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Framstfülan om ekonomíska ramar fór

Inspektíonen fór socialfórsákringen

Den 25 januari 2018 beslutade regeringen att ISF:s verksamhet i sin helhet
ska omlokaliseras till Góteborg. Enligt beslutet ska lokaliseringen till Góte-
borg vara avslutad senast den 1 augusti 2019. Uppdraget ska genomfóras
pa ett s5dant sátt att verksamheten kan fungera effektivt med bibehallen
kvalitet bade pa kort och pa lang sikt. Eventuella merkostnader till f<'Ijd av
beslutet ska hanteras inom ramen fór beslutade medel.

Den 27 juni 2018 lámnade ISF en skrivelse till regeringen dár de verksam-
hetsmássiga, personella och ekonomiska konsekvenserna av att omlokal-
isera ISF till Góteborg beskrivs. I skrivelsen aviserade ISF en avsikt att
góra en kompletterande framstfülan till regeringen under hí5sten om verk-
samhetens behov av ekonomiska ramar. Den hár skrivelsen innehaller

berákningar fór avsáttningar i enlighet med gállande regelverk, en redo-
visning av behoven av att fa disponera allt anslagssparande fran fóre-
gaende och innevarande budget8r under aren 2019 och 2020, liksom
behoven av en utókad laneram och ut6kade krediter.

Tidigare redovisade ekonomiska konsekvenser av
omlokaliseríngsbesfütet

!

De ekonomiska konsekvenserna av att omlokalisera ISF, som beskrevs

fórdjupat i skrivelsen som lámnades i juni, kan sammanfattas enlígt
fóljande (ingen fórándring har skett i fórhallande till den lámnade
skrivelsen). En uppdatering av beráknade och tillkommande kostnader
fóljer dárefter.

De nedlagda kostnaderna fór projekt som inte kan slutfóras uppgar
fór nárvarande till 4,4 miljoner kronor. Projekten har pausats eller

avslutas i fórtid pa grund av att det saknas resurser att bemanna
dem. Tre av fyra verksamhetsomraden ber6rs av s5dana projekt.

Kostnaderna fór personal kommer sannolikt att minska under en
6verg5ngsperiod, men personalomsáttningen ár svar att berákna
eftersom den styrs av vilka beslut medarbetarna fattar och inte ár
nagot som myndigheten fórfogar 5ver. Fórlorad kompetens innebár

Iágre personalkostnader samtidigt som det beslutade pendlarpaketet
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kommer att kosta 200 000 kr per person och 5r, fór de som vfüjer
att bidra med kompetensváxling under en óvergangsperiod.

Utbetalningarna kommer att óka i samband med att semesterl5ne-
skulden, som uppgar till drygt 3 miljoner kronor, ska betalas ut nár
medarbetare avslutar sina anstfülningar.

Lokalkostnaderna kommer att óka under en óvergangsperiod pa

grund av 6verlappande hyreskontrakt. ISF behóver finna alternativ
f6r att avsluta hyreskontraktet i Stockholm i f6rtid. Samtidigt
behóver ISF fortsatt ha tillffüliga arbetsplatser kvar i Stockholm
under en óverg8ngsperiod. Parallellt med det maste ISF hitta lokaler
i Góteborg redan fran hí5sten 2018.

Kostnaderna fór resor, logi och konsulter kommer att óka avsevárt
jámfórt med tidigare.

Det langsiktiga ekonomiska behovet ár ofórándrat men prognosen
pa kort: sikt ár osáker. Tendensen ár att kostnaderna kommer att
minska under 2018 fór att dárefter 6ka under 2019, och troligen
ocksa ar 2020. Da rácker inte de tilldelade ekonomiska ramarna fór

att bedriva verksamheten.

Det ekonomiska utfallet hittílls under aret ár fortsatt

hógt

Det ekonomiska utfallet till och med augusti 2018 har minskat med
1,2 procent jám'R5rt med samma period f6regaende ar. Anledningen till att
minskningen inte ár stórre án sa ár att omlokaliseringsbeslutet fór med sig
nya kostnader som ISF inte hade tidigare. Det gfüler till exempel annon-
sering i samband med rekrytering, resor och logi, behov av ny teknik i
konferensrum samt att genomfórda f6rbáttringsutgifter fóregaende ar i
fastigheten i Stockholm maste skrivas av p8 kortare tid án vad som
planerades vid investeringstillfállet.

Kortsiktigt under omlokaliseringsperioden, under aren 2018-2020, ár de
ekonomiska behoven svara att berákna och de prognoser ISF lámnar ár
osákra. Under 2018 finns en risk att kostnaderna kommer att óka drama-

tiskt. Det beror pa att ISF maste góra avsáttningar fór lokalkostnaderna i
Stockholm fór hela den 8terstaende hyrestiden. Det handlar om hyres-
kostnader fór tre ar (se vidare nedan). Under 2019 ár prognosen att
kostnaderna kommer att ligga hógre án normalt till fó5d av rekryteringar

och dubbla hyreskostnader. Det ár troligt att kostnaderna kommer vara

fortsatt hóga under 2020 innan verksamheten kan aterga till en normal
niVa.
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Avsáttning fór kostnader med ígls miljoner kronor
kan behóvas góras víd arsskiftet och paverka
anslaget fór 2018

ISF utreder fór nárvarande vilka avsáttningar som ska g5ras i arsbokslutet
fór 5r 2018 enligt gállande regelverk med anledning av omlokaliseringen.
Vid bedómningarna ska fórsiktighetsprincipen tillámpas, vilket innebár att
intákter inte ska óverskattas och kostnader inte ska underskattas. Kon-

sulter fran Statens servicecenter bistar ISF i arbetet. Nedan beskrivs de

bed6mningar som ISF har gjort i nuláget. Sammantaget uppgar behovet av
avs.áttningar i bosklutet 2018 till 19,8 mi5oner kronor.

Hyra av Iokaler som inte kommer att anvándas beráknas tilI 19,4 miljoner
kronor

Avsáttning ska góras fór lokaler som myndigheten inte kommer att
anvánda, eller hyra ut i andra hand. ISF:s nuvarande hyreskontrakt i
Stockholm lóper till och med juni 2022. Den sista flytten till G5teborg
planeras till juni 2019. Om ISF inte kan avtráda eller hyra ut vara nuvar-
ande lokaler i Stockholm i andra hand innan 8rsskiftet betyder det att ISF
kommer att behóva góra avsáttning fór hyreskostnaderna avseende period-
en juli 2019-juni 2022. Avs.áttningen uppgar till 19,4 miljoner kronor och
ska anslagsavráknas mot anslaget 2018. ISF saknar helt ekonomiskt
utrymme fór detta inom de nu tilldelade medlen.

ISF fick nya fastighetságare till v5ra lokaler i Stockholm ijuni 2018 och har
'R5rhandlat b5de med tidigare och nuvarande hyresvárd under varen och
sommaren om att kunna avsluta hyreskontraktet i Stockholm i fórtid.

Diskussioner pagar fór nárvarande med en annan statlig hyresgást om att
óverta lokalerna antingen genom att kontraktet óverl8ts eller genom att
ISF lóses fran sitt kontrakt samtidigt som fastíghetságen ingar nytt hyres-
kontrakt med den andra myndigheten. ISF verkar fór att fa till stand en
skriftlig óverenskommelse med hyresvárden om att avsluta kontraktet i
fórtid innan 8rsskiftet. Om det kan ske kan avsáttningen komma att avse
den betydligt kortare tidsperiod som hyresvárden behóver fór att renovera
Iokalerna inf6r den nya hyresgástens tilltráde, vilket ocks8 kommer att inga
i fórhandlingarna. Den tiden uppskattas till 6 manader, vilket skulle inne-
bára en avsáttning med cirka 3,3 miljoner kronor.

Áterstfülningskostnaderna fór lokalerna beráknas bli laga. V8r bede5mning
ár att det bór rymmas inom normalt slitage.

Nedmontering av anIággningstillgángar uppskattas tilI 300 tkr

ISF beráknar att viss teknik som vi har investerat i till lokalerna i Stock-

holm inte kan ateranvándas i lokalerna i G6teborg. Det beror att vi m5ste
kunna ha móten via Skype under och efter omlokaliseringsperioden fór att
verksamheten ska fungera och att det har krávt en uppdaterad utrustning i
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flertalet mótesrum.l Den ombyggnation av lokalerna i Stockholm som
gjordes under 2018 kommer ocksa att behóva skrivas ner.2 Kostnaderna
f6r anlággningstillgangar som inte kan ateranvándas uppskattas till 300 tkr.

Kostnader fór arkivering uppskattas till 50 tkr

ISF har ánnu inte tagit beslut om delar av arkivhandlingarna ska levereras
till Riksarkivet eller om arkivet i sin helhet ska flyttas till G6teborg. ISF
kommer att pabórja en utredning under h6sten fór att ta fram ett besluts-
underlag. Kostnaderna fór arkivering med flytt till Riksarkivet uppskattas till
50 tkr.3

Inga avsáttningar bedóms i nuláget fi5r andra kostnader

ISF bedómer i dag, att det inte ár n5gra fler avsáttningar fór andra
kostnader som ska góras enligt regelverket.

Det ár ISF:s bedómning att inga medarbetare kommer att ságas upp och
vara arbetsbefriade under uppságningstiden. De f8tal medarbetare som
bere:írs av reglerna om uppságning pa grund av arbetsbrist under varen
2019, kommer att arbeta under uppságningstiden. Dármed ska inga

avsáttningar góras fór 15n eller andra fórmaner under uppságningstiden.

ISF:s bedómning ár att avsáttningar inte heller beh6ver góras fór inhyrd
personal fór awecklings- eller omstruktureringsarbete. ISF genomfe5r
omlokaliseringsarbetet med ordinarie personal. Konsultkostnader som avser
stód kring lokaler ár nagot som ISF bedómer att vi har nytta av i den
framtida verksamheten. Dármed ska inga avsáttningar góras fór sadana
kostnader.

ISF betR5ver tiIlfóras 19,8 miljoner kronor i nya medel fór 2018

ISF har inget ekonomiskt utrymme inom de tilldelade medlen fór 2018 att
klara varken nódvándiga avsáttningar fór lokalkostnader i Stockholm under
perioden juni 2019-juni 2022 eller fór kostnader fór nedmontering av

anlággningstillgangar och f5r arkivering. Nuvarande fórvaltningsanslag fór
2018 kan inte anvándas fór att finansiera denna avsáttning eftersom

anslaget i sin helhet kommer att behóva anvándas till ókade personal-
kostnader och dubbla lokalkostnader (se vidare nedan).

' Avser projektorer och konstbelysning. Beráknade kostnader inkluderar nedskrivning
av anlággníngstillgangens bokfórda várde samt kostnader fór nedmontering och
bortforsling.
2 Beráknaí:re kostnader inkluderar nedskrivning av anlággningstillgangens bokfórda
várde.

3 I berákningen av kostnader ingar flytt av arkivet till Riksarkivet och mottagnings-
avgifter som ár en engangskostnad fe:ír ett arkiv bestaende av 50 hyllmeter pappers-
arkiv. Den arliga avgiften-dárefter beráknas till ca 10 000 kr per ar och ingar ifüe i
den beráknade avsáttningen.
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Sammanfattningsvis innebár detta att om ISF inte kan avtráda hyresavtalet
innan 8rsskiftet behóver myndighetens anslag tillf6ras sammantaget
19,8 miljoner kronor fór 2018. Áven om ISF lyckas avtráda avtalet kan
myndighetens anslag beh5va tillfóras sammantaget 3,7 miljoner kronor f6r
2018.

ISF verksamhet pa sikt star och faller med att
kompetensóverfóring kan ske under hósten 2018
och varen 2019

Fór att minska de negativa effekterna pa verksamhetens fórmaga att

Ieverera kunskapsunderlag till regeringen av hóg kvalitet pa bade kort
och 15ng sikt, ár det helt avg5rande att ISF kan behalla nuvarande takt fór
rekrytering till bUde kárnverksamhet och stódverksamhet under 2019. I
en s8dan kunskapsintensiv verksamhet som ISF:s, dár en tredjedel av
medarbetarna har forskarutbildning, ár personalen den enskilt absolut

viktigaste resursen.

Det ár helt avgórande fór var mójlighet att bedriva en fungerande verksam-

het under de nármsta aren att en kunskapsóverfóring kan ske kontinuerligt

fran h6sten 2018. Kunskapsóverfóring i var typ av verksamhet sker bást
genom att nya och gamla medarbetare arbetar tillsammans i projekt under
en relativt 18ng period. Mer án hfüften av vara utredare har redan slutat,
och antalet erfarna utredare ár nu successivt pa vág ner mot noll. Fór att
det ska vara mójligt att f3 till stand en kunskapsóverfóring behóver vi
rekrytera kontinuerligt fram till omlokaliseringstidpunkten, i en lagom takt.

Hittills har vi rekryterat ett tiotal medarbetare till kárnverksamheten och vi
har precis pabórjat násta rekryteringsomgang. Vi kommer ocks5 att beh6va
rekrytera vid ytterligare ett eller tva tillffülen under 2019 till kárnverksam-
heten. Om rekrytering inte genomfórs nu kan kunskapsóverfóring inte ske
och tillffület har da g5tt fórlorat fór alltid. Bildligt talat ár det idag 10 nya
medarbetare i Góteborg som bildar bryggan fór att 6verta den samlade
kompetensen som 50 medarbetare i Stockholm har byggt upp under 10 ars
tid. Om ISF inte har ekonomiska fórutsáttningar fór rekrytering, vilken i

násta steg driver upp lónekostnaderna under 2019, sa kommer tiden f6r
verksamhetens aterhámtning fórlángas avsevárt, om det ens ár mójligt att
8stadkomma óverhuvudtaget.

Medarbetare till stódverksamheten behóver rekryteras 5verlappande 'R5r

nagon eller nagra funktioner, till exempel registrator. Fór vissa funktioner
5r det centralt att rekryteringen ár klar i vart fall i tid innan omlokaliser-
ingen ska vara genomfórd. Det gfüler bade chefsjurist och administrativ
chef. Fór andra funktioner blir det troligen rekrytering fórst i samband med

att medarbetare slutar, vilket kommer att innebára ett tidsglapp innan nya

medarbetare kan tilltráda sina tjánster. Det ár till exempel fallet just nu
med bade en ekonom och en myndighetsjurist. Det hár ger mycket daliga
fórutsáttningar fór kompetensóverfóring, vilket ár 15ngt ifran ónskvárt. Men
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utifran de ekonomiska ramar som regeringen har stfült upp fe5r omlokaliser-

ingen ár det n5dvándigt att prioritera rekryteringen till kárnverksamheten
framfór st6dverksamheten.

ISF betíe»ver fg disponera allt anslagssparande frán 2017 och 2018

En helt avgórande f5rutsáttning fór att ISF ska kunna genomfóra b8de
pagaende och planerade rekryteringar ár att myndigheten far disponera
anslagssparande fran Uda aren 2017 och 2018 i sin helhet under 5r 2019.
Om det efter utgangen av 8r 2019 finns ett samlat ekonomiskt óverskott i
verksamheten behóver det kunna dipsoneras áven under ar 2020 fór att
finansiera personalkostnader (b8de pendlarpaket och "dubbla" R5ner under
en 5verg8ngsperiod). Fran 2021 bedóms verksamheten ater ha "normala"
ekonomiska fórutsáttningar, vilket betyder att det ár de genomfórda
investeringarna till f55d av omlokaliseringen, fór exempelvis ny teknik i
konferensrum, sákerhet och kompletterande inredning, som fortsatt
genererar merkostnader f6r ISF till fe55d av omlokaliseringsbeslutet.

En óversiktlig prognos visar att det kan handla om cirka 2 mi5oner kronor
feSr 2018. Fór 2017 handlar det om 1991 tkr. Prognosen fór 2018 kan
fórándras med anledning av de beslut medarbetarna fattar om sin anstfül-
ning vid ISF under h5sten. En ny prognos fór anslagssparandet kommer att
kunna lámnas vid prognostillffület i oktober.

Hyreskontrakt har tecknats fór lokaler i Góteborg

ISF har nyligen tecknat hyreskontrakt fór lokaler i G6teborg. Vi har tráffat
ett 6-arigt hyreskontrakt fór lokaler i anslutning till de tillffüliga lokaler vi
hyr fe5r nárvarande. Vi kommer att f8 succesivt tilltráde till ókade lokalytor i
mars och juni 2019. De tillkommande hyreskostnaderna fór lokalerna under
2019 beráknas till 4 833 tkr.

Om ISF kan 16sa hyreskontraktsfrMgan i Stockholm, som beskrivits ovan,
bed<'mer vi att kostnaderna fór tillfálliga lokaler i Stockholm efter omlokal-
iseringstidpunkten kommer att bli lágre án den tidigare beráknade kostnad-
en om 1 mi5on kronor. Det ár fór tidigt att berákna vad kostnaden kan bli

eftersom den ár beroende av hur manga kontorsrum som behóvs.

De tillffüligt ókade lokalkostnaderna kommer att finansieras inom de till-

delade medlen genom att rekrytering av medarbetare sker successivt och
att ISF inte kommer att tillsátta alla tjánster fórrán det finns ekonomiskt

utrymme fór det.
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Behov av utókad laneram och utókade kredíter

Behov av ókad Igneram tilI 15 miljoner kronor frán ár 201 9

ISF yrkade i budgetunderlaget fór aren 2019-2021 att var laneram skulle
ut5kas till 15 mi5oner kronor per 8r fran 2019 fór att finansiera verksam-
hetsinvesteringar, delvis pa grund av omlokaliseringen och flytt till nya
Iokaler." Bedómningen kvarstar att ISF klarar innevarande ars investeringar
inom den beslutade 15neramen, men att den behóver utókas fran ar 2019.

(:)kade behov av anslagskredit

ISF yrkade i budgetunderlaget fór aren 2019-2021 att vi skulle fa en utók-
ad anslagskredit till 6 972 tkr fór 8r 2019, vilket motsvarar 10 procents
kredit. Mot bakgrund av det osákra ekonomiska láget under 2019 och 2020

ser ISF ett stort behov av att kunna ha en sa hóg anslagskredit som reqer-
ingen kan bevilja under dessa verksamhets8r. ISF:s bedómning om 10 pro-
cents anslagskredit per 8r fór aren 2019 och 2020 kvarst5r.

Ókade behov av rántekontokredit

ISF yrkade i budgetunderlaget fór aren 2019-2021 att vi skulle fa en utók-
ad rántekontokredit till 6 972 tkr fór 5r 2019, vilket motsvarar 10 procents
kredit. Fór att kunna sákerstfüla utbetalning av medarbetarnas innestaende

semesterlóneskuld i samband med att deras anstfülningar avslutas har ISF
behov av en s5 h6g rántekontokredit som regeringen kan bevi5a. ISF:s
becR5mning om 10 procents rántekontokredit per 'ar under 2019 och 2020
kvarstar.

Lópande uppfóljning av ekonomiskt utfall

ISF kommer lópande att fólja upp det ekonomiska utfallet m5nadsvis och
revidera budgeten vid behov fi5r att kunna ge signaler till regeringen, s5
tidigt som mójligt, om nár beslutade krediter och ramar ár pa vág att
óverskridas.

4 ISF:s diarienummer 2018-0033, daterad 2018-C)2-27.
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Sammanfattande yrkanden

Utóver de yrkanden som lámnats i budgetunderlaget fór 5ren 2019-2021
yrkar ISF att regeringen fór ar 2018 beslutar om att bevi5a myndigheten
utókade medel med 20 mi5oner kronor fe5r budgetaret 2018 f5r finansiering
av avsáttningar fór lokaler, nedmontering av anlággningstillgangar och
arkivering, i enlighet med gfülande regelverk med anledning av regeringens
beslut om omlokalisering av verksamheten till Ge5teborg.

Ut6ver de yrkanden som lámnats i budgetunderlaget fór aren 2019-2021
yrkar ISF att regeringen fór 8r 2019 beslutar om att myndigheten far
disponera anslagssparandet fran ar 2017 och 8r 2018 i sin helhet att
anvándas till finansiering av lónekostnader och av dubbla lokalkostnader
under ar 2019 med anledning av regeringens beslut om omlokalisering av
verksamheten till Góteborg.

Utóver de yrkanden som lámnats i budgetunderlaget f6r aren 2019-2021
yrkar ISF att regeringen fór ar 2020 beslutar om att myndigheten f8r
disponera ackumulerat utgaende anslagssparande fran ar 2019 i sin helhet
att anvándas till finansiering av 15nekostnader under ar 2020 med anled-
ning av regeringens beslut om omlokalisering av verksamheten till Góte-
borg.

?.%.

Catarina Eklundh Ahlgren

Tf generaldirektór Administrativ chef


