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Verksamhetsberättelse 2019, gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att godkänna verksamhetsberättelse 2019 för den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan och ge ansvarsfrihet. 
 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2019 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 2019. 
Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,5 mkr som återbetalas till 
medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för 
gemensamma nämnden upphandlingssamverkan. 
 
 
 
 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 
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Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 

Beslut 

Upphandlingscenters verksamhetsberättelse och bokslut godkänns och 

överlämnas till respektive fullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Upphandlingscenter har tagit fram verksamhetsberättelse och bokslut för 2019. 

Det blev ett mindre överskott i 2019 års verksamhet med 0,5 mnkr, som 

återbetalats till medlemskommunerna, enligt samarbetsavtalet.  

Lägre externa intäkter än budgeterat med 0,1 mnkr på grund av utebliven intäkt 

från Region Dalarna. Lägre lönekostnader med 1,9 mnkr på grund av vakanta 

tjänster, långtidssjukskrivning och föräldraledigheter. Externt konsultstöd har 

därför köpts in som medfört högre övriga kostnader. 

Fortsatt hög efterfrågan på erbjudna tjänster. Rekord i antal beställda 

upphandlingar och annonseringar. En tydlig trend i kommunerna är att fler 

upphandlingar avser digitalisering och teknik inom välfärdstjänster. 

89 % upphandlingar har avslutats enligt fastställd upphandlingsplan 2019.  

UhC har genomfört drygt 200 upphandlingar/projekt inkl. 32 genomförda 

direktupphandlingar till ett upphandlat värde på 2-3 miljarder kronor.   

Samordningsgrad för upphandlingar. I  73 % av upphandlingarna har 

samordning skett (2018 71 %). Målnivå > 80 %.   

Fortsatt positiv trend med hög andel avgjorda överprövningar till UhC:s fördel. 

Mängden överprövningar motsvarar ett normalt år historiskt sett. Antalet 

överprövningar som prövats i sak under 2019 uppgår till 6 i första instans. 

Detta motsvarar en andel av 4,7 % (2018 4,9 % och riksgenomsnitt 2018 6,1 

%). 

Fortsatt robust andel upphandling i form av socialt ansvarsfull upphandling. 

UhC har ställt sysselsättningskrav i 37 olika offentliga upphandlingar samt 

genomfört 4 reserverade upphandlingar för sociala företag (> 25 %).  

Målnivå > 30 %. 
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Regional tillväxt. Andel leverantörer med verksamhet i någon av de sex 

samverkande kommunerna. 63 % regionala leverantörer (2018 58 % regionala 

leverantörer). Målnivå > 65 % för andel slutna avtal med regionala företag/ 

leverantörer. 

Fr.o.m. den 1 januari 2020 har uppdraget utökats för Nämnden (UhC) med 

Avesta kommun som ny samverkande kommun. 

Beslutsunderlag 

1. Bokslut 2019, daterad den 11 februari 2020.  

2. Verksamhetsberättelse 2019, daterad den 11 februari 2020. 

3. Tjänsteskrivelse, bokslut och verksamhetsberättelse 2019, daterad den 11 

februari 2020. 

______ 

 

Beslut inkl. bilagor skickas till 

Samverkande kommuner 

Fullmäktige i samtliga samverkande kommuner för kännedom 

Akten  



Förvaltning/avd/enhet

Arléne Eneroth, 0240-863 43

arlene.eneroth@ludvika.se

Årsbokslut

UHC

Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Avvikelse

Enhet Budget 2019 2019 2019 Bokslut 2019 mot budget

Upphandlingscenter 0 17 259 17 259 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Drift 0 17 259 17 259 0 0

Därav kapitalkostnadsförändringar 0

Drift exkl kapitalkostnadsförändringar 0

Kostnads- och intäktsslag

Total Därav löne-

Löne- kostn. Ej till Kapital- Lokal- Övriga

kostnad tillsvid. Ans kostnad Hyra kostnader Intäkter Summa

Budget 2019 14 498 0 47 360 2 463 17 368 0

Bokslut 2019 12 555 47 282 4 375 17 259 0

Avvikelse 2019 1 943 0 78 -1 912 109 0

Tillsvidare anställda och Lönekostnad  31/12

Antal Antal Antal

Årsarbetare och    Löne- Årsarbetare och    Löne- Årsarbetare och    Löne-

Enhet Lönekostnad kostnad Lönekostnad kostnad Lönekostnad kostnad

UHC 22,00 14 498 21,00 12 555 -1,00 -1 943

Personal 22,00 14 498 21,00 12 555 -1,00 -1 943

Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse

mailto:arlene.eneroth@ludvika.se
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Gemensam nämnd för  
upphandlingssamverkan (GNU) 
 

NÄMNDENS UPPDRAG 

Den gemensamma nämnden (GNU) består av Falun, 
Borlänge, Ludvika, Gagnef, Hedemora och Säters kom-
muner. 

GNU:s uppgift är att på grundval av samarbetsavtal,  
reglemente och fastställd gemensam upphandlingspolicy 
och med stöd av UhC, svara för alla upphandlingar med 
undantag av direktupphandlingar och vad som i Lag om 
offentlig upphandling definieras som byggentreprenader 
samt konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om 
valfrihetssystem. 

Verksamheten leds politiskt av en gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan (GNU), som består av en leda-
mot från varje samverkande kommun. 

I grunden är skapandet av Upphandlingscenter ett sätt att 
förstärka de medverkande kommunernas samlade upp-
handlingskompetens och skapa en större affärsnytta. 

UhC har genomfört drygt 200 upphandlingar/projekt inkl. 
direktupphandling till ett årligt upphandlat värde på 2-3 
miljarder kronor. Spännvidden är stor, vi upphandlar allt 
från kontorsmaterial, konsulter och livsmedel till snöröj-
ning, fordon och fastighetstjänster. 

VERKSAMHET – väsentliga händelser under 
perioden 

 Fortsatt hög efterfrågan på erbjudna tjänster. Rekord 
i antal beställda upphandlingar och annonseringar. 
En tydlig trend är att fler upphandlingar avser digitali-
sering och teknik inom välfärdstjänster.  

 Robust andel upphandling med socialt ansvarsfull 
upphandling. UhC har ställt sysselsättningskrav i  
37 olika offentliga upphandlingar samt genomfört  
4 reserverade upphandlingar. 

 Nytt team. Under 2019 har det nya upphandlings-
teamet PuO (personal, utbildning, omsorg) haft sitt 
första år med genomförda upphandlingar inom för 
nämnden nya områden såsom utbildningar, hälso-
vård samt välfärdstjänster.  

 Genomförande av samordnad UhC-dag för samtliga 
kommuner och lokala UhC-dagar 2019 i samver-
kande kommuner för beställare/sakkunniga/politiker 
samt leverantörsträffar och tidig dialog med företa-
gare i kommunerna.  

 Utbildningsinsatser inom både direktupphandling, 
rollen som sakkunnig, avtalstrohet och farliga för-
måner (mutor och jäv) för några kommuner har ge-
nomförts. 

 

 

 Projekt Återbruk i den offentliga affären startade i feb-
ruari 2019. Projektet drivs i samarbete med Länssty-
relsen/UDD med medel från Energimyndigheten. En 
projektledare jobbar halvtid på UhC. Syftet är att öka 
återanvändning och återvinning i upphandlingen. 

 UhC har drivit ett utvecklingsprojekt kring avtalsför-
valtning. Vi på UhC har därför integrerat avtalsför-
valtning i det systematiska upphandlingsarbetet/upp-
handlingsprocessen via vår handbok. 

 UhC har deltagit i projekt Upphandlingsdialog Da-
larna som utifrån regionala behov förmedlar kunskap 
och ger metodstöd vid upphandling, främst till mindre 
företag. 

 GNU har haft fyra sammanträden under året. Sam-
rådsgrupp för UhC har haft fyra möten under året 
och Lokala upphandlingsgrupper (LUG) har samlats 
ett antal gånger per kommun.  

 Under 2019 bildades en gemensam controllergrupp 
med representanter från samverkande kommuner. 

 GNU har fastställt nämndplan med sex inriktnings-
mål. Nämndplanen visar på mål och riktning och de 
viktigaste prioriteringarna för perioden 2019-2021. 

EKONOMI 

Ekonomiskt resultat  

Totalt för nämnden      

mnkr

Utfall 

2019

Budget 

2019

Utfall 

2018

Intäkter

Kommunbidrag 16,3 16,3 13,8

Övriga interna intäkter 0,0 0,0 0,0

Externa intäkter 1,0 1,1 1,7

Summa intäkter 17,3 17,4 15,5

Kostnader

Löner och PO -12,6 -14,5 -11,5

Övriga personalkostnader 0,0 0,0 0,0

Hyra -0,3 -0,4 -0,3

Kapitalkostnader -0,1 -0,1 -0,1
Övriga kostnader -4,3 -2,4 -3,6

Summa kostnader -17,3 -17,4 -15,5

Resultat 0,0 0,0 0,0

Självfinansieringsgrad 100% 100% 100%  
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Ekonomisk analys 

Det blev ett mindre överskott i 2019 års verksamhet med 
0,5 mnkr, som återbetalats till medlemskommunerna en-
ligt samarbetsavtalet.  

Lägre externa intäkter än budgeterat med 0,1 mnkr på 
grund av utebliven intäkt från Region Dalarna. Lägre lö-
nekostnadermed 1,9 mnkr på grund av vakanta tjänster, 
långtidssjukskrivning och föräldraledigheter. Externt kon-
sultstöd har därför köpts in som medfört högre övriga 
kostnader. 

 
MEDARBETARE 

I varje samverkande kommun finns en kommunansvarig 
upphandlare placerad, med utökad tillgänglighet på plats, 
för att vara Upphandlingscenters kontakt i kommunen. 

UpphandlingsCenter har kontor i Ludvika och satellitkon-
tor i Borlänge, Falun, Gagnef, Säter och Hedemora och 
vi är 23 st. medarbetare. 

Rekrytering har skett av 3 nya medarbetare varav  
2 var ersättningsrekryteringar samt 1 vikariat. 

Antal anställda: 23 medarbetare varav 19 taktiska/ strate-
giska upphandlare, 3 verksamhetsstöd/ upphandlings-
chef samt 1 chef. Ledningsgrupp: 6 medarbetare varav 
50 % kvinnor och 50 % män. 

UhC:s organisation består av tre större team som upp-
handlar inom olika varu- och tjänsteområden samt team 
Verksamhetsstöd.  

 

NYCKELTAL/VERKSAMHETSMÅTT 

GNU har identifierat inriktningsmål för 2019. För respek-
tive mål finns nyckeltal/indikatorer som syftar till att mäta 
och följa upp. Nedan redovisas utfall för 2019. 

Upphandling används som ett strategiskt 
verktyg för att nå våra mål 

Ägarna ska känna förtroende för UhC. Nöjd kund-under-
sökning 2019 är pågående. Målnivå nöjdhetsvärde för an-
delen nöjda kunder >90 %. 

Ägarna ska känna förtroende för UhC. Ekonomi i balans 
uppfylls. Målnivå resultat i nivå enligt budget eller över. 

Vi arbetar genomgående med hög kvalitet 

Kvalitativ upphandling. Under 2019 har UhC genomfört 
160 olika upphandlingar/uppdrag (2018 182 upphand-
lingar/uppdrag). Totalt har 192 upphandlingar/uppdrag ge-
nomförts inklusive 32 direktupphandlingar. 

Kvalitativ upphandling. 89 % upphandlingar har avslutats 
enligt upphandlingsplan 2019 (2018 86 %). Målnivå > 90 
%.  

Samordningsgrad för upphandlingar. Mätning av samord-
ningsgrad för genomförda upphandlingar. I  73 % av upp-
handlingarna har samordning skett (2018 71 %). Målnivå 
> 80 %. 

Vi sparar pengar åt våra kommuner 

Avtalsuppföljning med leverantörer ska öka. Under året 
har 135 uppföljningsmöten genomförts med avtalsleveran-
törer (2018 140 st.). Målnivå > 150 st. 

Under året har en gemensam controllergrupp etablerats 
med representanter från kommunernas ekonomienheter 
och UhC. Gruppen ska arbeta med frågor som leveran-
törstrohet och avtalsförvaltning. 

En rättssäker offentlig upphandling 

Fortsatt positiv trend med hög andel avgjorda överpröv-
ningar till UhC:s fördel. Mängden överprövningar motsva-
rar ett normalt år historiskt sett. Antalet överprövningar 
som prövats i sak under 2019 uppgår till 6 i första in-stans. 
Detta motsvarar en andel av 4,7 % (2018 4,9 % och riks-
genomsnitt 2018 6,1 %).  

Av dessa avslogs 5 och 1 rättades genom att en annan 
vinnare antogs efter dom. Ytterligare 2 överprövningsan-
sökningar har inte lett till en dom eftersom Upphandlings-
center vidtagit ändring av tilldelningsbesluten och målen 
därmed avskrivits. I kammarrätt har 1 mål avgjorts till 
UhC:s fördel och 1 mål är ännu ej avgjort. Målnivå andel 
överprövningar relativt riksmått +/- 3 %. 

Hållbarhet är för oss självklart och där ligger 
vi i framkant 

Fortsatt robust andel upphandling i form av socialt an-
svarsfull upphandling. UhC har ställt sysselsättningskrav i 
37 olika offentliga upphandlingar samt genomfört 4 reser-
verade upphandlingar för sociala företag (> 25 %). Målnivå 
> 30 %. 

Sammantaget har över 110 avtal slutits där sysselsätt-
ningskrav har ställts. UhC noterar positivt att AME enhet-
erna i kommunerna har kommit igång med arbetet att 
”matcha kandidater” efter villkoren. Över 25 personer har 
gått ut i arbete i form av praktik och/eller anställning.  

Under året har modell tillämpats för att i 7 olika upphand-
lingar kunna ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester 
och arbetstid i nivå med kollektivavtal. Dessa är: Arboris-
ter, Drift och underhåll, Måleritjänster, Mark- och anlägg-
ning, plattsättning, bevakningstjänster samt byggarbeten. 

 

 

Personalnyckeltal 

  

 2019 

 

2018 

    

Antal anställda* 21 16 

Arbetade timmar** 29 248  28 145 

Varav timmar utförda av  
timanställd personal (%) 

0 3,9 

Sjukfrånvaro i procent av  
ordinarie arbetstid 

7,53 5,19 

 

*Månadsavlönade enligt AB 

**Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid 

Åldersstruktur 2019-12-31  

-29 30-39 40-49 50-59 60- 

2 6 5 5 3 
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En miljömässigt ansvarsfull upphandling. I 87% av ge-
nomförda upphandlingar har miljökrav ställts (2018 80%). 
I 9% av upphandlingarna har vi avancerade/spjutspets 
krav på miljö eller ekologisk hållbarhet. 

Målsättning i projekt Återbruk i den offentliga affären är att 
få med återbruk i 20% av upphandlingarna. Resultat för 
2019 blev ca 10% (nollmätning och nytt arbetssätt). Vi har 
under året jobbat på rutiner och styrmodeller för att nå 
bättre resultat 2020. 

Anbud och regional tillväxt  

Ökad andel anbudsgivare. Under 2019 inkom i snitt 4,0 
anbud per annonserad upphandling (2018 3,7 anbud per 
upphandling). I riksgenomsnitt inkom anbud från 4,3 an-
budsgivare i de upphandlingar som annonserades 2018. 

Andel leverantörer med verksamhet i någon av de sex 
samverkande kommunerna. 63 % regionala leverantörer 
(2018 58 % regionala leverantörer). Målnivå > 65 % för 
andel slutna avtal med regionala företag/ leverantörer. 

Dialogen i upphandling ska stärkas. Under 2019 har tidig 
dialog genomförts vid drygt 90 tillfällen med leverantörer 
inför upphandling. Extern remiss av upphandlingsdoku-
ment med marknad/företag har skett vid 17 tillfällen inför 
upphandling.  

Under året skulle nöjd leverantörsindex ske med nollmät-
ning. Detta har vi inte klarat av att genomföra. 

Vi arbetar ständigt för nya och bättre lös-
ningar för våra beställare 

Innovationsupphandling eller innovationsvänlig upphand-
ling har genomförts i minst 5 upphandlingar. Målnivå > 3 
upphandlingar. 

UTVECKLING/FRAMTID 
 Fr.o.m. den 1 januari 2020 utökas uppdraget för 

Nämnden (UhC) med Avesta kommun som ny sam-
verkande kommun. Inför denna utökning sker rekry-
teringar och introduktion av strategiska upphandlare. 

 Upphandlingsstöd till kommunerna avseende utbild-
ning, direktupphandling, annonseringstjänster och 
byggentreprenader bedöms komma att öka.  

 För att uppnå en effektiv och rättssäker upphandling 
som tar tillvara konkurrensen på marknaden framåt i 
vår region är Nämnden och UhC en viktig aktör för 
utvecklingen kring regional tillväxt, dialog i upphand-
ling och hållbar upphandling. 

 Upphandling ska ses som ett strategiskt verktyg för 
att även nå andra samhällsmål än de rent ekono-
miska. UhC ska verka för att relevanta sociala, etiska 
och miljökrav ställs i varje upphandling.  

 Några kommuner har visat ett intresse kring samver-
kan vid offentlig upphandling. Ett alternativ är att 
UhC verkar som en framtida inköpscentral, enligt 
LOU. 

 Avtalsförvaltning inklusive uppföljning är ett åta-
gande alla upphandlande myndigheter har. I Sverige 
är avtalsförvaltningen ännu i sin linda. För att kom-
munerna ska få ”full effekt” behöver samarbete och 
ansvar m.m. i nuvarande samarbete utvecklas.  
I Sverige kan vi spara 5-15 % av de 700 miljarder 
kronor vi tillsammans årligen upphandlar för, genom 
att aktivt arbeta med avtalsförvaltning. De flesta 
kommunerna i Sverige behöver spara/effektivisera. 

En inte liten del av ”pengarna finns” att hämta hem 
genom att satsa på avtalsförvaltning i framtiden. 
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Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för hjälpmedelsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för hjälpmedelsnämnden och ge 
ansvarsfrihet. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för hjälpmedelsnämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för hjälpmedelsnämnden 2019. Utfallet för verksamheten 
uppgick till ett överskott på +3,4 mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för 
hjälpmedelsnämnden. 
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 





 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Hjälpmedel Dalarna  

Sammanfattning 

Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, självständighet 

och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 

Tillsammans med länets kommuner tar Regionen ett 

gemensamt ansvar för att tillhandahålla hjälpmedel till ett 

rimligt pris. Den snabba tekniska/digital utvecklingen skapar 

nya förutsättningar att förhålla sig till.  

En förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan 

finns framtagen. 

Att behålla och rekrytera personal är en utmaning i ett 

samhälle där rörligheten på arbetsmarknaden fortsätter att 

öka.  

Förvaltningen är i en omfattande lokalförändringsprocess 

med en totalevakuering (i planeringsstadiet) som följd. 

Målet är ändamålsenliga lokaler som möter upp för ökade 

hjälpmedelsvolymer och en utveckling av nya tjänster som 

gagnar Dalarnas medborgare. Under året har en arbetsgrupp 

från förvaltningen tillsammans med Regionfastigheter och 

arkitekt arbetat fram ett förslag på hur lokalerna ska 

anpassas inför framtiden.  

Kunskapen kring Tjänstedesignmetodiken som 

introducerades i och med Innovationsprojektet utvecklas då 

chefer teamledare och samordnare under hösten genomgått 

en internutbildning. Syfte att fortsätta förbättra 

förvaltningens förmåga att implementera innovativa 

lösningar.  

 

Verksamhet – viktiga mål och händelser 

Regionplanens övergripande mål 
Målupp-

fyllelse 

Mer närmare vård  

Vård utan köer 
1 

Vårdkvaliteten ska öka 
2
 

Minskad påverkan på klimat och miljö 
3 

Regional utveckling  

Fler medarbetare som trivs på jobbet 
4 

En långsiktigt hållbar ekonomi 
5 

mål uppfyllt      mål delvis uppfyllt         mål ej uppfyllt    

 

1-5 Samtliga mål bedöms som ej fullständigt uppfyllda på 

grund av den rådande lokalsituationen. Situationen gör att 

stora delar av förvaltningens resurser ockuperas för att reda 

ut och lösa de problem som förvaltningen nu befinner sig i. 

De ineffektiva flöden och den bristfälliga arbetsmiljön 

kommer att förbättras och resultatet kommer inte att vänta 

på sig när en totalevakuering och sedermera återflytt till 

verksamhetsanpassade lokaler genomförs. Under 2019 har 

delar av verksamheten evakuerats och förvaltningen har 

nosat på den komplicerade process och enorma arbetsinsats 

som behövs för att orkestrera en total evakuering av 

samtliga funktioner. Nämnda rockad kommer, för 

förvaltningen, onekligen att bli 20-talets mest 

karaktärsdanande arbetsinsats.  

Framtiden 

I och med den pågående lokalförändringen blir 

verksamhetens fokus de närmast åren att upprätthålla 

verksamhetens processer  trots evakuering och därtill  

splittrade lokaler. Efterfrågan på varor och tjänster ökar. Fler 

patienter vårdas i hemmet och har samtidigt behov av mer 

avancerad medicinteknisk utrustning. Detta ställer krav på 

en fortsatt ökad samverkan mellan regionen och 

kommunerna. Nya Medicintekniska direktivet kommer 

innebära andra krav vid rekrytering och utbildning av 

befintlig personal då högre krav ställs på regulatoriskt 

kunnande inom hjälpmedelsverksamhetens alla områden. 

Det riskerar också att förskjuta behoven av IT-utveckling på 

framtiden, där mobilitet och digitalisering för ökad 

patientsäkerhet och effektivitet är utgångspunkten. 

Verksamhet - fördjupning 

Nyckeltal / Kvalitet Utfall Mål Målupp-

fyllelse 

%andel återanvända 

individmärkta 

huvudhjälpmedel 

Rörelse R12 

74,7% 80% 
1 

%andel återanvända 

individmärkta 

huvudhjälpmedel KLOK 

R12 

44,7% 55% 
2 

%andel återanvända 

individmärkta 

huvudhjälpmedel PMB 

R12 

57,8% 60%  

% av de avhjälpande 

underhåll som påbörjas 

inom 5 arbetsdagar 

72,7% 95% 
3 

% av nettobehovsartiklar 

som plockas från lager 

enligt plocklista inför 

följande turbil 

98,1% 95%  

Väntetid (genomsnitt) till 

första erbjudna 

utprovningstid 

35 dagar 90 dagar  

Nyttjandegrad 88.9% 90%  

Uthyrningsgrad 91.1% 90%  

Antal fjärrtillsynskameror 120st 500st 
4 

Antal fortbildningsdagar 

per anställd 
2,41st 3,2st 

5 

 



 

 

1 Sänkningen från föregående år grundar sig till stor del i 

ökande efterfrågan samt en viss ökning av utrangeringen 

inom området.  
2 Sänkningen beror på ökad efterfrågan på 

Fjärrtillsynskameror och kortare livslängd generellt för 

hjälpmedlen inom avdelning KLOKs område. 
3 Flera nya medarbetare och ökad tid för att inhämta 

hjälpmedel för utprovning och reparationer påverkar 

möjligheten att påbörja arbetet i tid samtidigt som vissa 

reparationer påbörjas senare på önskemål av användaren. 
4 Antalet kameror har under 2019 dubblerats jämfört med 

2018, förväntningarna är fortsatt högt ställda och under 2020 

kommer fler trygghetsskapande digitala hjälpmedel att 

förskrivas. 
5 DHC har under 2019 rekryterat flera nya medarbetare vars 

interna introduktion inte finns med i denna siffra. Samtidigt 

har lokalsituationen hindrat förvaltningen i sitt arbete att 

vidareutbilda sina medarbetare i den utsträckning som 

behövs. 

 

Verksamhetsstatistik 
Utfall 

2019 

Utfall 

2018 

Utfall 

2017 

Antal uthyrda hjälpmedel 30 808 29 976 29 663 

Antal utlevererade 

Hyreshjälpmedel 
13 100 11951 11 591 

Antal returnerade 

Hyreshjälpmedel 
11 609 10566 10 242 

 

Den konstant ökande andelen uthyrda hjälpmedel (2014 var 

antalet 28 184) innebär också ett ökat behov av reparationer, 

service och andra typer av underhåll ute hos brukaren.  

Under 2019 har verksamheten fortsatt valt att vara passiva i 

ett antal upphandlingar. (som förvaltningen inte själv varit 

värdlän för). Detta till trots ökar antalet upphandlingstimmar 

till 1327h, jämfört med 390 h år 2017. Dock stämmer det 

med prognosen att antalet upphandlingar ökar under 2019-

2020. 

För Dalarna är upphandlingsfrågan strategiskt viktig då det 

kräver en bred samverkan (mellan regionerna och dess 

kommuner) och en gemensam insats i arbetet tillsammans 

med dagens leverantörer. 

Inkontinenssamordningen i länet fortsätter utvecklas. 

Samordnaren i Dalarna har fått stöd i en 

Hjälpmedelskonsulent. Fokus på att stötta och utveckla 

samordnarna i sina yrkesroller samtidigt som det ska bidra 

till mer jämlik utveckling inom området nationellt. 

Ekonomi 

Resultaträkning 2019 2018 

(mnkr) Budget Resultat Avvikelse Resultat 

Intäkter 155,1 163,7 8,6 152,5 

-varav Regionbidrag 2,8 2,8 0,0 2,8 

Kostnader -155,1 -160,3 -5,2 152,7 

-varav löner exkl soc 
avg 

-35,0 -34,7 0,3 -32,2 

-varav inhyrd 
personal 

    

Över-
/underskott 

0,0 3,4 3,4 -0,2 

     
Årets investering -33,2 -36,3 -3,1 -32,1 

 
                                                                                                      
Resultatet för 2019 blev  3,4 Mkr.  

Där vi ser att våra hjälpmedelskostnader har ökat (4,8 Mkr), 

vilket delvis kan förklaras med nytt sortiment, 

inventeringsdifferens, högre priser och fortsatta vakanser 

inom vissa avdelningar som tex.. rekonditioneringen, vilket 

då inneburit mer nyinköp. Demografin i samhället spelar in. 

Positivt är dock att intäkter för sålda varor också ökade (4,4 

Mkr) samt även hyresintäkterna (2,5 Mkr). 

En annan förändring till resultatet är våra lönekostnader som 

blev ca 0,5 Mkr lägre. Vid avslutade anställningar görs alltid 

en behovsbedömning vilket medför viss fördröjning innan 

ny rekrytering är på plats. Förvaltningen har haft en del  

föräldraledighet och personal som varit tjänstlediga viss 

procent. 

 

Kostnadsutveckling 
Budget 

2019 

Resultat 

2019 

Resultat 

2018 

Kostnadsutveckling % 1,6% 5.0%    8,8% 

 

Under året har kostnadsutvecklingen minskat från 6,4% till 

5%, vi kom inte ner i budgeterade 1,6% men fick den att 

ändra riktning. 

 

Under 2019 har hjälpmedelskostnaderna särskilt följts och vi 

kan se att första halvåret fortsatte de att öka. Andra halvåret 

stannade ökningen upp och till och med minskade lite jmfr 

med första halvåret. Vilket är en följd av fina ansträngningar 

att bl.a minska lagret samt öka rekonditioneringen. 

 

Personal  

När någon slutar sin tjänst görs en överprövning. 

Förvaltningen kan dock utveckla att vid varje tillfälle titta på 

behovet utifrån ett helhetsperspektiv för förvaltningen.  

Under året har det varit ett antal medarbetare som sökt nya 

arbeten och några som fått andra uppdrag. Det har generellt 

varit svårt att rekrytera både legitimerad personal och 

individer med teknisk spetskompetens. Introduktion av nya 

medarbetare är omfattande då verksamheten är komplex och 

det kan därmed ta tid innan ny personal kan komma i full 

produktion. 

Årsarbetare och 
anställda 

2019 2018 
Förändring mot 

föregående år 

Antal faktiska 
årsarbetare 

91,08 85,79 6,2% 

Antal anställda 99 94 5,3% 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag. 



 

 

Arbetad tid  2019  2018 
Förändring 
mot före-
gående år 

Budget Arbetad tid 
timmar, anställda 

   

Arbetad tid timmar, 
anställda 

146 026 141 652 3,1% 

-varav timanställda 206 836 -75,3% 

-varav mertid/övertid 
samtlig personal 

668 870 -23,2% 

 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad % 
2019 2018 

Kvinnor 99,3 99,3 

Män 99,2 99,1 

Totalt 99,2 99,2 

 

Könsfördelning 
(antal personer) 

2019 2018 

Kvinnor 38 36 

Män 61 58 

 

Åldersfördelning 
(antal personer) 

2019 2018 

Under 40 år 15 14 

40-59 år 73 67 

60 år och äldre 11 13 

Förvaltningens åldersspridning är inget alarmerande men en 

generationsväxling är stundande inom yrkeskategorierna 

hjälpmedelstekniker och hjälpmedelsingenjörer.  

Pensionsavgångar 
(antal personer) 

2019 2018 

Ålderspension 3 2 

Sjukersättning 0 0 

Totalt 3 2 

 

Sjukfrånvaro 2019 2018 
Förändring 

procentenheter 

föregående år 

Mål för Sjukfrånvaro i % 

av ordinarie arbetstid    

Sjukfrånvaro i  

% av ordinarie arbetstid 
4,7 5,7 -1,0 

Korttidssjukfrånvaro 

(dag1-14) i % av  

ordinarie arbetstid 

3,0 3,4 -0,4 

 

Frisknärvaro 2019 2018 

Andel personer som har max 5 

sjukdagar under ett år, uttryckt i % 55,2 39,5 

 

Friskvårdsnätverket fortsätter utvecklats positivt under året 

och har startat ett flertal aktiviteter som inspirerar och 

motiverar medarbetare till friskvård/hälsofrämjande 

aktiviteter. Ett fortsatt extra fokus kommer att ligga på 

möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter i och med den 

rådande arbetsmiljösituationen. 

Intern styrning och kontroll 

En risk- och konsekvensanalys har tagits fram av 

förvaltningens avdelningschefer i dialog med 

Hjälpmedelsnämnden. Denna analys har sedan legat till 

grund för årets internkontrollpunkter. 

Lokalförändringsprocessen har stor påverkan på 

förvaltningens processer och medarbetare. 

Internkontrollpunkterna har följts upp och åtgärderna har 

redovisats i Hjälpmedelsnämnden. 

Inför 2020 beslutades den nya internkontrollplanen på sista 

Nämndsammanträdet i december 2019. 

Internkontrollpunkterna för 2020 är inmatade i regionens 

ledningsportal.  

 

 

Helena Strandberg 

Förvaltningschef 

Hjälpmedel Dalarna 



Bokslut 2019
Rapportrader Mån 

utfall 
Ack utfall Ack budget Avv ack 

budget 
Års-budget Års-

prognos 

Lt-interna intäkter 5 498 68 572 65 054 3 518 65 054 69 662 
Externa intäkter 8 791 94 560 89 804 4 756 89 804 92 846 
FV-interna intäkter 902 12 407 10 952 1 455 10 952 0 
Summa intäkter 15 191 175 539 165 810 9 729 165 810 162 508 
Personalkostnader -4 566 -51 086 -51 578 492 -51 578 -50 878 
Hjälpmedelskostnader -13 896 -83 701 -78 230 -5 471 -78 230 -83 430 
Övriga kostnader -2 208 -24 975 -25 031 57 -25 031 -25 151 
FV-interna kostnader -902 -12 407 -10 952 -1 455 -10 952 0 
Summa kostnader -21 572 -172 169 -165 790 -6 378 -165 790 -159 459 
Resultat -6 381 3 370 19 3 351 19 3 049 
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Övriga kostnader
Spec av de 7 största övriga kostnaderna
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”Eget kapital”

Resultat 2014                  -555,7 Tkr
Resultat 2015                 +766,7 Tkr
Resultat 2016                 +293,9 Tkr
Resultat 2017                       -40 Tkr
Resultat 2018                  -240,4 Tkr 
Resultat 2019                 +3370  Tkr
Balans ”Eget kapital”     +3594,5 Tkr
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Verksamhetsberättelse 2019, gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att godkänna verksamhetsberättelse 2019 för den gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel och ge ansvarsfrihet. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2019 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 2019. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,6 mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för 
gemensamma nämnden alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 



Sammanträdesprotokoll 1 (1)
Falu kommun Sammanträdesdatum
Gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel

2020-02-11

§ 43 Verksamhetsberättelse 2019, Gemensamma 
nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel (ATL0005/19)

Beslut
1. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

godkänner verksamhetsberättelsen för år 2019.

2. Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel får i uppdrag att fatta beslut om ansvarsfrihet för 
nämnden.

Sammanfattning
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämndens uppdrag och 
verksamhet för år 2019. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 
0,6 mnkr.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

 

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-27

Skickas till 
Samtliga ingående kommuner i den gemensamma nämnden
Kommunrevisionen Falu kommun
Ekonomikontoret Falu kommun



2020-01-29

Gemensamma nämndens uppdrag

Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas (Falun, Borlänge, Ludvika, 
Hedemora, Säter, Gagnef och Smedjebacken) skyldigheter enligt alkohollag och tobakslag samt den 
kommunala kontrollen av receptfria läkemedelsförsäljningen i detalj-handeln. Nämndens uppdrag 
består av myndighetsutövning. Falu kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden 
ingår i värdkommunens organisation. 

Verksamhet

Alkohol
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. 
Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens 
medicinska och sociala skadeverkningar. Det är den gemensamma nämnden som ger tillstånd 
att servera alkoholdrycker. Gemensamma nämnden är tillsammans med polisen 
tillsynsmyndighet med uppgift att se till att alkohollagen följs. 

För att tillgodose tillsyn på serveringsställen och i detaljhandeln ska en tillsynsplan upprättas i 
början av året. Tillsynen består av förebyggande, inre och yttre tillsyn. Förebyggande tillsyn 
sker genom information, rådgivning och utbildning. Inre tillsynen är av administrativ karaktär 
och består främst av uppföljning av innehavarens personliga och ekonomiska förhållanden. 
Yttre tillsyn är den tillsyn som sker direkt på serveringsstället och i detaljhandeln. Tillsyn av 
serveringstillstånd har genomförts enligt plan. Tillsyn av detaljhandel folköl har inte skett 
enligt plan då arbetsbelastningen ökade på grund av ny tobakslag.

ATL kontoret har erbjudit utbildning i ansvarsfull alkoholservering för restaurangpersonal vid 
ett tillfälle under 2019. Utbildningen ska bidra till att skapa en god krogmiljö och en 
alkoholservering som sker med ansvar och medvetenhet.

När ansökan om serveringstillstånd är komplett ska

- stadigvarande och nya tillfälliga tillstånd till allmänheten handläggas inom fyra månader

- tillfälligt tillstånd till allmänheten efter första gången handläggas inom en månad

- tillfälliga tillstånd till slutet sällskap första gången handläggas inom två veckor, efter första 
gången handläggas inom en vecka.



Antal stadigvarande serveringstillstånd 2019-12-31      

Borlänge 64
Falun 65
Ludvika 22
Smedjebacken 17
Säter 12
Gagnef 11
Hedemora 20
Totalt 211

Antal tillsyner på serveringsställen 2019

Borlänge 85
Falun 106
Ludvika 45
Smedjebacken 19
Säter 17
Gagnef 11
Hedemora 25
Totalt 308

Antal beviljade serveringstillstånd 2019-01-01 - 2019-12-31

                                      Stadigvarande            Tillf. allmänhet           Tillf. slutna
Borlänge 10 6 10
Falun 7 18 29
Ludvika 1 7 15
Smedjebacken 2 7 1
Säter 2 0 14
Gagnef 1 1 0
Hedemora 2 5 6
Totalt 25 40 75

Antal, detaljhandel folköl 2019-12-31

Borlänge 33
Falun 35
Ludvika 20
Smedjebacken 10
Säter 8
Gagnef 7
Hedemora 16
Totalt 129



Antal tillsyner detaljhandel folköl 2019

Borlänge 0
Falun 5
Ludvika 1
Smedjebacken 0
Säter 3
Gagnef 2
Hedemora 2
Totalt 13

Tobak
Den 1 juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror har införts. Dels i detaljhandeln vid försäljning till 
konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas 
med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. Utredning för 
tobakstillstånd har blivit nästan lika omfattande som de utredningar som ligger till grund för 
att få serveringstillstånd. Dessutom ökar kraven på både yttre och inre tillsyn av tobak. 
Gemensamma nämnden är tillsammans med polisen ansvarig för den omedelbara tillsynen 
över bestämmelserna om handel med tobak, exempelvis åldersgräns, skyltar och egenkontroll. 
I tillsynen ingår att informera återförsäljaren (detaljhandeln) om dennes skyldigheter och den 
gemensamma nämnden svarar för administrativa åtgärder om tobakslagen inte följs.

Bedömningen inför den nya tobakslagen var att antalet försäljningsställen avsevärt skulle 
minska på grund av nya krav och avgift för tillstånd, men så har det inte blivit. Ca 130 
ansökningar inkom under 2019. Arbetsbelastningen ökade markant och det fick till följd att 
tillsynen avseende tobak, folköl och receptfria läkemedel inte alls kunde fullföljas enligt plan 
under 2019. Förutom handläggning av utredningar och tillsyn ingår också en omfattande 
administration för handläggarna samt informations- och utbildningsinsatser till bl.a. 
näringsidkare.

Som ett led i den fortsatta digitalisering där ATL kontoret infört e-tjänster, har även 
programvaran för ”tillsynsappar” kopplats till de verksamhetssystem som idag används av 
handläggarna. Installationen effektiviserar tillsynen på fältet samt rationalisera delar av det 
administrativa arbetet. Ett viktigt hjälpmedel då kraven på tillsynen ökar.

Antal, detaljhandel tobak 2019-12-31

Borlänge 36
Falun 36
Ludvika 21
Smedjebacken 7
Säter 10



Gagnef 7
Hedemora 15
Totalt 132

Antal tillsyner detaljhandel tobak 2019

Borlänge 1
Falun 8
Ludvika 1
Smedjebacken 1
Säter 4
Gagnef 2
Hedemora 3
Totalt 20

Elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare 

Den som avser att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmäla till ATL-kontoret 
innan försäljning påbörjas. 

 Antal, detaljhandel e-cigaretter 2019-12-31

Borlänge 4
Falun 3
Ludvika 1
Smedjebacken 0
Säter 0
Gagnef 0
Hedemora 2
Totalt 10

Antal tillsyner e-cigaretter 2019

Borlänge 0
Falun 0
Ludvika 0
Smedjebacken 0
Säter 0
Gagnef 0
Hedemora 1
Totalt 1



Receptfria läkemedel

Gemensamma nämnden kontrollerar efterlevnaden av lagstiftningen gällande receptfria 
läkemedel hos försäljningsställena. Innan man börjar sälja receptfria läkemedel måste 
näringsidkaren göra en anmälan till Läkemedelsverket. Om det framkommer allvarliga brister 
vid tillsynen rapporteras dessa brister till Läkemedelsverket.

Antal, detaljhandel receptfria läkemedel 2019-12-31

Borlänge 25
Falun 30
Ludvika 16
Smedjebacken 6
Säter 7
Gagnef 5
Hedemora 10
Totalt 99

Antal tillsyner receptfria läkemedel 2019

Borlänge 0
Falun 8
Ludvika 0
Smedjebacken 0
Säter 4
Gagnef 2
Hedemora 1
Totalt 15

Övrigt

Finansieringssystemet har haft en beräkningsmodell som utgått från de totala antalen 
serveringstillstånd och försäljningsställen som finns i respektive kommun. Varje 
serveringstillstånd och varje försäljningsställe med respektive produkt har varit av samma 
värde. Gemensamma nämnden har under 2019 fattat beslut om att förfina beräkningsmodellen 
vilken börjar gälla från 2020. De olika tillsynsområdena viktas och med poängsättning som 
grund. Den nya modellen bedöms bli mer rättvis och kostnadsfördelningen grundas på hur 
stort arbete som läggs ner i respektive kommun.

Näringsidkarna ska erbjudas tjänster av god kvalitet. God kvalité ska bygga på att varje 
ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 
rättssäkerheten eftersätts. Kunden ska bemötas med respekt och god tillgänglighet. Alla 
kunder ska behandlas likvärdigt. 

 



Ekonomi

Intäkterna är ca 0,5 mnkr högre än budgeterat, främst beroende av att ansökningsavgifterna 
för tobakstillstånden tillkommit under senare delen av året. Dessa är av engångskaraktär och 
uppkommer endast vid ny ansökan om tobakstillstånd. Resultatet uppgår till +0,6 mnkr vilket 
återbetalas till medlemskommunerna.

Miljoner kr Utfall 2019 Budget 2019 Utfall 2018

Intäkter 3,9 3,4 3,5
    

Kostnader    
Personalkostnader    
Lokalkostnader, lokalhyra    
Kapitalkostnader    
Övriga kostnader 3,3 3,4 3,4

Summa kostnader 3,3 3,4 3,4
    

Resultat 0,6 0 0,1

Medarbetare

Alkoholhandläggarna är anställda av socialförvaltningen och ställs till gemensamma 
nämndens förfogande. Arbetsledning och administrativt stöd tillhandahålls genom 
socialförvaltningen. Verksamheten har 4,0 årsarbetare som är anställda på socialförvaltningen 
och dessa handläggare ställs till gemensamma nämndens förfogande. Arbetsledning och 
administrativt stöd tillhandhålls genom socialförvaltningen i Falun. ATL- kontoret har vid 
behov haft stöd genom en erfaren extern handledare gällande stöd och handledning i 
ärendehantering.

Personalen deltar i olika nätverksträffar och utbildningsinsatser anordnade av Länsstyrelsen 
Dalarna tillsammans med handläggare från andra kommuner. 

Under året har det varit vakans under några månader på grund av föräldraledighet. Det är svårt att  
rekrytera och introducera vikarier för kortare perioder. Den ackumulerade sjukfrånvaro under 2019 var 
3.12%.



Framtid

ATL-kontoret har effektiviserat handläggningen genom digitalisering, men det har ännu inte 
fått full effekt när det gäller användning av e-tjänster. Olika åtgärder planeras för att öka 
användandet av e-tjänster.

Den nya tobakslagen innefattar i huvudsak tillståndsplikt för försäljning av tobak, 
säkerhetsmärkning av tobaksprodukter, utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler miljöer 
och fler produkter och förändringar i regleringen av snus.

Reglerna kring säkerhetsmärkning innebär att tobaksvaror som släpps på EU-marknaden ska 
märkas med en säkerhetsmärkning som består av synliga och osynliga delar och som inte går 
att manipulera. Folkhälsomyndigheten har fastställt utformningen på säkerhetsmärkningen på 
tobaksvaror som släpps på den svenska marknaden. Syftet med märkningen är att göra det 
möjligt för både konsumenter och myndigheter att fastställa om en produkt är laglig eller 
olaglig. Spårbarhetssystemet ställer krav på att alla styckförpackningar med tobaksvaror ska 
förses med en unik identitetsmärkning som bland annat gör det möjligt att fastställa datum, 
plats för tillverkningen och leveransvägen. Cigaretter och rulltobak som tillverkats inom 
unionen eller som importerats till unionen före den 20 maj får fortsatt omsättas på marknaden 
till och med den 20 maj 2020. Reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning kommer 
omfatta övriga tobaksvaror inklusive snus från och med 20 maj 2024. 

Under 2020 ska det komma ytterligare information från folkhälsomyndigheten hur kommunen 
ska kunna kontrollera detta och vilka verktyg/hjälpmedel som handläggarna ska använda i 
tillsynen.

Införandet av ny tobakslag innebär merarbete i tillsynen vilket innebär att taxor för tobak 
behöver ses över, samtidigt ska en översyn genomföras av gemensamma nämndens samtliga 
taxor. 

Bemanningen på ATL kontoret består av 4 handläggare. Mot bakgrund av de utökade 
uppdragen, tillsynsplikt och ökad tillsyn behöver det följas upp över tid hur den ökade 
arbetsmängden påverkar arbetsmiljön och kvalitén på handläggningen.  

ATL-kontorets uppgifter är specifika och arbetsområdet har inte någon naturlig koppling till 
arbetsområdet som utgår från socialförvaltningens övriga ansvarsområden. Diskussioner förs 
om personal och verksamhet ska flyttas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det 
kan finnas samordningsvinster med miljö- och livsmedelstillsyn.



 

Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) socialnamnden@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

 

Datum 
2020-03-05 

KS2020/0109 

 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för språktolknämnden 2019. Utfallet för verksamheten 
uppgick till ett överskott på +0,4 mkr som återbetalas till medlemskommunerna.  
 
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 
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Fakta om uppdraget
Företag: Tolkförmedlingen Borlänge Kommun

Organisationsnummer: 212000-2239

Revisionsperiod: 2020-01-24

Revision publicerad: 2020-01-24

Ort: Borlänge

Typ av uppdrag: FR2000:2017 Förnyelse av certifikat FR2000

Syfte och mål: Syftet med revisionen är att säkerställa att ledningssystemet
underhålls, uppdateras och är effektivt för att möta
verksamhetens mål.

Besökta
verksamhetsorter:

Borlänge

Verksamhetsbeskrivning: Tolkförmedling

Revisionsförutsättningar: Revisionen har genomförts med hjälp av stickprov på
tillgänglig information under revisionstillfället. Revision har
genomförts och bedöms uppfylla uppställda revisionskriterier
om inget annat framgår av revisionsrapporten.

Revisionsteam

Uppdragsledare: Mikael Van der Kaaij
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Uppdragssammanfattning

Resultat

Fara för liv och hälsa (F): 0

Allvarliga avvikelser (C): 0

Mindre allvarliga avvikelser (B): 2

Revisionsgruppens rekommendation

Förnyelse av certifikat rekommenderas efter presentation av skriftliga bevis på
korrigerande åtgärder minst 10 dagar innan revision förfaller, annars måste en ny
certifieringsrevision genomföras.

Positiva iakttagelser

+ Verksamhetsledningssystemet har genomarbetats, på ett bra sätt,  till att nu vara
processtyrt. Detta skapar bra förutsättningar för ett effektivt ledningssystem som
verksamheten kan förbättras genom

+ TMjukvaran TaqsNet är väl anpassat för verksamheten och en större uppgradering
är planerad

+ Kundmätningar genomförs vart tredje år och förbättringsåtgärder vidtas  utifrån
resultat. Ny mätning ska genomföras 2020.

+ Stickprov i verksamheten ger intryck av god ordning och reda och hög servicegrad.

Revisor Mikael Van der Kaaij
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Avvikelsesammanställning

Nuvarande revision Föregående revision

Ledningssystemet Ledning Resurshantering Verksamhetsstyrning Övervakning och mätning
0

1
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Logg för avvikelser
Om er verksamhet är geografiskt spridd, är det viktigt att ni analyserar hur andra
processer/siter/enheter påverkats av en avvikelse

AR1
Gradering: Mindre allvarlig avvikelse
Standarder: FR2000:2017
Delkrav: 1.11 Miljö
Rubrik: Livscykelperspektiv
Process/avdelning: Miljö
Status: Godkänd men väntar på uppföljning
Ort/Site: Borlänge
Beskrivning av avvikelse: Livscykelperspektivet är inte tillräckligt beaktat i

företagets miljöaspektsregister.

Revisor Mikael Van der Kaaij

Omedelbar åtgärd: Uppdaterat miljöutredning 2019 enligt avvikelsen.

Grundorsak: Väldigt styrda av upphandlingsregler.

Korrigerande långsiktig
åtgärd:

Uppdaterat mallen för framtida miljöutredningar.

Uppföljning av genomförd
åtgärd:

Vid nästa miljöutredning, kring årsskiftet 2020-2021.
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AR2
Gradering: Mindre allvarlig avvikelse
Standarder: FR2000:2017
Delkrav: 1.15.2 Avvikelser och korrigerande åtgärder
Rubrik: Hantering av avvikesler från internrevision
Process/avdelning: Kvalitet, milö, arbetsmiljö
Status: Avvikelsen godkänd och stängd.
Ort/Site: Borlänge
Beskrivning av avvikelse: Det är inte tillräckligt tydligt att orsaksanalys genomförs

på avvikelser från internrevision.

Revisor Mikael Van der Kaaij

Omedelbar åtgärd: Uppdaterat Internrevisionsrapport 2020 enligt
avvikelsen.

Grundorsak: Saknade orsaksanalys.

Korrigerande långsiktig
åtgärd:

Uppdaterat mallen för framtida internrevisionsrapporter.

Uppföljning av genomförd
åtgärd:

Vid nästa revision.
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Uppdragets delområden

Användning av certifikatsdokumentation

Anslås på kontor och FR symbol anges på broschyr.

Identifiering, bedömning och behandling av risker och möjligheter

Riskanalys genomförd via SWOT-analys samt riskmatriser. Se även
förbättringsförslag.

Interna revisioner

Internrevisions genomförd enligt plan. Utökat intervall sedan föregående revision. Se
även avvikelse.

Intressentanalys

Intressentanalys genomförd på ett bra sätt men se förbättringsförslag.

Ledningens genomgång

Ledningens genomgång genomförd enligt plan.

Ledningssystemets effektivitet, prestanda och bidrag till att uppfylla
policy och mål.

Ett nytt processtyrt ledningssystem är nyligen implementerat och bedöms ge
verksamheten bra förutsättningar att uppfylla policy och mål genom detta.

Livscykelperspektivet

Företaget har liten förmåga att påverka livscykelperspektivet på sin utförda tjänst
eftersom det är väldigt styrt av kommunens riktlinjer men brist finns i beskrivning av
livscykelperspektivet. Se avvikelse.

Policies, mål, handlingsplaner och uppföljning

Mål och policys är framtagna. Handlingsplaner är kopplade till målen.

Processer, samverkan, ordningsföljd och utlagda processer
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Stor förbättring av processbeskrivningar sedan förra revisionen. Nu digitalt.

System och rutiner för hantering av lagar och andra krav

Lagförteckning skickas från Tolkservicerådet. Förteckningen är genomgången och
signerad.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivningen fortsatt gällande.

Vilka orter som besökts vid revisionstillfället

Borlänge

Vilka siter ska ingå i certifikat - Gäller vid
nycertifiering/förnyelse/övertag

Borlänge
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Förbättringsförslag
- Ni har gjort en bra och genomarbetad intressentanalys men fundera på att dela upp
den med bindande krav kopplade till respektive intressent samt deras behov och
förväntningar. Bindande krav måste uppfyllas medan behov och förväntningar är
mjukare parametrar som ni kan värdera hur väl ni uppfyller. Det kan vara en bra idé
att lägga intressentanalys, SWOT-analys och riskanalys i en sekvens så det blir
tydligt att dessa samverkar. Det kan exvis göras i samma exelark.

- Ledningsprocessen kan bli tydligare avseende input. Det bör framgå att
intressenters krav, behov och förväntningar är en input samt att det framgår vilka
forum som förekommer i processen. Det är ju dessa som hanterar intressenters krav,
behov och förväntningar samt följer upp och  fattar beslut för att skapa förutsättningar
för verksamheten.

- Det kan vara en bra idé att vikta risker kopplat till SWOT-analysen enligt den mall ni
tagit fram för övriga risker. 

- Fundera på att lägga in alla era mål i ett styrkort för bättre överblick och lättare
korrigering mot negativa trender via handlingsplaner direkt i styrkortet.

- Ni behöver komplettera er befogenhetsmatris med internrevisorer

- Det kan bli tydligare vilka kriterier ni värderar era leverantörer utifrån. Viktigt också
att det går att följa trenderna i utfallen från leverantörernas förmåga att uppfylla
kriterierna

- Kommunikationsplanen kan bli tydligare avseende vem som kallar till forum, vilka
som deltar samt vad som avhandlas på forumen.

 

Revisor Mikael Van der Kaaij
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Övriga kommentarer och upplysningar

Områden nästa revision

Implementeringsgrad av det nya ledningssystemet.

Revisor Mikael Van der Kaaij
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