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PERIODEN JANUARI-AUGUSTI 2017 
 

PERIODENS RESULTAT OCH PROGNOS FÖR HELÅRET 
Kommunalförbundet ITSAMs resultat för perioden uppgår till 1 331 tkr.  

 

En prognos över resultatet för helåret 2017 bedöms till 1 700 tkr vilket är lägre än den prognos som lämnades i samband 

med tertial ett. Orsakerna till detta är att det i samband de genomgångar av ekonomin som genomförs i samband med 

omstrukturering av ekonomisystemet framkommer kostnader som inte redovisats och därmed påverkar resultatet nega‐

tivt.  

 

De osäkerheter som finns i prognosen gäller det fortsatta arbetet med implementeringen av nytt skolsystem där pro‐

blem med leverans kan leda till kundförluster under hösten samt finansiering av utvecklartjänst. Denna tjänst ska finan‐

sieras via utnyttjande av de tjänster som utvecklas och då dessa ännu inte är framtagna kommer kostnaden för tjänsten 

troligtvis påverka resultatet under året. Vidare behöver investeringar göras gällande DAAS (desktop as a service) under 

hösten och viss avskrivningskostnad kommer uppstå redan i år.  

 

Arbetet med implementering av ny struktur och uppbyggnad av ekonomisystemet samt ny redovisningsprincip påver‐

kar jämförelsetalen på ett sådant sätt att flera av jämförelserna med 2016 inte blir relevanta. Som tidigare nämnts är syf‐

tet med arbetet att öka transparensen i Itsams ekonomi och därmed möjliggöra en effektivare styrning, både internt och 

från medlemskommunerna. Genom det nya systemet kommer även tydligheten i delårsrapporter att öka och framtida 

jämförelser kommer vara mer relevanta.  

 

VIKTIGA HÄNDELSER 

Stab 
Under första halvan av året har Itsams letts av tillförordnad förbundsdirektör. Ny förbundsdirektör har rekryterats och 

tillträdde den första augusti. Förbundsdirektören har genomförts samtal med samtlig personal för att skapa en nuläges‐

bild av verksamheten och utifrån denna bedriva utvecklingsarbetet framöver. Fokus för arbetet kommer ligga på att 

skapa en tydlighet och struktur både gällande ekonomistyrning och verksamheten i övrigt.  

 

Under årets första åtta månader har upphandling skett avseende: 

 E‐tjänstesamordning, konsult. 
 Optoslang (fiberkanalisation) 

 Klienter, surfplattor och tillbehör  

 Backuplösning. 

 Konferenser, dag samt lunch‐lunch. 

Vidare planeras upphandling gällande: 

 Schaktning, tryckning blåsning. 
 Partner för klienter surfplattor och tillbehör. 

 Infotorg (Bisnode). 

 Projektledare fiber (konsult). 

 Print. 

 AV‐utrustning, ramavtal. 

 CRM‐system fiberutbyggnad. 

 

Inom området arkiv har fokus har legat på råd och stöd till de kommunala verksamheterna i deras arbete med uppord‐

nande av sina pappersarkiv. Ordnande och förtecknande samt förfrågningar till arkiven sker i nära samverkan med ar‐

kivassistenterna i respektive kommun. Itsam har under året fortsatt arbetet med att utarbeta förslag till en gemensam 

dokumenthanteringsplan för våra medlemskommuner. Grundmall för de gemensamma dokumenten det vill säga sty‐

rande och stödjande verksamheter blev klar till sommaren och kan efter genomgång sedan antas av respektive kommun.  

Vimmerby kommun blev medlem i kommunalförbundet Sydarkivera från årsskiftet och i samband med detta avslutades 

också avtalet med Itsam avseende arkivtjänster. 

 

Ekonomiavdelningen 
Ny ekonomichef tillträdde den första mars. Stor kraft har lagts ned på att gå igenom samtliga transaktioner och struktur 

för redovisning. Syftet med arbetet är att underlätta styrning, ekonomisk uppföljning samt att strukturens ska motsvara 

verksamheten. Arbetet kommer fortgå under hela 2017 och med största sannolikhet till viss del även under 2018. Ge‐

nom denna genomgång förbättras möjligheterna till pålitliga prognoser och en säkerhet i Itsams budgetarbete. Fullt ge‐

nomslag kommer arbetet att få inför 2019 men redan idag har det uppnåtts en bättre transparens i ekonomisystemet. 

Som en del i arbetet har overheadkostnader beräknats och under hösten kommer ett förslag till fördelning av kostnader 

utifrån anslag och betalning för tjänster att presenteras för medlemmarnas kommunchefer samt direktionen.  
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Serviceavdelningen 
Den 31 aug 2017 fanns det totalt 7461 datorer i medlemskommunerna. Datorerna följer en livscykel som innebär att de 

byts ut vart tredje till fjärde år och har garantier kopplade till sig under hela denna tid.  
Datorarbetsplatser per den 2017‐08‐31 

 

Kommun  Bärbara  Stationära  Politikerdator  Summa  1‐1 datorer  Totalt  Läsplattor 

Boxholm  245  107  26  378  178  556  146 

Kinda  469  223  86  778  658  1436  226 

Vimmerby  874  537  0  1411  933  2344  369 

Ydre  161  74  0  235  105  340  93 

Åtvidaberg  495  208  42  745  1174  1919  190 

Ödeshög  276  73  0  349  517  866  288 

Totalt   2520  1222  154  3896  3565  7461  1312 

Fg. År aug  2538  1300  154  3992  3255  7247  1246 

 

 
 

Trenden fortsätter att bärbara enheter och läsplattor fortsätter att öka. 

 

Under hösten 2017 kommer en ny klientupphandling att ske. Viktiga projekt under hösten är Windows 10 och MDM 

(Mobile Device Management).  

Servicedesk svarar för support till medlemskommunerna och är användarnas primära kontaktyta för IT‐relaterade frå‐

gor. Servicedesk har erfarenheten och bemanningen för att ta emot samtliga ärenden från användare via telefon, e‐post 

eller webbportal, registrera dessa i ärendehanteringssystemet och koordinera dem till övriga grupper inom ITSAM.  

 

Med hjälp av e‐post och webbportalen kan verksamheten felanmälan dygnet runt detta medför att det är enkelt att an‐

mäla och inga öppettider att passa, ärendet kan även följas via servicedesksidan. Servicedesk ansvarar även för växel‐

funktionen för ITSAM. 

 

En förändring är att servicedesk börjar arbeta mer proaktivt i de projekt och förändringar som genomförs. Bland annat 

har ett arbete med att utveckla servicedesksidan påbörjats i syfte att sidan mer ska fungera som en självserviceportal, där 

det bla ska vara enkelt att hitta guider som kan hjälpa användarna direkt. För perioden konstateras att Servicedesken 

nått 80 procents lösningsgrad inom en timme från det att ärendet registrerats.  

 

Avslutade ärenden till ITSAM under jan‐aug 2017 jämfört med föregående år.  

 

      Lösta ärenden i % (ITSAM)  

Per år jan‐

aug 

Antal ärenden  Inom 1 

timme 

Inom 2 

timmar 

Inom 1 

dag 

Inom 3 

dagar 

Inom 1 

vecka 

2015  17 102  50 %   56 %  68 %  79 %  84 % 

2016  16 886  48 %  54 %  70 %  82 %  87 % 

2017  20594  52 %  58 %  72 %  83 %  86 %

Mål  ‐  50 %  ‐  60 %  70 %  80 %
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I och med att Itsam under 2016 vann ”Årets servicedesk” var vi en av talarna på årets Servicedesk Forum 2017. På fo‐

rumet utsågs Itsams servicechef till ”Årets Servicedesk Manager”. 

 

Precis som tidigare år ökar antalet mobila enheter såväl som antalet abonnemang. Eftersom fler och fler beställningar 

görs av smartphones ökar även antalet ärenden där användaren önskar sin telefon synkroniserad med e‐post och kalen‐

der. Detta samtidigt som belastningen på trådlösa nätverk ökar. För att hantera detta har en supportavgift lagts på varje 

ny mobiltelefon. Telefoniupphandling har genomförts och under september sker de första beställningarna från den nya 

leverantören.  

 

 
Antal fasta anknytning‐

ar 

Antal mobil‐abonnemang

Kommun  2017‐08‐31  2016‐08‐31  2017‐08‐31  2016‐08‐31 

Kinda  468  476  677  629 

Boxholm  191  190  232  231 

Vimmerby  US  US  832  727 

Ydre   152  154  180  178 

Åtvidaberg  361  360  557  541 

Ödeshög  212  207  295  275 

Vadstena  338  339  ‐  ‐ 

Totalt  1722  1726  2773  2581 

 

Driftavdelningen 
Under våren har arbetet inför den nya dataskyddsförordningen, GDPR, påbörjats. Den nya förordningen börjar gälla 

den 27 maj 2018. Arbetet med systeminventeringar och andra IT‐säkerhetstekniska inventeringar är påbörjat och målen 

som är satta för 2017 kommer att nås enlig plan. Under hösten kommer riskanalyser, processkartläggningar med mera 

tillsammans med verksamheterna att genomföras.  

 

Riktlinjer för drift och underhåll gällande fibernoder och datahallar har tagits fram och inventering av noder har genom‐

förts. Arbetet med att inventera äldre och driftsatta passiva nät. Interna krav och krav från bland andra Post och telesty‐

relsen är höga. 

 

Ny, kraftfullare och effektiva lagringslösning blev driftsatt i början av året. Övriga projekt såsom sammanslagning av 

Vimmerbys katalogtjänst med katalogtjänst för övriga ITSAM, planering av uppgradering avseende ny metakatalog pla‐

nerades och testades. Ny backuplösning är levererad planering inför drift fortgår. 

 

Under våren har planering och tester utförts gällande nytt perimeterskydd, dvs skyddet vi till och från våra interna pro‐

duktionsnät och Internet. Mål har varit bland annat att kunna lokalisera skadlig trafik, öka spårbarheten samt öka på ka‐

paciteten ut mot Internet. I och med förnyelse av perimeterskyddet, har Itsam också gjort oss oberoende av Interleveran‐

törer avseende IP‐adresser. Itsam blev under våren LIR vilket innebär att vi själva äger våra adresser. 

 

Den trådlösa nätinfrastrukturen har förbättrats och effektiviserats genom implementering av centrala system för kontroll 

och övervakning. Idag övervakar vi ca 900 trådlösa accesspunkter fördelat i våra medlemskommuner.  

 

Projektavdelningen 
Arbetet i Kisa tätort har under året hitintills fortgått enligt plan. En förnyad konkurrensutsättning av fiberentreprenör 

har medfört att arbetet med installation i hushåll inte riktigt tagit fart. När fiberplaneringarna finns redo, kommer in‐

stallationsarbete utföras i den takt som behövs för att möta målet att samtliga kunder i Kisa ska vara anslutna till års‐

skiftet. I projektet har 692 beställningar från privathushåll och ca 100 anslutningar på offert inkommit. Detta ger en be‐

ställningsgrad på ca 75%. Även om inte alla beställer fiber drar detta ändå fram för till alla hushåll för att underlätta ef‐

teranslutningar. Anslutning av beställda kunder i Krågedahl i Kinda kommun har färdigställts. Ytterligare tre mindre 

projekt har påbörjats, och slutförts på Åtvidabergs landsbygd. Dessa har resulterat i 60 stycken anslutningar. 
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Arbetet med Åtvidabergs tätortsprojekt fortskrider som planerat. Itsam projektleder kommunens fiberutbyggnad och 

förbereder för 100% anslutning. Beställningsgraden är 85,4 %. Under perioden har 497 villanslutningar, 11 lägenhetsan‐

slutningar och fem företagsanslutningar genomförts. Projektet i Grebo tätort fortgår enligt plan. Totalt antal beställning‐

ar som ansluts i projektet är 128 stycken villaanslutningar (exkl. offererade anslutningar). Även utbackning från befint‐

lig nod i skola ingår som en del av projektet. 

 

I projektet gällande Österbymo tätort är all schaktning och fiberblåsning genomförd. Samtliga fastigheter har fiberslang 

till tomtgräns. Svetsning pågår av de kunder som beställt anslutning i förtätningsprojektet. 

 

Projektavdelningen har varit behjälpliga i två större migreringsarbeten i Kinda och Åtvidabergs kommun. Migreringen 

är en konsekvens av att ny upphandling genomförts av kommunikationsoperatör (KO). Den tidigare KO, Vökby har er‐

satts av ITUX. 

 

Två ansökningar hos Jordbruksverket om bidrag för fiberutbyggnad ska genomföras gällande områdena Malexander 

samt Åsbo‐Hultekil. Korrigering av genomförd projektering pågår och efter detta ska ansökningarna uppdateras.  
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	Finansiella rapporter och noter   

Resultaträkning (perioden januari-augusti) 
 

Belopp i Tkr  
2017 

JAN-AUG 
2016 

JAN-AUG 
2017 

BUDGET* 
2017  

PROGNOS 

Verksamhetens intäkter Not 1 71 227 71 187 83 843  

Verksamhetens kostnader Not 2, 3 -65 211 -67 591 -75 308  

Av- och nedskrivningar Not 4 -4 578 -2 940 -5 830   

Verksamhetens nettokostnader  1 438 656 2 703  
      

Finansiella intäkter Not 5  61 -  

Finansiella kostnader Not 6 -107 -186 -414  

Resultat före jämförelsestörande poster  1 331 531 2 660  
      

Jämförelsestörande poster  - - -  

Resultat före extraordinära poster  1 331 531 2 660  
      

Extraordinära intäkter  - - -  

Extraordinära kostnader  - - -  

Årets resultat  1 331 531 2 660 1 700** 

  *Helår. Exkl. kostnader/intäkter för fiberutbyggnad 

  ** Prognos enl periodens resultat och prognos, sid 3 

Noter och tilläggsupplysningar till resultaträkningen 
 

Not 1   Not 5  
Verksamhetens intäkter 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 71 227 71 187 

Varav Bredbandsprojekt (”in-ut”) 16 992 17 029 

Intäkter exkl. bredbandsprojekt  54 235 52 633 

 

Not 2  
Verksamhetens kostnader 2017 2016 

Kostnader för huvudverksamhet -51 488 -43 471 

Kostnader för personal1 -14 279 -17 841 

Övriga verksamhetskostnader -6 191 -6 279 

Varav Bredbandsprojekt (”in-ut”)  -16 992  -17 029 

1. Inkl individuella delen pensioner -602 -1 791 

Verksamhetens totala kostnader - 66 683 -67 591 

 

Not 3  
Leasing 2017 2016 

Datorer -9 583 -9 017 

Fordon -300 -179 

Övrigt -0 -418 

Summa -9 883 -9 614 

 

 

Not 4 
Av- och nedskrivningar 2017 2016 

Tekniska anläggningar -1 163 -1 035 

Maskiner & inventarier -3 088* -1 578 

Fordon -89 -89 
Förbättringsåtgärder i annans fas-
tighet -238 -238 

Summa -4 578 -2 940 

*inkl korrigeringspost 

Finansiella intäkter 2017 2016 

Ränta på likvida medel 0 0 

Övriga finansiella intäkter 0 61 

Summa 0 61 

Not 6    

Finansiella kostnader 2017 2016 

Räntor, banklån* -104 -174 

Övriga finansiella kostnader -2 -12 

Summa -106 -186 

*Samtliga lån är bundna med en 
oviktad genomsnittlig räntebind-
ningstid på 3,14 år. Genomsnittlig 
viktad upplåningsränta uppgår till 
1,22 %. Se även not 17. 

  



~	6	~	

 

Balansräkning  
Per den 2016‐08‐31 

 
Belopp i Tkr  2017 2016* 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 8 3 037 3827 

Maskiner och inventarier (inkl fordon) Not 9 14 895 10 092 
Pågående investeringar/arbeten 
Förbättringsåtgärder i andras fastighet 

Not 10 
Not 11 

0 
1 064 

0 
1 302 

Summa anläggningstillgångar  18 996 15 221 

  

 

 

Omsättningstillgångar    

Kundfordringar Not 12 8 947 21 430 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 13 2 141 8 805 

Övriga kortfristiga fordringar Not 14 -117 28 

Förråd Not 18 181 384 

Kassa och bank Not 15 8 886 3 710 

Summa omsättningstillgångar  20 038 34 257 

  
 

 

Summa tillgångar  39 034 49 478 

    
Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital    

Ingående balans  8 431 7 592 

Periodens resultat  1 331 668 

Summa eget kapital  9 762 8 260 
    

Avsättningar    

Pensioner och liknande förpliktelser Not 16 784 1 758 

Summa avsättningar  784 1 758 
    

Skulder    

Långfristiga skulder Not 17 9 088 11 061 

Checkräkningskredit Not 7 0 0 

Kortfristiga skulder Not 19 19 400 23 399 

Summa skulder  28 488 39 460 
    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  39 034 49 478 

    

*2016‐12‐31 

 

Noter och tilläggsupplysningar till Kassaflödesrapporten och balansräkningen 
 

 Not 7 Not 14     

Kortfristiga fordringar 2017 2016 

Fordringar hos staten 
Moms 

0 
0 

0 
0 

Övrigt -117 151 

Summa -117 151 

Checkräkningskredit 2017 2016 

Checkräkningskredit  5 000 5 000 

Varav utnyttjad 0 0 
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Not 8  
Tekniska anläggningstillgångar 2017 2016 

Ingående redovisat anskaffningsvärde 12 672 9 893 

Periodens inköp 202 2 609 

Utgående redovisat anskaffningsvärde 12 874 12 502 

Ingående avskrivningar -8 674 -7 055 

Årets avskrivningar -1 163 -1 035 

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 837 -8 090 

Utgående redovisat värde 3 037 4 412 

 

Not 9  

Maskiner och inventarier 
(inkl. fordon) 

 
2017 

 
2016 

Ingående redovisat anskaffningsvärde 18 345 14 827 

Periodens inköp 8 064 1 214 

Periodens avyttringar 0 -166 

Utgående redovisat anskaffningsvärde 26 408 15 875 

Ingående avskrivningar -8 253 -5 833 

Periodens avskrivningar -3 260 -1 501 

Utgående ackumulerade avskrivningar -11 513 -7 334 

Utgående redovisat värde 14 895 8 541 

 

Not 10 
Pågående projekt 2017 2016 

Ingående redovisat värde 0 86 

Periodens avslutade projekt 0 -86 

Periodens pågående projekt 0 120 

Utgående redovisat värde 0 120 

 

Not 11 
Förbättringsåtgärder i andras fas-
tighet 

2017 
 

2016 

Ing. redovisat anskaffningsvärde 2 919 2 919 
Periodens investeringar 
Utgående redovisat anskaffnings-
värde 

0 
2 919 

0 
2 919 

Ingående avskrivningar -1 617 -1 260 

Periodens avskrivningar -238 -238 

Utg. Ackumulerade avskrivningar -1 855 -1 498 

Utgående redovisat värde 1 064 1 421 

 

Not 12 
Kundfordringar 2017 2016 

Enligt reskontra 8 947 3 483 

Nedskrivningar kundfordringar 0 0  

Summa 8 947 3 483 

 

Not 13 
Förutbetalda kostnader och upp-
lupna intäkter 

2017 2016 

Förutbetalda kostnader 2 375 5 460 

Upplupna intäkter -234 1 853 

Summa 2 141 7 313 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 15  
Likvida medel 2017 2016 

Checkkonto 8 886 11 461 

Övriga bankkonton 0 0 

Summa 8 886 11 461 

 

 

Not 16  
Pensioner och liknande förpliktel-
ser* 

2017 2016 

Kompletterande ålderspension 631 576 

Löneskatt 24,26 % 153 213 

Summa 784 789 

*periodens 

 

Not 17  
Lån i bank- och kreditinstitut 2017 2016 

*Banklån, löptid 7 år 9 088 7 071 

*Banklån, löptid 3 år 2 805 6 000 

Summa 11 893 13 071 

*Långfristig del. Skuld avseende lån med löptid 7 år för‐

faller 2019‐11‐30 (3 500 tkr) samt 2020‐01‐02 (4 750 tkr). 

Skuld avseende lån med löptid 3 år (9 000) tkr förfaller 

2019‐06‐24.  

 

Not 18 
Förråd  2017 2016 

Lager av fiberkabel   

Ingående redovisat värde 284 272 

Förändring -102 -33 

Utgående redovisat värde 181 239 

 

 

Not 19 
Kortfristiga skulder 2017 2016 

Leverantörsskulder 2 548 2 170 

Kortfristig del av lån i bank 2 911 4 179 

Semesterlöneskuld, upplupna löner 1 368 1 396  

Förutbetalda intäkter 10 649 6 210 

Övrigt 1 924 1 203 

Summa 19 400 15 158 

 

 



~	8	~	

 

MÅLUPPFYLLELSE 
 
HUVUDMÅL DELMÅL AKTIVITET  MÅLUPPFYLLELSE* KOMMENTAR 
Stödja de kommunala 
verksamheterna i den 
digitala utvecklingen 

Strukturera leveransåta-
gandet för IT-tjänster 
samt skapa förutsättning-
ar för avvecklande av an-
slag 

Avveckla anslag gällande 
kontohantering till för-
mån för fakturering per 
konto och kommun 
 
 
 
Upphandla och driftsätta 
MDM- verktyg 

5 
 
 
 
 
 
 
4 
 

Kontohantering fak-
tureras idag utifrån 
antal konton per 
kommun. 
 
 
 
Arbetet med drift-
sättning pågår 

 Driftsäkra den kommu-
nala It-leveransen 

Uppgradering av PKI cer-
tifikathantering 
 
Upphandla och driftsätta 
autentiseringsplattform 
 
Utreda framtida metaka-
taloglösningar 

3 
 
 
3 
 
 
5 
 

Uppgraderat server men inte 
funktionalitet 
 
Upphandling under hösten 
 
 
Utredning genomförd 
 

 Säkerställa följsamhet 
mot dataskyddsförord-
ning 

Utreda och förbereda an-
passning till nya lagkrav 

4 
 
 
 

Arbetet pågår och styrgrupp 
är tillsatt.  

 Förbättra kommunikation 
externt och internt 

Bygga Itsam portal 
 
 
 

1 
 

Utgår /ej relevant  

 Skapa en kostnadseffek-
tiv och rationell hantering 
av befintliga IT-tjänster 

Upphandling klienter etc 
 
Utbyte av samtliga 
tjänste- ID kort (SIS) mot 
företagskort. 

5 
 
3 
 
 

Genomfört.  
 
Pågår, alla nya kort blir före-
tagskort 
  

 Förbättra och tydliggöra 
interna rutiner och ar-
betssätt 

Införa e-fakturering gäl-
lande kundfakturor 

4 Avtal tecknat. E-fakturering 
påbörjas under hösten 2017 

 Bygga ut fiber för med-
lemskommunernas räk-
ning 

Fiberutbyggnad i Åtvida-
bergs tätort 
 
Fiberutbyggnad i Kisa 
tätort 
 
Fiberutbyggnad i Öster-
bymo tätort 
 
Fiberutbyggnad i Grebo 
 
Fiberutbyggnad Siggeryd 
 
Fiberutbyggnad Krågedal 
 
Utreda/förbereda fiber-
utbyggnad i Åtvidabergs 
landsbygd   
 
Utreda/förbereda fiber-
utbyggnad i Kinda lands-
bygd  
 
Utreda/förbereda fiber-
utbyggnad inom Ödeshög 
och Boxholms kommuner 

4 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
5 
 
5 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

Fortgår enligt plan 
 
 
Fortgår enligt plan 
 
 
Fortgår enligt plan 
 
 
Fortgå enligt plan 
 
Genomfört 
 
Genomfört 
 
Tre mindre projekt har ge-
nomförts 
 
 
Underlag för beslut i Kinda 
kommun arbetas fram 
 
 
Ansökningar till jordbruks-
verket gällande två områden i 
Boxholm genomförs 

 Skapa förutsättningar för 
samverkan genom ge-
mensamma tekniska lös-
ningar 

Ta fram TaaS (Telefoni as 
a service) vad gäller han-
tering av mobiltelefoner  

1 Inte relevant 

 Nöjda användare i kom-
munerna 

Bibehålla nivå på an-
vändarupplevelse i sam-
band med enkäterna 

5 
 
 

Fortsatt hög kundnöjdhet 
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Lösa 50 procent av It- 
supportärenden inom en 
timme 
 
Lösa 80 procent av It- 
supportärenden inom fem 
arbetsdagar 

 
5 
 
 
 
5 
 

 
52 procent löst inom en 
timme 
 
 
83 procent löst inom fem ar-
betsdagar 

 En god personalpolitik Bibehållen låg sjukfrån-
varo 
 
Genomföra årlig medar-
betarenkät  

4 
 
 
2 

Fortsatt låg sjukfrånvaro  
 
 
Ej genomförd ännu 

 En stabil ekonomi Uppnå budgetmål 3 Positiv utveckling gentemot 
föregående år. Budgetmålet 
kommer dock inte uppnås 

     

 

*uttalande gällande måluppfyllelse anges som ett betyg 1‐5 där följande menas:  

1. Dålig ‐ Ej påbörjat  

2. Otillfredsställande – påbörjad ej avslutad eller delrapporterad  

3. Måttlig – delrapporterad  

4. God – arbete fortgår enl. plan  

5. Hög – genomfört/rapporterat 

 
 

 



ITSAM 
Revisorerna 

Till Kommunfullmäktige 

Boxholms kommun 
Kinda kommun 
Vimmerby kommun 
Ydre Kommun 
Åtvidabergs kommun 
Ödeshögs kommun 

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2017-08-31 

Vi, av respektivefullmäktige utsedda revisorer i kommunalförbundet 
ITSAM, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Bedömningen avser mål och 
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, såväl 
finansiella som för verksamheten. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, 
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 
Granskningen har utförts enlig god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats 
av PWC. 

Utifrån den gjorda granskningen kan revisorerna konstatera följ ande: 

Resultatet för perioden som framgår i delårsrapporten är 1,3 mnkr (0,5 
mnkr). Prognosen är 1,7 mnkr. Budgeterat resultat enligt budget är 2,5 
mnkr. 

Delårsrapporten för 2017 har förändrats från föregående år och är 
kortfattad. Det framgår i delårsrapporten en viss osäkerhet gällande 
gjorda prognoser för implementering av nytt skolsystem samt att 
ekonomisk jämförelse mellan åren inte är relevant då ny struktur och 
uppbyggnad av ekonomirapporter/ uppföljning mm pågår. Syftet är att 
underlätta styrning, ekonomisk uppföljning mm. Ett fortsatt arbete för att 
säkerställa rättvisande redovisning, förbättrade uppföljningsrutiner och 
ekonomisk analys krävs inför kommande årsredovisning. 

Granskningen visar att delårsrapporten inte tillfullo är upprättad i enlighet 
med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Avvikelser som noterats 
framgår i rapporten. 

Bedömning om balanskravet kommer att uppfyllas för år 2017 framgår ej.



ITSAM 
Revisorerna 

Det prognostiserade resultatet inte tillfullo är förenligt med finansiellt mål 
som fastställts i ekonomisk budget 2017. 

Utifrån delårsrapportens återrapportering kan konstateras att 
verksamhetens prognostiserade utfall delvis är förenligt med de fastställda 
aktiviteterna i budget 2017. 

Revisorerna bedömer att: 

o Delårsrapporten är inte i sin helhet upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed i övrigt 

° Resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med de mål som 
fastställts. g 

Bilaga: Revisionsrapport - Granskning av delårsbokslut per 
2017-08-31 
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Granskning av delårsrapport 2017 

1. Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt 
granskat ITSAMs delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-08-31. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett un- 
derlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen fast- 
ställt. 

Resultatet för perioden som framgår i delårsrapporten är 1,3 mnkr (0,5 mnkr). Prognosen 
är 1,7 mnkr. Budgeterat resultat enligt budget är 2,5 mnkr. Delårsrapporten för 2017 har 
förändrats från föregående år och är kortfattad. 

Det framgår i delårsrapporten en viss osäkerhet gällande gjorda prognoser för implemen- 
tering av nytt skolsystem samt att ekonomisk jämförelse mellan åren inte år relevanta då 
ny struktur och uppbyggnad av ekonomirapporter/uppföljning mm pågår. Syftet är att 
underlätta styrning, ekonomisk uppföljning mm. Osäkerhet har redovisats från företrä- 
dare för ekonomiavdelningen för gjord prognos och den uppföljning som gjorts. Ett fort- 
satt arbete för att säkerställa rättvisande redovisning, förbättrade uppföljningsrutiner och 
ekonomisk analys krävs inför kommande årsredovisning. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision- 
ella bedömning: 

o Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten inte tillfullo är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt. Avvikelser som noterats framgår i rapporten. 

Bedömning om balanskravet kommer att uppfyllas för år 2017 framgår ej. 

o Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de fastställda målen för god ekonomisk 
hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet inte tillfullo är förenligt med finansiellt mål 
som fastställts i ekonomisk budget 2017. 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostise- 
rade utfall delvis är förenligt med de fastställda aktiviteterna ibudget 2017. Redovisning- 
en för måluppfyllelsen görs utifrån aktiviteterna för delårsperioden och inte utifrån pro- 
gnos för helårsutfallet. Någon samlad bedömning avseende huvudmål och delmål redovi- 
sas ej. 
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Granskning av delårsrapport 2017 

2. Inledning 
2.1. Bakgrund 
Kommunalförbund år skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning 
(delårsrapport) för verksamheten från årets början och i revisorernas uppgift ingår att 
granska kommunalförbundets delårsrapport. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä- 
kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kom- 
munens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

2.2. Syfle och revisionsfifigor 
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken 
skall bilåggas delårsrapporten i samband med direktionens behandling av densamma. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

o Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 
o Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen 

för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

2.3. Revisionskriterier 
Följande kriterier används i granskningen: 

o Kommunallag (KL), kap 9:9 a 

o Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9 
o Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, Delårsrapport 
o Beslut avseende god ekonomisk hushållning 
o EV anvisningar avseende delårsrapport 

2.4. Avgränsning och metod 
Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande: 

o översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2017-08-31, 
o förvaltningsberättelsens innehåll, 
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o hur kommunalförbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är fören- 
ligt med målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksam- 
hetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att 
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information 
som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter 
kan förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisions- 
sed i övrigt har. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av kommunalförbundets ekonomichef. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 
3.1. Lagens krav och god redovisningssed 
3.1.1. Iakttagelser 
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för peri- 
oden i delårsrapporten uppgår till 1,3 mnkr (0,5 mnkr) 

Delårsrapporten för 2017 har förändrats från föregående är och är kortfattad. Den består 
av en inledning (till viss del förvaltningsberättelse) iform av periodens resultat, och pro- 
gnos för helåret samt resultaträkning och balansräkning. 

Översiktlig förvaltningsberättelse 
Inledningen/ förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig bety- 
delse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten 
upprättas. Bl.a. beskrivs om osäkerhet i prognoser gällande implementering av nytt skol- 
system samt att ekonomisk _jämförelse mellan åren inte är relevant då ny struktur och 
uppbyggnad av ekonomirapporter/ uppfölj ning mm pågår. Syftet är att underlätta styr- 
ning, ekonomisk uppföljning mm. 

Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet 
beskrivs till viss del. Osäkerhet har redovisats från företrädare för ekonomiavdelningen 
från gjord prognos och den uppföljning som gjorts. Ett fortsatt arbete för att säkerställa 
rättvisande redovisning och förbättrade uppföljningsrutiner och ekonomisk analys krävs 
inför kommande årsredovisning. 

En samlad, övergripande redovisning av förbundets investeringsverksamhet framgår 
inte av förvaltningsberättelsen/ delårsrapporten. 

En redovisning av hur helärsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för 
den löpande verksamheten görs ej i förvaltningsberättelsen/ inledningen. Dock framgår 
det den totala prognosen i resultaträkningen. Det prognostiserade resultatet uppgår till 1,7 
mnkr vilket är 0,8 mnkr sämre än budgeterat som enligt budget 2017 var 2,5 mnkr (3 % av 
intäkterna). Dock framgår det att budgeten är 2,6 mnkr i delårsrapporten. 

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas inte. 

Finansiella rapporter 
Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt noter. Räkenskaperna om- 
fattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med gällande rekommendation. Resul- 
taträkningen jämförs med föregående års motsvarande period, budget samt prognos. 
Dock enbart på total nivå. Balansräkningen jämförs med föregående års bokslut 2016. 

Analys av resultaträkningen och balansräkningen bör tydliggöras i delårsrapporten och 
säkerställas inför kommande bokslut. Det finns differenser gentemot erhållen resultat- 
räkning ur ekonomisystem och det som framgår i delårsrapporten. 
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Vissa andra upplysningar 
Redovisningsprinciper för delårsrapporten framgår inte i delårsrapporten. Om principer- 
na är desamma som föregående års bokslut skall det framgå. Det framgår att principerna 
har förändrats i till viss del i inledningen/viktiga händelser, dock ej vilka eller ev. avsteg 
till rekommendation. 

Andra upplysningar som bör utvecklas och säkerställas till årsredovisningen är förklaring 
till säsongsvariationer, jämförelsestörande poster mm. 

3.1.2. Bedömning 
Mot bakgrund av ovanstående bedöms att delårsrapporten inte tillfullo är upprättad i en- 
lighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten 
att balanskravet kommer alternativt inte kommer att uppfyllas för år 2017 framgår ej eller 
om tidigare resultat behöver återhämtas. 

Som framgår i delårsrapporten pågår ett arbete inom ITSAM med implementering av ny 
struktur för ekonomisk uppföljning, rapporter mm. Syftet är att underlätta styrning och 
uppföljning. Ett fortsatt arbete krävs för att säkerställa rättvisande ekonomisk analys och 
rättvisande redovisning inför kommande årsredovisning. 

3.2. God ekonomisk hushållning 
Direktionen har fastställt ekonomisk budget för perioden 2018-2019 innehållande finan- 
siellt mål och Verksamhetsmål. 

3.2.1. Iakttagelser 
Finansiella mål 
I delårsrapporten görs en avstämning mot förbundets budgeterade mål som fastställts i 

budget 2017: 

Finansiellt mål beslutad av Prognostiserad 
direktionen i budget 2017 Prognos 2017 måluppfyllelse 
Öçerskott motsvarande 3 % T1,7 mnkr (2 %) ;fgjmåttlig uppfyllelse) 
av intäkterna över en treårs- 5 

period (2,5 mnkr enligt bud- 

“1_)_é1if£é’ii'2i17é}i'ét'a§115i'1'E1&6f16££fi'"': 
________________________________________________________ h 

och aktiviteten är uppnå bud- 
getmål d V s 2,5 mnkr. 

. . _ _ _ _ . . _ . _ . . . . _ _ _ _ . . _ _ _ _ . . . . _ . . . . . . _ _ . . . x _ _ . . _ . . _ _ . _ _ _ . . . . _ . . . . _ . . _ . _ _ _ . . . _ _ . 4 . . . _ . . . . . _ _ . . _ . _ _ . . . . _ _ . . . . . _ _ . __ 

AV redovisningen framgår att målet inte tillfullo kommer att uppfyllas. En avvikelse med - 

-0,8 mnkr. Vi noterar att i budget är målet 2,5 mnkr men i delårsrapporten är målet 2,6 
mnkr. 

Mål för verksamheten 
I delårsrapporten görs en uppföljning av de aktiviteter som fastställt för verksamheten. 
Redovisningen för måluppfyllelsen görs utifrån aktiviteterna för delårsperioden och inte 
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te utifrån prognos för helårsutfallet. Någon samlad bedömning avseende huvudmål och 
delmål redovisas ej. 

Vi noterar att måluppfyllelsen gällande flertalet av antagna aktiviteter bedöms vara hög, 
god alternativt måttlig. 

3.2.2. Bedömning 
Vi bedömer att det prognostiserade resultat inte tillfullo är förenligt finansiellt mål som 
fastställts i budget 2017. 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostise- 
rade utfall är delvis är förenlig med fastställda mål i budget 2017. 

2017-10-25
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KINBN 2018-00100 

  

 
 Bildningsnämnden 

 

Skolchef för skolväsendet  

Förvaltningens förslag till beslut 

Bildningsnämnden beslutar att utse förvaltningschef till skolchef från 1 januari 
2019.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt ändring av skollagen ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda 
huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en 
skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. 
 
Staten och skolhuvudmännen har ett gemensamt ansvar för den svenska skolan, 
och det behövs åtgärder som kan förbättra samspelet mellan de statliga kraven 
och dess effekter i verkligheten. Om skolchefen finner att verksamheten inte lever 
upp till vissa författningskrav ska denne försöka åtgärda bristerna inom ramen för 
sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte är tillräckliga, t.ex. för att 
tillräckliga medel saknas för att adekvata åtgärder ska kunna genomföras, ansvarar 
han eller hon för att informera den del av huvudmannen som är ytterst ansvarig.  

Tilläggen till skollagen är en viktig del i det strategiska arbetet för att förbättra den 
svenska skolan med utgångspunkt i bland annat 2015 års skolkommissions förslag 
till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen. 

Förändringarna innebär följande: 
 Huvudmännen för förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan ska 

aktivt verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina 
skolenheter. 

 Huvudmännen inom skolväsendet ska utse en skolchef som ska biträda 
huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för 
utbildningen följs. 

 Statens skolinspektion ska kunna ingripa med statliga åtgärder för rättelse 
mot kommuner och landsting under motsvarande förutsättningar som när 
ett godkännande av en enskild som huvudman kan återkallas. 

 Ändringar ska införas i syfte att minska elevers upprepade eller längre 
frånvaro från utbildningen inom den obligatoriska verksamheten. 
 

Regeringen bedömer att det blir tydligare att det inte införs någon ny ansvarsnivå 
inom skolväsendet, utan att det i stället regleras en funktion inom huvudmannen. 
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Uppdraget att tillse att alla föreskrifter för utbildningen följs ska även ses i ljuset av 
skolchefens naturliga roll inom det systematiska kvalitetsarbetet. 
. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2018-06-07 

Samling för skolan Prop. 2017/18:182  

Syfte 

Huvudmannen ska enligt skollagen systematiskt och kontinuerligt planera, följa 
upp och utveckla utbildningen utifrån de nationella mål som finns för utbildningen. 
Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det 
finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder 
vidtas (4 kap. 5 och 7 §§). 
 
Som chef inom huvudmannens organisation med ett ansvar för hela eller delar av 
skolväsendet får det förutsättas att skolchefen aktivt kommer att delta i detta 
arbete. Dokumentationen från enheternas kvalitetsarbete utgör ett viktigt 
underlag för huvudmannens kvalitetsarbete, tillsammans med t.ex. officiell 
statistik och uppföljningssamtal med rektorer. 

Önskad effekt 

Huvudmännen inom skolväsendet ska utse en skolchef som ska biträda 
huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. 

Berörda 

Bildningsnämndens verksamhet 

Samråd 

Samråd har skett med Bildningsnämndens verksamhetschefer 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

Tilläggen till skollagen är en viktig del i det strategiska arbetet för att förbättra den 
svenska skolan med utgångspunkt i bland annat 2015 års skolkommissions förslag 
till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen. 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

Tilläggen till skollagen är en viktig del i det strategiska arbetet för att förbättra den 
svenska skolan med utgångspunkt i bland annat 2015 års skolkommissions förslag 
till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen. 

Miljökonsekvenser 

- 
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Samverkan (MBL) 

Samverkan har skett den 18 juni 

Genomförande 

Gäller från 1 januari 2019 och framåt. 

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2018. De nya bestämmelserna om 
skolchef och bestämmelserna om statliga åtgärder för rättelse i den nya lydelsen 
ska tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs efter utgången av 2018 

Uppföljning 

Kontinuerligt  

Återrapportering 

Vid behov 

 

 

Eva Holm 
Bildningschef 

Marie Netz 
Nämndsekreterare  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

Bildningsnämndens verksamhetschefer  
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