarbetare i vad som gäller och vad förbundet strävar efter 
inom HR-området. Flera av policydokumenten har omarbetats till rutiner och antas av 
Höglandsförbundet ledningsgrupp (FLG) och andra har omarbetats till riktlinjer som 
antas av arbetsutskottet.

Fyra policys är framtagna:  
 Arbetsmiljöpolicy
 Likabehandlingspolicy
 Lönepolicy
 Miljöpolicy

Syftet med dessa policys är att skapa en fysiskt, organisatoriskt och socialt sund och 
säker arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad 
ohälsa förebyggs. På förbundet ska medarbetare trivas, må bra och bemöta varandra 
med respekt. 

Vi ser därför mycket allvarligt på alla former av diskriminering, trakasserier och 
kränkande särbehandlingar och accepterar inte att sådana förekommer inom förbundet. 

Våra principer om att lönesättningen är individuell och differentierad är tydliga och 
kommunicerade. 

Som arbetsgivare har förbundet ett stort ansvar för vår miljö och vi försöker 
därför minska vår miljö- och klimatpåverkan på olika sätt. 

Policydokumentet är framtagna av förbundsledningen och samverkade med de fackliga 
organisationerna. Arbetsmiljöfrågorna inom förbundet följs årligen upp av 
arbetsutskottet genom delårsrapporten, årsredovisningen, den fysiska skyddsronden 
samt den psykosociala skyddsronden. 

Malena Tovesson
Förbundsdirektör
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Arbetsmiljöpolicy
1 Inledning
På våra arbetsplatser ska medarbetare trivas, må bra och bemöta varandra med respekt. En god 
och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för oss då vi är övertygade om att det påverkar 
medarbetarnas trivsel och resultat.

2 Syfte
Vår arbetsmiljöpolicy syftar till att skapa en fysiskt, organisatoriskt och socialt sund och säker 
arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa 
förebyggs.

3 Definitioner
Arbetsmiljö inkluderar både fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Med fysisk 
arbetsmiljö avses exempelvis utformning av lokaler och arbetsplatser samt utrustning och 
arbetsverktyg. Med organisatorisk och social arbetsmiljö avses t.ex. ledning, arbetstider, 
arbetsbelastning och sociala förhållanden i arbetet.

4 Mål
Vår arbetsmiljö ska uppfylla de krav som ställs i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och 
i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vi ska säkerställa en arbetsmiljö som är tillfredsställande och 
som inte utsätter våra medarbetare för ohälsa.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i vår dagliga verksamhet och 
ska ske i samarbete mellan medarbetare, fackliga organisationer och oss som arbetsgivare.

Målet med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund arbetsplats 
som är utvecklande och där medarbetare upplever arbetsglädje, trygghet och har möjlighet att 
påverka sitt arbete. Våra medarbetare ska kunna ha ett liv i balans och ha energi kvar för det 
privata livet efter arbetsdagens slut.

5 Övergripande riktlinjer
Uppgiften att skapa en god arbetsmiljö ställer krav både på chefer och medarbetare. 
Arbetsmiljöarbetet är en gemensam angelägenhet och ska bedrivas i samverkan där alla har 
ansvar att medverka. 

För att uppnå en arbetsmiljö som motsvarar våra mål ska vi:

 Säkerställa att inga medarbetare utsätts för kränkande särbehandling som t.ex. 
mobbning, psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier.
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 Ha tydliga riktlinjer för alkohol och droger. Ingen får vara alkohol- eller 
drogpåverkad under arbetstid. Alla medarbetare är skyldiga att, om någon är 
påverkad av alkohol eller andra droger, omedelbart anmäla det till sin närmaste 
chef som ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas.

 Inkludera arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor som en viktig del i 
arbetsmiljöarbetet. Målet är att medarbetaren så snart som möjligt ska kunna 
komma tillbaks till sin arbetsplats. Vid behov ska extern expertkunskap anlitas.

 Ge våra medarbetare de kunskaper, färdigheter och praktiska möjligheter som 
krävs för att aktivt kunna medverka i arbetets utformning.

 Så långt det är möjligt ge alla medarbetare utvecklande och stimulerande 
arbetsuppgifter där det finns tillfälle till omväxling och variation.

 Säkerställa att ansvarsfördelning och befogenheter är klart formulerade och 
kända.

 Använda såväl interna som externa resurser för att spåra och värdera risker samt 
för att ge förslag till åtgärder.

 Säkerställa att konkreta åtgärdsprogram och projekt för arbetsmiljöarbetet 
upprättas, genomförs och utvärderas.

6 Förebyggande insatser i arbetsmiljöarbetet
Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa och olycksfall på 
arbetsplatsen. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att undersöka, genomföra och följa upp 
risker i arbetsmiljön. Arbetet sker löpande och ingår som en naturlig del i alla våra 
verksamheter.

Vi utvärderar löpande våra insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga 
förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Arbetets krav ska anpassas till medarbetarnas 
förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt avseende. Åtgärder som förbättrar arbetsmiljön ger 
positiva effekter för såväl medarbetare som för organisationen.

En annan viktig del i vårt förebyggande arbetsmiljöarbete är informations- och 
utbildningsinsatser. Våra medarbetare ska ha god kännedom om vilka risker som finns i deras 
arbete och hur de kan undvika riskerna.

7 Ansvar
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Det är vi som arbetsgivare som är skyldiga 
att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall.

Chefer har inom sina respektive verksamheter, ansvar för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs 
och att förutsättningar ges för att så långt som möjligt lösa arbetsmiljöfrågorna på den nivå där 
de uppkommer.

Alla medarbetare har ett arbetsmiljöansvar genom att t.ex. följa skyddsföreskrifterna och påpeka 
risker eller brister i arbetsmiljön till sin närmaste chef.
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Likabehandlingspolicy

1 1 Inledning 
Vår organisation präglas av uppfattningen att alla medarbetare och förtroendevalda är lika 
mycket värda oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, 
funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Våra verksamheter ska bygga på en öppenhet 
för etnisk och social mångfald och jämställdhet mellan könen. 

2 Syfte 
Vår likabehandlingspolicy syftar till att skapa arbetsplatser där alla individer har lika rättigheter 
och möjligheter. 

3 Mål 
Vi är övertygade om att mångfald och jämställdhet är avgörande för att vi ska kunna nå våra 
mål och vara en attraktiv arbetsgivare. Vi värdesätter våra medarbetares olikheter och tror att 
vårt resultat förbättras om vi har dynamiska arbetsgrupper där vi tar tillvara på alla 
medarbetares fulla potential, kreativitet och olikheter. Att skapa väl sammansatta arbetsgrupper 
ingår i chefsuppdraget och är en viktig del i vår kompetensförsörjning och i vårt 
likabehandlingsarbete. 

Vi har följande målsättningar med vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete: 

• Alla våra medarbetare och förtroendevalda ska ges samma rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. 

• Alla medarbetare ska behandlas likvärdigt och ges samma förutsättningar vad gäller 
rekrytering, lön- och anställningsvillkor, kompetensutveckling, arbetsmiljö, föräldraskap och 
bemötande på arbetsplatsen. 

• Våra medarbetare ska bedömas och utvärderas utifrån objektiva grunder. 

• Jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår 
verksamhet. 

• Våra arbetsplatser ska vara fria från fördomar och diskriminering. 
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4 Övergripande riktlinjer 
Vi bedriver ett målinriktat arbete för att främja våra medarbetares lika rättigheter och 
möjligheter i arbetslivet och för att motverka diskriminering. I arbetet med aktiva åtgärder 
undersöker vi risker för diskriminering, analyserar orsaker och vidtar de åtgärder som skäligen 
behövs. Vi fokuserar i huvudsak på följande områden i vårt målinriktade arbete: 
arbetsförhållanden, rekrytering och befordran, utbildning och kompetensutveckling, 
föräldraskap samt löner och andra anställningsvillkor. 

4.1 Arbetsförhållanden 
Arbetsförhållanden och arbetsmiljön ska anpassas så de lämpar sig för alla medarbetare 
förtroendevalda oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, 
funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. 

För att uppnå våra mål ska vi: 

• Vara flexibla vad gäller behov av särskilda kläder eller ledighet som härrör till etnisk 
tillhörighet och religion. 

• Göra könsuppdelade kartläggningar på arbetsplatsen vad gäller sjukfrånvaro och arbetsskador. 

• Vidta de åtgärder som skäligen behövs för att medarbetare med funktionsvariation får samma 
förutsättningar som personer utan funktionsnedsättning. 

4.2 Rekrytering och befordran 
Vi eftersträvar arbetsgrupper med en etnisk och kulturell mångfald samt en jämn 
könsfördelning. Vårt mål är att det underrepresenterade könet ska utgöra minst 40%. 
Arbetsgrupper som inte har uppnått detta resultat ska vidta aktiva åtgärder för att nå en jämnare 
könsfördelning. 

För att uppnå våra mål ska vi: 

• Uppmuntra både kvinnor och män att söka lediga tjänster. 

• Prioritera underrepresenterat kön vid lika meriter. 

4.3 Utbildning och kompetensutveckling 
Hos oss ska alla medarbetare ha lika möjligheter till utbildning och kompetensutveckling. 
För att uppnå likvärdiga möjligheter ska vi: 
• Säkerställa att samtliga medarbetare har årliga medarbetarsamtal och tar fram en utvecklingsplan. 
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Likabehandlingspolicy 2019-04-29 3 (3) 
4.4 Föräldraskap 
Våra arbetsvillkor ska anpassas så att våra medarbetare kan förena sitt arbetsliv med sitt ansvar som 
föräldrar. Det gäller exempelvis arbetstider, personalkonferenser, sammanträden, utbildningar och resor. 
Både kvinnor och män ska ges full möjlighet att vara föräldralediga eller ta ut ledighet för vård av barn. 
För att vi ska uppnå våra mål ska vi: 
• I möjligaste mån anpassa förläggning av möten, konferenser och liknande efter föräldrars behov. 
• Informera föräldralediga om vad som händer på arbetsplatsen under deras frånvaro. 
• Tillämpa flexibla arbetstider. 

4.5 Löner och andra anställningsvillkor 
Vår utgångspunkt är att alla ska ha lika lön för lika arbete. Av denna anledning jämför vi systematiskt 
kvinnors och mäns löner. Dessa lönejämförelser ska beakta skillnader såväl inom som mellan grupper av 
anställda. De skillnader som inte kan förklaras med annat än kön ska åtgärdas. 
För att uppnå våra mål ska vi: 
• Genomföra årliga lönekartläggningar. 
• Genomföra könsneutrala arbetsvärderingar, och 
• Bedöma och utvärdera våra medarbetare utifrån objektiva grunder. 

5 Ansvar 
Vår förbundsdirektör har det yttersta ansvaret för att vi följer de lagar och regler som finns och att vi 
bedriver ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. 
Samtliga chefer ansvarar för att denna policy efterlevs och att deras medarbetare har god kännedom om 
vårt likabehandlingsarbete. 
Alla medarbetare och förtroendevalda ska känna sig väl förtrogna med vårt jämställdhet- och 
mångfaldsarbete och bidra till att denna policy efterlevs. Varje enskild medarbetare och enskild 
förtroendevald har en skyldighet att säkerställa att varken direkt eller indirekt diskriminering förekommer 
på arbetsplatsen. 
2019-04
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Lönepolicy

1 Inledning 
En avgörande förutsättning för en effektiv och fungerande kommun är att vi kan rekrytera, 
motivera, utveckla och behålla medarbetare med sådan kompetens som behövs på kort och lång 
sikt. Mot denna bakgrund ska lönesättningen vara individuell och differentierad. Lönen ska 
användas som ett instrument för att premiera medarbetarens prestation och duglighet och 
särskilt de insatser som förbättrat verksamheten. 

2 Syfte 
Vår lönepolicy syftar till att tydliggöra och kommunicera våra kriterier och principer vid 
lönesättning. 

3 Mål 
Vår lönesättning ska grundas på systematiska bedömningar av de utförda arbetsuppgifternas 
svårighetsgrad, medarbetarens arbetsresultat och bidrag till verksamhetsförbättringar. 

Ingen får utsättas för diskriminerande löneskillnader. 

4 Övergripande riktlinjer 
Vår lönebildning och lönesättning ska medverka till att vi når våra mål för respektive 
verksamhet och att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt. Vi ska upprätthålla en 
lönespridning som stimulerar utveckling. Lönesättningen ska hindra att det uppstår 
diskriminerande löneskillnader. 

5 Lönekriterier 
Våra medarbetare påverkar sin löneutveckling genom att utvecklas i arbetet och genom att 
förbättra sina arbetsresultat. Ett tydligt samband mellan löneutveckling och utveckling av 
arbetsuppgifter och arbetsprestationer ska finnas. Varje medarbetare ska bedömas utifrån ett 
antal fastställda lönekriterier.  

6 Ansvar 
Vi som arbetsgivare har det övergripande ansvaret för vår lönesättning. Vi ansvarar för att 
lönesättningen är marknadsmässig och att vi har tydliga lönekriterier. 

Cheferna är ansvariga för att denna lönepolicy efterlevs och att medarbetarna är väl förtrogna 
med våra lönekriterier. Cheferna ska säkerställa att medarbetarna bedöms på objektiva grunder 
och att ingen medarbetare utsätts för osakliga löneskillnader. 
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Miljöpolicy
1 Inledning
Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar för vår miljö och försöker därför minska vår miljö- och 
klimatpåverkan på olika sätt. Vi ska följa tillämpliga miljöregler och göra vad vi kan för att 
bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöhänsyn ska genomsyra samtliga beslut i samtliga 
verksamheter och det är varje enskild medarbetares ansvar att följa vår miljöpolicy.

2 Syfte
Syftet med vår miljöpolicy är att beskriva hur vi arbetar med att minska vår miljöpåverkan på 
olika vis.

3 Övergripande riktlinjer
Vår målsättning är att minimera vår miljö- och klimatpåverkan genom ständiga förbättringar. 
Att systematiskt undersöka hur våra verksamheter påverkar miljön ger oss möjlighet att vidta 
åtgärder där vårt arbete brister. 

Följande riktlinjer gäller:

 Vi förespråkar resfria möten.

 Om en medarbetare behöver åka på tjänsteresa ska resan ske kollektivt i möjligaste 
mån.

 Vi ska alltid försöka välja det mest klimatsmarta alternativet vid transport.

 Vi ska aktivt förebygga föroreningar.

 Vi ska återvinna vårt kontors- och förbrukningsmaterial så långt det är möjligt.

 Vi ska minimera användandet av engångsartiklar.

 Vi ska välja material och metoder som är skonsamma mot miljön.

 Vi ska använda och hushålla med energi på ett ansvarsfullt sätt.

 Vi ska aktivt informera om och marknadsföra våra mest miljövänliga tjänster och 
produkter.

 Vi ska ta tillvara på och utveckla våra medarbetares intresse för miljöfrågor och 
säkerställa att miljöaspekten finns med i den dagliga verksamheten.

 Vi ska förstå och uppfylla gällande miljölagstiftning och andra aktuella normer och 
regelverk som kan hänföras till miljön.
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4 Ansvar
Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner verksamheten har satt upp för sitt 
miljöarbete. Cheferna ansvarar för att vår miljöpolicy kommuniceras ut inom den egna gruppen 
och att reglerna efterlevs.
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ARBETSUTSKOTTET 2019-06-20

§ 48 Dnr 2019/35

Personalrelaterade policys

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att direktionen antar de framtagna policydokumenten för Höglandsförbundet när 
det gäller arbetsmiljöpolicy, likabehandlingspolicy, lönepolicy och miljöpolicy.

Sammanfattning

Höglandsförbundet har hittills haft få policys inom HR-området. I samband med att förbundets 
intranät omarbetades så har en personalportal köpts in för att medarbetare och chefer enkelt ska 
få tillgång till information inom HR-området. I personalportalen ingick ett stort antal 
policydokument som förbundet kan omformulera och därefter anta som sina egna. Flera av 
policydokumenten har omarbetats till rutiner och antas av Höglandsförbundet ledningsgrupp 
(FLG) och andra har omarbetats till riktlinjer som antas av arbetsutskottet. 

Fyra personalrelaterade policys är framtagna:  
- Arbetsmiljöpolicy 
- Likabehandlingspolicy  
- Lönepolicy
- Miljöpolicy  

Syftet med dessa policys är att skapa en fysiskt, organisatoriskt och socialt sund och säker 
arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa 
förebyggs. På förbundet ska medarbetare trivas, må bra och bemöta varandra med respekt. Våra 
principer vid är lönesättning är tydliga och kommunicerade. På Höglandsförbundet försöker vi 
minska vår miljö- och klimatpåverkan på olika sätt. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-10
Arbetsmiljöpolicy
Likabehandlingspolicy
Lönepolicy
Miljöpolicy

Beslutet skickas till

Direktionen
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Höglandsförbundet 
Ulrika Adolfsson
ulrika.adolfsson@hoglandet.se
0380-51 75 51

Anmälningsärenden direktionen 2019-08-23
Sammanfattning

Avtalsförlängning avseende tvätt och städ bilar i Vetlanda, NUG i Näshult AB
A43/2015

Avtalsförlängning avseende dieseltankning i Nässjö, Preem AB
A46/2015

Avtalsförlängning avseende maskintvätt av bilar samt tillbehör i Nässjö, Preem AB
A47/2015

Avtalsförlängning avseende maskintvätt av bilar samt tillbehör i Vetlanda, Circle K
A53/2015

Avtalsförlängning avseende dieseltankning i Vetlanda, Circle K
A54/2015

Avtalsförlängning avseende löne- och personaladministration, Eksjö kommun
A22/2016

Avtal avseende personuppgiftsbiträdesavtal, Telenor Sverige AB
A50/2016

Tilläggsavtal avseende ersättningsvara för M2, Macsupport AB
A79/2018

Avtal avseende meddelandetjänster, TellusTalk AB
A/19/30

Avtal avseende nätverksprodukter, ATEA Sverige AB
A/19/31

Avtal avseende skrivare och kopiatorer, Konica Minolta Business Solutions Sweden
A/19/32

Avtal avseende upphandlingskonsult – Telefoni, Ecenea Väst AB
A/19/33
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Avtal avseende försäkringsmäklare, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB
A/19/34

Avtal avseende utskriftslösning med Pullprint, Konica Minolta Business Solutions 
Sweden
A/19/35

Ramavtal avseende licensförsörjning, Kammarkollegiet
A/19/36

Ramavtal avseende programvarulösningar, Kammarkollegiet 
A/19/37

Ramavtal avseende systemutveckling, Kammarkollegiet 
A/19/38

Avtal avseende personuppgiftsbiträdesavtal, Sävsjö kommun/kommunstyrelsen
A/19/39

Avtal avseende Duostation MDM, ProgramDuon AB
A/19/40

Avtal avseende supporttjänst, Microsoft AB
A/19/41

Avtal avseende konsulttjänst, Atea Sverige AB
A/19/42

Avtal avseende hyra tennishallen, Eksjö Tennisförening
A/19/43

Avropsavtal avseende IT-konsulttjänst, Ework Group AB
A/19/44

Avropsavtal avseende verksamhetssystem för miljö- och byggverksamheter, EDP Consult 
AB
A/19/45

Avtal avseende rekrytering supportchef, VEM i Småland AB
A/19/46

Avtal avseende kredit- och företagsupplysning, Creditsafe i Sverige AB
A/19/47
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Avtal avseende supporttjänst, Soleil Sweden AB
A/19/48

Avtal avseende personuppgiftsbiträdesavtal, Sveriges Kommuner och Landsting
A/19/49

Avtal avseende rabattavtal IKEA, IKEA Svenska försäljnings AB
A/19/50

Förslag till beslut

Anmälningsärendena är anmälda.

Beslutsunderlag

Avtal enligt lista
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