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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
År 2010 granskade revisorerna i Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun de 
administrativa organisationerna i de båda kommunerna. Revisorerna bedömde att 
styrelsens och nämndernas styrning och ledning av den administrativa organisationen 
kunde förbättras. Förbättringsområden som lyftes fram var att den administrativa 
organisationen bör ses över kontinuerligt, samarbetet och samverkan mellan de centrala 
administrativa funktionerna och förvaltningarna kan utökas och utvecklas ytterligare 
samt att samarbetet och samverkan med andra kommuner kan även utvecklas inom olika 
områden. Revisorerna framhävde också vikten av att dokumentera roller- och 
ansvarsområden inom organisationen samt exempelvis genomföra någon form av 
uppföljning av de anställdas uppfattning av de olika avdelningarna i organisationen.  

Revisorerna har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, funnit det angeläget att 
följa upp den administrativa organisationen i Hultsfreds kommun med anledning av den 
förgående granskningens iakttagelser och resultat.   

1.2. Syfte och Revisionsfråga 
Granskningen syftar ti ll att följa upp vilka åtgärder Hultsfreds kommun har vidtagit med 
anledning av den föregående granskningens iakttagelser och bedömningar. 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit ändamålsenliga åtgärder avseende 
den administrativa organisationen i enlighet med iakttagelserna och 
rekommendationerna i granskningen från år 2010?  

1.3. Revisionskriterier 
Iakttagelserna som görs i relation till granskningens revisionsfråga och kontrollmål 
bedöms gentemot följande revisionskriterier: 

 Kommunallagen (1991:900) 

 Interna styrdokument 

1.4. Kontrollmål 
För att besvara revisionsfrågan beaktas följande kontrollmål: 

 Omfattningen av den administrativa organisationen och vilka administrativa 
funktioner som finns inom den. 

 Den administrativa organisationen är tydlig. 

 Den administrativa organisationen anpassas till förändrade omvärldsfaktorer. 

 Storleken på den administrativa organisationen är rimlig i förhållande till 
kommunens storlek och antalet anställda. 
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 Det finns ett samarbete mellan förvaltningarna och centrala administrativa 
funktioner i administrativa frågor och rutiner. 

 Det finns ett samarbete med andra kommuner i administrativa frågor och rutiner. 

1.5. Metod och avgränsning 
Uppföljningen har som utgångspunkt den föregående granskningens resultat och 
bedömningar. Uppföljningen har därefter genomförts genom dokumentstudier och sju 
intervjuer. Intervjuer har genomförts med kommunchef, kanslichef, ekonomichef, 
personalchef, barn- och utbildningschef, socialchef, eUtvecklingschef samt IT-chef. Inom 
dokumentstudien har vi bland annat granskat beslut om ny politisk organisation efter 
valet år 2014 daterad 2014-03-31, rapporten Nulägesanalys IT-miljö i Hultsfreds 
kommun, rutin för kommunkansliets utskick, gemensam processkarta för 
ärendehanteringen, organisationsschema med mera.   Utöver detta har vi inhämtat 
statistik över antalet anställd administrativ personal från kommunens personalavdelning.  

Granskningen har avgränsats till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden.  Uppföljningen fokuserar främst på organisation av kansli-, ekonomi-, 
personal- och IT-funktioner, samt nämndadministration.  

Rapporten har sakgranskats av eUtvecklingschef, kanslichef, personalchef, ekonomichef 
och barn- och utbildningschef.  
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2. Iakttagelser och bedömningar 

2.1.  Den administrativa organisationen  
2.1.1. Iakttagelser 

2.1.1.1. Nämndsorganisationen 
Den politiska organisationen i Hultsfreds kommun består av nedan uppräknade politiska 
organ samt två kommunala bolag1.  

Sedan granskningen år 2010 har några förändringar skett i den politiska organisationen.  

Överförmyndarnämnden togs bort och ersattes av en överförmyndare i samverkan med 
Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner och där Högsby kommun är 
värdkommun.  Miljö- och byggnadsnämnden utgör numera en gemensam nämnd mellan 
Vimmerby och Hultsfreds kommun där Hultsfreds kommun är värdkommun.  

Därtill har ett kommunalförbund och en trafiknämnd tillkommit sedan föregående 
granskning. Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) bildades den 1 januari år 
2011 och är en samverkan mellan Hultsfred och Högsby kommun. Förbundet övertog de 
båda kommunernas tekniska verksamhet. I  samband med detta inrättades en 
trafiknämnd eftersom trafikfrågor inte får överlåtas till ett kommunalförbund.   

Från och med 1 januari år 2015 förändrades antalet ledamöter och ersättare i de politiska 
organen. Bland annat minskade antalet ledamöter i kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden.  

Nedanstående tabell visar Hultsfreds kommuns nuvarande politiska organisation.  

Politiskt organ Antal förtroendevalda 

Kommunfullmäktige 45 ledamöter, 27 ersättare 

Valberedningen 8 ledamöter, 8 ersättare 

Revisionen  6 ledamöter  

Kommunstyrelsen  11 ledamöter, 11 ersättare  

Barn- och utbildningsnämnden  9 ledamöter, 9 ersättare 

Socialnämnden  9 ledamöter, 9 ersättare 

Miljö- och byggnadsnämnden2  5 ledamöter, 5 ersättare 

Trafiknämnden 4 ledamöter, 4 ersättare 

Valnämnden  5 ledamöter, 5 ersättare 

Överförmyndare3 1 överförmyndare, 1 ersättare  

                                                             
1 De kommunala bolagen är: AB Hultsfreds Bostäder samt Hultsfreds Kommunala Industri AB. 
2 Gemensam nämnd mellan Vimmerby och Hultsfreds kommun om totalt tio ledamöter och tio ersättare. Fem 
ledamöter och fem ersättare kommer från Hultsfred. Hultsfreds kommun är värdkommun.  
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Tillgänglighetsrådet 1 ledamot, 1 ersättare 

Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK)4 

4 ledamöter, 4 ersättare 

 

2.1.1.2. Den administrativa organisationen 
I  detta avsnitt redovisas statistik över omfattningen av administrativa organisationen i 
Hultsfreds kommun jämfört med den statistik som presenterades i granskningen från år 
2010. 

Kommunledningsförvaltningen 

Nedanstående tabell innefattar en ungefärlig jämförelse av antalet administrativa tjänster 
inom kansliavdelningen, ekonomikontoret, personalkontoret samt eUtvecklingskontoret 
avseende IT-frågor. vid granskningen som genomfördes år 2010 med nuvarande tjänster 
för kommunledningsförvaltningen.  

Kommunledningsförvaltningen 
 

Antal tjänster 
2016 

Antal tjänster 
2010 

Kommunchef 1,0 1,0 
Kommunkansliet  

Kanslichef (t illika kommunsekreterare) 1,0 2,0 
Arkivtjänsteman 0,75 1,0 
Arkivassistent 0,5 0 
Kommunjurist5 Se fotnot. 0,5 
Överförmyndare6 Se fotnot. 0 
Administratör 2,0 2,0 
Ekonomikontoret  

Ekonomichef 1,0 1,0 
Redovisning 0 1,0 
Ekonom 1,0 1,0 
Controller 7,0 4,0 
Ekonomiassistent 3,0 4,0 
Samordnare 1,0 1,0 
Personalkontoret  

Personalchef 1,0 1,0 
Lönesamordnare 1,0 1,0 
Lönehandläggare 3,0 3,80 
Personalkonsult 1,0 1,0 
Personalstrateg 1,0 1,0 
Personalassistent 0 1,0 

                                                                                                                                                                                        
3 Överförmyndare i samverkan mellan Hultsfred, Högsby, Oskarshamn och Mönsterås kommuner. Högsby är 
värdkommun.  
4 Kommunalförbund mellan Hultsfred och Högsby kommun om totalt åtta ledamöter och åtta ersättare. Fyra 
ledamöter och fyra ersättare kommer från Hultsfred.  
5 Hultsfreds kommun har en gemensam kommunjurist tillsammans med Vimmerby och Kinda kommun. 
Kommun juristen är anställd i Vimmerby kommun.  
6 Överförmyndare i samverkan mellan Hultsfred, Högsby, Oskarshamn och Mönsterås kommuner. Högsby är 
värdkommun. 
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 eUtvecklingskontoret   

eUtvecklingschef 1,0 0 
eUtvecklare7 1,0 0 
IT-ansvarig skola8 0 1,0 
IT-tekniker 4,0 5,40 
IT-systemspecialist 2,0 0,6 
Helpdesk 0 0,70 
Verksamhetsutvecklare 1,0 0 
IT-chef 1,0 1,0 
Informationsenhet, chef 1,0 0 

Kommunledningsförvaltningen är organiserad i fem avdelningar. Kommunkansliet, 
ekonomikontoret, personalkontoret, eUtvecklingskontoret och utvecklingskontoret. De 
största förändringarna som har skett avseende kommunledningsförvaltningens 
organisation sedan den föregående granskningen är att ekonomikontoret har 
centraliserats samt att IT-avdelningen har omvandlats till ett eUtvecklingskontor.  

Kommunkansliet 

Inom den administrativa avdelningen har antalet tjänster minskat med 1,25 tjänster. 
Minskningen beror bland annat på att tjänsten som kanslichef och kommunsekreterare 
slogs samman vid förra kanslichefens pensionsavgång.  

Ekonomikontoret 

Inom ekonomikontoret har antalet tjänster ökat med 3,0 tjänster. Utökningen beror på att 
ekonomikontoret har centraliserats och att ekonomikontoret har tagit över 
ekonomiadministrationen från AB Hultsfreds bostäder (ABHB). Det var två utlokaliserade 
controller, en från socialförvaltningen och en från barn- och utbildningskontoret som 
flyttades till ekonomikontoret i samband med centraliseringen av ekonomikontoret. 
Utöver att ekonomikontoret även tog över ekonomiadministrationen från ABHB har det 
också gjorts en satsning på inköpssamordning och återsökning av statsbidrag från 
migrationsverket, vilket medförde att en ny tjänst inrättades. Utöver detta har flertalet 
tjänster gjorts om från ekonomer till controllers.    

Personalkontoret 

Personalkontorets tjänster har minskat med 1,8 tjänster. Minskning avser 0,8 antalet 
lönehandläggare och 1,0 personalassistent.  

eUtvecklingskontoret 

eUtvecklingskontoret är en ny avdelning i vilken IT-enheten samt informationsenheten 
innefattas i. Den tidigare IT-chefen har fått titeln eUtvecklingschef och en annan tjänst 
har omvandlats till chef för IT-enheten. Syftet med denna omorganisation var bland annat 
att tydliggöra och renodla organisationen utifrån ett mer ”support och supply-tänk”.  
eUtvecklingschefen och eUtvecklarna arbetar främst med strategiskt IT-arbete i 

                                                             
7 Är anställd i Hultsfreds kommun, men delas också mellan Högsby och Oskarshamns kommuner. 
8 Denna tjänst finns numera inom barn- och utbildningsförvaltningen.  
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kommunen medan IT-enheten arbetar mer med ren IT-teknik. IT-enheten består idag av 
7,0 tjänster (inklusive chef för IT-enheten), vilket är en minskning med 0,4 tjänst sedan år 
2010. eUtvecklingskontoret består av 3,0 tjänster (inklusive eUtvecklingschef och varav 
en av eUtvecklarna delas med två andra kommuner). Inom eUtvecklingskontoret 
återfinns även informationsenheten som bland annat består av kommunens reception. 
Inom ramen för denna omorganisation har ett slags medborgarkontor inrättats i 
receptionen vilken receptionister/ kommunvägledare arbetar på ett mer strategiskt sätt 
med informationsflödet in och ut ur kommunen.  

Övriga förvaltningar 
Nedanstående tabeller visar nuvarande administrativa tjänster på respektive förvaltning.  

Barn- och utbildningsförvaltningen Antal tjänster 
2015 

Nämndsekreterare 1,0 
Personalkonsult 1,0 
Skoladministratör 4,75 
Antagningssekreterare 0,75 

En förändring som har skett inom barn- och utbildningsförvaltningen sedan år 2010 är att 
en tjänst som biträdande förvaltningschef har inrättats och att förvaltningens controller 
har flyttats till ekonomikontoret i och med centraliseringen av ekonomifunktionerna.  

Socialförvaltningen Antal tjänster 
2015 

Nämndsekreterare 1,0 
Avgiftsadministratör 1,0 
Administrativ handläggare 0,8 
Personalkonsult 1,0 
Assistent  1,0 
Arbetsmarknadssekreterare 1,0 

Inom Socialförvaltningen har det sedan den föregående granskningen bland annat 
inrättats en gemensam medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) tillsammans med 
Vimmerby kommun och förvaltningens controller har flyttats till ekonomikontoret i och 
med centraliseringen av ekonomifunktionerna.  

Av nedanstående tabell framgår en jämförelse av vissa administrativa tjänster vid 
granskningen som genomfördes år 2010 med nuvarande tjänster.  

Tjänster på förvaltningsnivå Antal tjänster 
2015 

Antal tjänster 
2010 

Förvaltningschefer 3,5 3,0 
Nämndsekreterare 3,0 3,0 
Förvaltningsekonom/ controller 8,0 5,0 
Personaladministration 4,0 5,0 
Summa: 18,5 16,0 
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2.1.2. Bedömning 

Vi konstaterar att kommunstyrelsen och nämnderna har vidtagit åtgärder för att anpassa 
den administrativa organisationen. Vi noterar att antalet administrativa tjänster generellt 
har ökat. Ökningen som kan noteras hänförs till av kommunen redovisade behov 
exempelvis övertagande av ekonomiadministrationen för ABHB, inköpssamordning, 
återsökning av statsbidrag samt ökat IT-stöd. Vi noterar också att prövning av 
administrativa tjänster har skett i samband med vakanser, vilket i vissa fall inneburit 
förändring i hur det administrativa stödet organiserats.  

2.2. Tydligheten i den administrativa organisationen  
2.2.1. Iakttagelser 

I  granskningen år 2010 uppmärksammades vikten av en tydlig ansvarsfördelning mellan 
nämnderna och de olika administrativa funktionerna.  Särskilt uppfattades det som att det 
fanns en viss otydligt vad gäller de centralt placerade ekonomi- och personalfunktionerna 
hade för ansvarsområden jämfört med de ekonomi- och personalfunktionerna som 
arbetade i nämnderna.  

Vi noterar att de intervjuade tycker att ansvars- och rollfördelningen har förbättrats sedan 
den tidigare granskningen. Detta anges bland annat bero på centraliseringen av 
ekonomifunktionen. Av intervjuerna framkommer det att det är tydligt vad de centralt 
placerade ekonomifunktionen kan hjälpa nämnderna med, samt vad nämnderna kan 
efterfråga för hjälp. Vi får också uppfattningen av de chefer som intervjuats, att de 
uppfattar stödet från ekonomikontoret som bra. Centraliseringen av 
ekonomifunktionerna anges också ha lett till att det numera är en ännu mer 
sammanhållen ekonomiadministration än tidigare. I  intervjuerna framhålls det att 
centraliseringen av ekonomifunktionerna har lett till ett mer framåtsyftande och kollegialt 
utbyte inom ekonomiadministrationen nu än vad de hade tidigare.  

I  intervjuerna framhålls det också att det finns en tydligt utarbetad rollfördelning mellan 
de centralt placerade personalfunktionerna och personalfunktionerna på förvaltningarna.   
Vi får också uppfattningen av de intervjuade cheferna att de uppfattar stödet från 
personalavdelningen som bra.  

eUtvecklingskontoret och dess IT-avdelning får i intervjuerna positiva omdömen. Det 
finns en nöjdhet med det stöd som erhålls från eUtvecklingskontoret. En bidragande 
orsak uppges vara den tydlighet som uppdelningen mellan de strategiska IT-frågorna och 
supportorganisationen ger.  

Det finns fortfarande få dokumenterade uppdrags- eller ansvarsbeskrivningar inom 
kommunen som beskriver den administrativa funktionernas roll gentemot verksamheten. 

Inom ramen för det utvecklingsarbete som pågår inom eUtvecklingskontoret har det 
upprättats dokumenterade rollbeskrivningar och definierade processer. 
Nämndsekreterarna i kommunen har också gjort en dokumenterad processbeskrivning av 
såväl gemensamma som nämndspecifika arbetsprocesser för att  tydliggöra rollerna dem 
emellan.   
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Kommunen följer upp medarbetarnas upplevelse av deras arbete och arbetssituation 
genom årliga medarbetarundersökningar. I  enkäten behandlas det till viss del hur 
medarbetarna upplever de olika administrativa funktionerna.  

eUtvecklingskontoret följer därutöver också upp IT-avdelningens verksamhet årligen 
genom en egen enkät till kommunens anställda. Enkäten behandlar bland annat frågor 
som hur snabbt de anställda upplever att det tar innan de får hjälp av IT-avdelningen och 
om de är nöjda med IT-miljön. Därutöver följer eUtvecklingskontoret också upp hur 
många registrerade ärenden de har per månad. Under februari år 2015 registrerades 
exempelvis 193 ärenden via telefonsamtal, 170 ärenden via mejl och 10 ärenden genom 
fysiska besök.  

Kommunkansliet regelbundet upp de förtroendevaldas uppfattning av det digitaliserade 
utskicket av handlingar via surfplattor samt följt upp protokollens lixtal (läsbarhetsindex). 
Uppföljningen av protokollens lixtal genomförs en gång årligen.   

En stor del av arbetet med att tydliggöra den administrativa organisationen har innefattat 
att öka och förbättra samarbetet nämnder och funktioner emellan.  Se vidare under 
avsnitt 2.5. 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att den administrativa organisationen är tydlig. Vi grundar vår bedömning på 
att samtliga som intervjuats framhåller att det finns ett bra samarbete mellan de centralt 
placerade funktionerna och de funktioner som finns ute i verksamheterna. Vidare 
framhålls det också att de organisationsförändringar som har genomförts har ökat den 
administrativa organisationens tydlighet.  

Vi gör också bedömningen att den administrativa organisationens tydlighet skulle stärkas 
ytterligare om det fanns fler dokumenterade beskrivningar av det administrativa stöder i 
förhållande till verksamheten. Bland annat skulle en sådan dokumentation reducera 
sårbarheten vid personalomsättning.   

2.3. Den administrativa organisationen och 
förändrade omvärldsfaktorer 

2.3.1. Iakttagelser 

I  granskningen från år 2010 uppmärksammades att den administrativa organisationen 
sällan utvärderades eller justerades beroende på omvärldsfaktorer eller andra 
förändringar som skedde i verksamheten.  

Av intervjuerna framkommer det att det inte sker någon uttalad kontinuerlig systematiskt 
utvärdering av den administrativa organisationens utformning. Det finns till delar en 
uppföljning av det administrativa stödet i enkätform. Kommunchefens ledningsgrupp 
utgör också ett forum för en återkommande dialog kring stödet utformning i förhållande 
till behov. De intervjuade framhåller att genomförs utvärderingar av den nuvarande 
organisationen innan en omorganisation eller exempelvis ett nytt datorsystem köps in. 
Exempelvis fick en extern konsult i uppdrag att genomföra en utvärdering av IT-miljön.  
Vidare sker en utvärdering i samband med att en medarbetare slutar. För att möta 
verksamhetens behov prövas då eventuella alternativa lösningar.  
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2.3.2. Bedömning 

I  likhet med granskningen från år 2010 noterar vi att det saknas en systematik för 
utvärdering eller uppföljning av den administrativa organisationen. Vi konstaterar dock 
att administrationen löpande varit föremål för prövning där olika åtgärder och 
förändringar vidtagits sedan föregående granskning.  

2.4. Storleken på den administrativa organisationen i 
förhållande till kommunens storlek och antalet 
anställda 

2.4.1. Iakttagelser 

I  granskningen som genomfördes år 2010 noterades att antalet assistenter var mycket 
högre i Vimmerby kommun i jämförelse med Hultsfreds kommun. Det framkom dock inte 
några uppgifter på att bemanningen i Vimmerby kommun skulle vara oskälig. 
Bedömningen som gjordes var att det fanns möjligheter för effektivisering av 
administrationen i Vimmerby kommun, exempelvis genom utökat samarbete både inom 
och mellan kommunerna.  

Nedan redovisas statistik avseende administrativa tjänster. Uppgifterna är hämtade från 
SKL och avser antalet faktiska årsarbetare per 1 000 invånare som arbetar med 
administration. Jämförelse görs med genomsnitt för samtliga kommuner i Kalmar län och 
Vimmerby kommun.  

 

Antal faktiska ÅA per 1000 invånare, administrativa tjänster 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Hultsfred 9 8,6 8,1 8 8,3 9,4 

Vimmerby 8,7 8,6 7,9 8,7 9,1 8,6 

Kalmar län 7,7 7,8 7,7 7,8 8 8,2 
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Statistiken visar att Hultsfreds kommun minskade sina administrativa tjänster fram till 
och med år 2013. Därefter har antal administrativa tjänster ökat något. Denna trend 
framgår även av snittet för samtliga kommuner i Kalmar län. För Vimmerby kommun 
uppges fel föreligga i inrapporterade tjänster för åren 2013 och 2014. Vi noterar en relativt 
stor ökningen i antal årsarbetare (administrativ personal) i Hultsfreds kommun för år 
2015. Denna ökning är en faktisk ökning med 17 personer, vilket enligt uppgift från 
kommunen beror på att Hultsfreds kommun anställde 17 personer från Vimmerby 
kommun i och med bildandet av den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden.  

Av intervjuerna framkommer det att man årligen redovisar andel administrativ personal i 
budgeten.  

2.4.2. Bedömning 

Vi kan baserat på statistiken ovan konstatera att Hultsfreds kommun har ökat i antalet 
administrativa tjänster jämfört med år 2010. Därutöver kan vi konstatera att Hultsfreds 
kommun ligger något över nivån för genomsnittet i Kalmar län. 

Vi kan inte utifrån ovanstående statistik göra någon bedömning om huruvida den 
administrativa organisationen är rimlig eller orimlig i förhållande till kommunens storlek 
och antalet anställda eller inte. Vi kan dock konstatera att Hultsfreds kommun, enligt 
inrapporterad statistik till SKL, fortsatt ligger relativt högt i jämförelse med länet.  

2.5.  Samarbete mellan förvaltningarna i 
administrativa frågor och rutiner 

2.5.1. Iakttagelser 

I  granskningen som genomfördes år 2010 identifierades att samarbetet och samverkan 
mellan de centrala administrativa funktionerna och förvaltningarna kan utökas och 
utvecklas ytterligare. Följande forum för samarbete och samverkan har sedan den 
föregående granskningen utarbetats:  

- Ekonomikontorets controllers har controllermöten var tredje vecka. 
Ekonomikontoret planerar också att införa gemensamma avstämningsmöten varje 
måndag. Centraliseringen av ekonomikontoret har också bidragit ti ll att minskad 
sårbarhet inom ekonomifunktionen vid såväl planerad som oplanerad frånvaro.  

- Kanslichefen och nämndsekreterarna i kommunen har gemensamma 
nämndsekreterarträffar. De träffas mer eller mindre regelbundet, men inte enligt 
en fastställd tidsplan. Vid införandet av ett nytt eller gemensamt projekt 
förekommer träffarna oftare. Nämndsekreterarna har utarbetat 
kommunövergripande och nämndspecifika dokumenterade rutiner för 
ärendehanteringen i syfte att underlätta för nämndsekreterarna att vikariera för 
varandra vid frånvaro. 

- Det finns forum för samarbeten mellan barn- och utbildningsförvaltningen 
socialförvaltningen inom flera verksamheter.  
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2.5.2. Bedömning 

Vi kan konstatera att det sker viss samverkan mellan de centrala administrativa 
funktionerna och förvaltningarna. I  viss mån har samarbetet också utökat och utvecklats 
sedan granskningen som genomfördes år 2010, såsom nämndsekreterarträffarna och 
samarbetet inom ekonomifunktionen.  

2.6. Samarbete med andra kommuner i administrativa 
frågor och rutiner 

2.6.1. Iakttagelser 

I  föregående granskning konstaterades att samarbetet och samverkan med andra 
kommuner kunde utvecklas inom flera områden. Följande samarbeten eller samverkan 
har etablerats sedan år 2010: 

Samverkansorgan Värdkommun 

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Hultsfreds kommun (två medlemmar) 
Överförmyndare i samverkan (Övis)  Vimmerby kommun (fyra 

samverkanspartners) 
Inköpssamverkan i norra Kalmar län Västerviks kommun (sex medlemmar) 
Gemensam jurist Vimmerby kommun (tre samarbetspartners) 
Ledningsstruktur för räddningstjänsten 
i norra Kalmar län  

Samarbete mellan fem kommuner. Ingen 
specifik värdkommun.  

Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK)  

Kommunalförbund mellan Hultsfreds och 
Högsby kommun.  

Gemensam alkoholhandläggning Samarbete mellan Högsby och Vetlanda 
kommun. Alkoholhandläggaren är anställd i 
Hultsfreds kommun.   

 

Av intervjuerna framkommer att Hultsfreds kommun har försökt få igång en IT-
samverkan i länet, men att detta aldrig riktigt tog fart. På grund av detta har Hultsfreds 
kommun valt att utveckla den egna IT-organisationen som beskrevs kortfattat i avsnitt 2.1 

Den administrativa organisationen.  

Samverkan avseende gemensam överförmyndare bygger på ett råd med fyra separata 
överförmyndare. Tre kommuner har en gemensam jurist. Samarbetet bygger på ett 
samarbetsavtal. 

Övriga externa nätverk eller samverkan: 

- Kommunchefen har utbyten med andra aktörer inom flera olika forum.  

- Ekonomichefen deltar på ekonomichefsträffarna som anordnas i Kalmar län. 

- Personalchefen deltar på personalchefsträffarna som anordnas i Kalmar län.  

- Socialchefen deltar på socialchefsträffar som anordnas i Kalmar län.  

- Barn- och utbildningschefen deltar på Skolchefsträffar i Kalmar län. 
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- Både inom socialförvaltningens samt barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter finns en mängd etablerade samarbeten och nätverksträffar med 
andra aktörer.  

- Ledarutvecklings- och traineeprogram i länet. 

- Gymnasiesamverkan. 

- Gemensam MAS med Vimmerby kommun. 

- Samverkan kring verksamhetsutveckling/ digitalisering inom det som kallas H2O. 
Hultsfreds, Högsby och Oskarshamns kommuner har, baserat på en gemensam 
samverkansöverenskommelse, anställt två gemensamma utvecklingsresurser och 
arbetar konsekvent gemensamt kring e-utvecklingsfrågor. 

- Den tjänsteman som arbetar som sekreterare för kommunfullmäktige deltar i 
nätverksträffar för kommunstyrelsesekreterare i länet. I  övrigt har kanslichef och 
sekreterarna i länet god kontakt via mejl och andra samverkansformer.  

2.6.2. Bedömning 

Vi bedömer att samarbeten och samverkan med andra kommuner har utvecklats sedan 
föregående granskning. Det baserar vi på de samarbeten och samverkan som redovisats 
ovan. Vi ser positivt på utvecklingen av samarbeten och samverkan.  
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3. Revisionell bedömning 
Har kommunstyrelsen vidtagit ändamålsenliga åtgärder avseende den administrativa 

organisationen i enlighet med iakttagelserna och rekommendationerna i granskningen 

från år 2010?  

Vi bedömer att kommunstyrelsen har vidtagit i huvudsak ändamålsenliga åtgärder 
avseende den administrativa organisationen. Vi grundar vår bedömning på följande: 

 I  förra rapporten påpekades som ett förbättringsområde att den administrativa 
organisationen kontinuerligt borde vara föremål för översyn. Vi konstaterar att 
kommunstyrelsen och nämnderna har genomfört förändringar av den 
administrativa organisationen. Förändringarna har föranletts av identifierade 
behov av att utveckla det interna stödet vad avser att möta den löpande 
verksamheten, men även att utveckla de strategiska och analytiska delarna av 
stödet. Tydliga förändringar har skett inom bland annat ekonomi och IT. 
Samverkan med andra kommuner har ökat sedan förra granskningen, i syfte att 
öka effektiviteten inom bland annat juridik och överförmyndaradministrationen. 
Vidare har prövning av omfördelning av arbetsuppgifter skett vid vakanser.  

 Den administrativa organisationen bedöms utifrån intervjuerna ha blivit tydligare 
de senaste åren, samt att samverkan mellan förvaltningar och de centrala 
administrativa funktionerna har utökats sedan granskningen år 2010. Vi gör 
samtidigt bedömningen att den administrativa organisationens tydlighet skulle 
stärkas ytterligare om det fanns fler dokumenterade beskrivningar av det 
administrativa stödet i förhållande till verksamheten. 

 Vi konstaterar att antalet administrativa tjänster totalt sett har ökat. Vi kan inte 
utifrån statistiken i rapporten visa att storleken på den administrativa 
organisationen är orimlig i förhållande till kommunens storlek och antalet 
anställda. 
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