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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-28

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 52/2017 Dnr 2017/31 041

Inför årsredovisning 2016 - ekonomikontoret
Beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
hantering och beslut i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret redogör för årsredovisningen inför kommande dragning i 
kommunstyrelsen 7 mars 2017.

På kommunstyrelsens sammanträde ska även årsredovisningen 2016 för 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund samt VA-bokslut 2016 redovisas.  

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-28

1(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 53/2017 Dnr 2017/28

Utökning av tjänst på Vuxenutbildningen
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att tillföra 710 000 kr för utökning med 1,5 tjänst på grundläggande 
vuxenutbildning. 

Med en utökning av tjänster kan fler elever tas emot i den grundläggande 
vuxenutbildningen.

Vidare föreslås att kostnaden för utökningen lyfts in i ombudgeteringen för 
2017. 

Sammanfattning
Under 2017 har vuxenutbildningen budget för 4,3 pedagogtjänster. För att 
kunna ta emot fler elever på den grundläggande vuxenutbildningen så 
behövs en utökning med 1,5 tjänst. 

Ärendebeskrivning
Vuxenutbildning omfattar kommunal vuxenutbildning (komvux) och 
särskild vuxenutbildning (särvux). Inom kommunernas vuxenutbildning 
finns det inom både komvux och särvux möjlighet att läsa en 
yrkesutbildning på gymnasial nivå. Komvux och särvux vänder sig till 
vuxna från 20 år som vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper och 
sin kompetens validerad eller kanske byta yrkesbana. Det är en avgiftsfri 
och frivillig utbildningsform. Både grundläggande och gymnasial nivå 
måste enligt den senaste förändringen i skollagen 2016 erbjudas av 
kommunen.

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå har tidigare utgjort bara 
en liten del av vuxenutbildningen. Idag, tack vare att många av de elever 
som nu är klara med sfi väljer att fortsätta studera, växer antalet elever på 
grundläggande nivå kraftigt. Från 2014 har inflödet av flyktingar ökat till 
Sverige, främst på grund av krig och oroligheter i Syrien, Afghanistan och 
Somalia. Under 2015 och 2016 har Hultsfreds kommun varit en av de 
kommuner som tagit emot flest nyanlända, i förhållande till invånarantal. 
Under 2017 har inströmningen av nyanlända inte avtagit, trots åtgärder i 
form av stängd biståndshantering för nyanlända från kommunens sida.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Alla nyanlända, över 18 år, ingår i etableringsuppdraget och kommer därför 
att genomgå utbildning i sfi. Beroende på förkunskaper och förmåga så 
börjar man utbildningen i ett av tre spår, kallade spår 1-3. På spår 3 läser de 
som har goda förkunskaper/god förmåga att ta till sig utbildningen. På spår 
1 läser de som har ingen/lite tidigare studievana och behöver mer tid för att 
tillgodogöra sig utbildningen.

Efter avslutad utbildning på sfi så finns det flera alternativ att gå vidare 
med. Vissa hamnar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, andra hamnar i 
egenförsörjning, och en del går vidare med fortsatta studier. För de som 
läser spår 2 och 3 på sfi så handlar det för de flesta, uppskattningsvis 65-75 
procent, om att fortsätta sina studier på grundläggande vuxenutbildning. 
Under 2016 så var det 42 av 64 elever på spår 2 och 3 som fortsatte sina 
studier på grundläggande vuxenutbildning. I februari 2017 så är 
uppskattningen att 67 av 89 elever på spår 2 och 3 kommer att fortsätta till 
grundläggande vuxenutbildning inom snar framtid. 

Intaget till grundläggande vuxenutbildning sker fortlöpande under året och 
det är svårt att bedöma hur många elever som under hela 2017 kommer att 
söka utbildning på grundläggande vuxenutbildning. Trenden tyder på att 
antalet elever på grundläggande vuxenutbildning kommer fortsätta att öka 
de kommande åren, på grund av det stora inflödet av nyanlända till 
kommunen.
Studietiden på grundläggande vuxenutbildning är cirka två år för varje 
studerande.

Under 2017 har vuxenutbildningen budget för 4,3 pedagogtjänster. För att 
kunna hantera att ta emot fler elever så behövs en utökning med 1,5 tjänst, 
en pedagog för svenska som andraspråk och en halvtid studiehandledare. 
Även med en utökning kommer vuxenutbildningen under 2017 att ha kö 
och inte kunna genomföra fortlöpande intag. Det som sätter 
begränsningarna för antal elever som kan studera är antalet pedagoger samt 
tillgång till lokaler.

Kostnaden för utökning med 1,5 tjänst beräknas uppgå till 710 000 kr.

Förslag
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
tillföra 710 000 kr för utökning med 1,5 tjänst på grundläggande 
vuxenutbildning.

Med en utökning av tjänster kan fler elever tas emot i den grundläggande 
vuxenutbildningen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut från barn- och utbildningsnämndens ordförande

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
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1 (2)Delegationsbeslut
Brådskande ärende 1.1
2017-02-17Barn- och utbildningsförvaltningen

Lena Carlsson
Nämndsekreterare

 

Utökning av tjänst på Vuxenutbildningen

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
tillföra 710 000 kr för utökning med 1,5 tjänst på grundläggande 
vuxenutbildning.

Med en utökning av tjänster kan fler elever tas emot i den grundläggande 
vuxenutbildningen.

Sammanfattning
Under 2017 har vuxenutbildningen budget för 4,3 pedagogtjänster. För att 
kunna ta emot fler elever på den grundläggande vuxenutbildningen så behövs 
en utökning med 1,5 tjänst. 

Ärendebeskrivning
Vuxenutbildning omfattar kommunal vuxenutbildning (komvux) och 
särskild vuxenutbildning (särvux). Inom kommunernas vuxenutbildning 
finns det inom både komvux och särvux möjlighet att läsa en yrkesutbildning 
på gymnasial nivå. Komvux och särvux vänder sig till vuxna från 20 år som 
vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper och sin kompetens 
validerad eller kanske byta yrkesbana. Det är en avgiftsfri och frivillig 
utbildningsform. Både grundläggande och gymnasial nivå måste enligt den 
senaste förändringen i skollagen 2016 erbjudas av kommunen.

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå har tidigare utgjort bara 
en liten del av vuxenutbildningen. Idag, tack vare att många av de elever som 
nu är klara med sfi väljer att fortsätta studera, växer antalet elever på 
grundläggande nivå kraftigt. Från 2014 har inflödet av flyktingar ökat till 
Sverige, främst på grund av krig och oroligheter i Syrien, Afghanistan och 
Somalia. Under 2015 och 2016 har Hultsfreds kommun varit en av de 
kommuner som tagit emot flest nyanlända, i förhållande till invånarantal. 
Under 2017 har inströmningen av nyanlända inte avtagit, trots åtgärder i 
form av stängd biståndshantering för nyanlända från kommunens sida.
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Delegationsbeslut
Brådskande ärende 1.1

Förvaltningsnamn
Lena Carlsson
Nämndsekreterare

2017-02-17

2 (2)

Alla nyanlända, över 18 år, ingår i etableringsuppdraget och kommer därför 
att genomgå utbildning i sfi. Beroende på förkunskaper och förmåga så 
börjar man utbildningen i ett av tre spår, kallade spår 1-3. På spår 3 läser de 
som har goda förkunskaper/god förmåga att ta till sig utbildningen. På spår 1 
läser de som har ingen/lite tidigare studievana och behöver mer tid för att 
tillgodogöra sig utbildningen.

Efter avslutad utbildning på sfi så finns det flera alternativ att gå vidare med. 
Vissa hamnar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, andra hamnar i 
egenförsörjning, och en del går vidare med fortsatta studier. För de som läser 
spår 2 och 3 på sfi så handlar det för de flesta, uppskattningsvis 65-75 
procent, om att fortsätta sina studier på grundläggande vuxenutbildning. 
Under 2016 så var det 42 av 64 elever på spår 2 och 3 som fortsatte sina 
studier på grundläggande vuxenutbildning. I februari 2017 så är 
uppskattningen att 67 av 89 elever på spår 2 och 3 kommer att fortsätta till 
grundläggande vuxenutbildning inom snar framtid. 

Intaget till grundläggande vuxenutbildning sker fortlöpande under året och 
det är svårt att bedöma hur många elever som under hela 2017 kommer att 
söka utbildning på grundläggande vuxenutbildning. Trenden tyder på att 
antalet elever på grundläggande vuxenutbildning kommer fortsätta att öka de 
kommande åren, på grund av det stora inflödet av nyanlända till kommunen.
Studietiden på grundläggande vuxenutbildning är cirka två år för varje 
studerande.

Under 2017 har vuxenutbildningen budget för 4,3 pedagogtjänster. För att 
kunna hantera att ta emot fler elever så behövs en utökning med 1,5 tjänst, en 
pedagog för svenska som andraspråk och en halvtid studiehandledare. Även 
med en utökning kommer vuxenutbildningen under 2017 att ha kö och inte 
kunna genomföra fortlöpande intag. Det som sätter begränsningarna för antal 
elever som kan studera är antalet pedagoger samt tillgång till lokaler.

Kostnaden för utökning med 1,5 tjänst beräknas uppgå till 710 000 kr.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Per Theorin 2017-02-17

Pär Edgren
  Ordförande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-28

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 50/2017 Dnr 2017/29 041

Ombudgetering 2017 
Förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna förslag till ombudgetering 2017. Med 
anledning av tillkommande ärenden inom vuxenutbildningen kommer 
justerade underlag sammanställas till kommunstyrelsens sammanträde.

Sammanfattning
Förslag till ombudgetering 2017 har tagits fram av ekonomikontoret. Resul-
tatet för 2017 beräknas bli 26 377 vilket är 21 771 tkr högre än den i juni 
2017 fastställda budgeten. Investeringsnivån höjs till 107 813 tkr.

Ärendebeskrivning
Efter förslag till ombudgetering beräknas resultatet för 2017 bli 26 377 tkr 
vilket är 21 771 tkr högre än den budget som fastställdes i juni 2016. 
Utöver resultatet beräknas övergripande finansiella mål för långfristiga 
skulder och soliditet vara 353,5 mnkr respektive 27,0 procent.

Verksamhetens nettokostnader är 1 907 tkr högre, i den posten ingår beräk-
nade löneökningar med – 1 660 tkr. Andra stora förändringar är att avskriv-
ningarna beräknas bli 745 tkr högre än tidigare budget och barn- och utbild-
ningsnämnden får ett tillskott på 1 260 tkr i personalförstärkning.

Skatter och statsbidrag ökar med 18 500 tkr på grund av ett högre 
invånarantal och bättre skatteunderlag än budgeterat. Nyupplåningen 
beräknas bli 87 890 tkr vilket är högre än tidigare budget. Trots det 
beräknas räntenettot bli 1 364 tkr bättre vilket beror på att räntenivåerna 
fortsatt är låga.

Investeringsbeloppet föreslås bli 107 813 tkr vilket är 34 973 tkr högre än 
tidigare. Av detta är 44 083 tkr flytt av budget från tidigare år där den 
största posten är förskolor/skolor för 13 215,7 tkr. Ombyggnation för 
arbetsförmedlingens lokaler har tillkommit med 10 000 tkr. I om-
budgeteringen ingår även finansiering för byggnationen av köket på 
Lindgården med 1 500  tkr från ”Förändringar kök 2017” och 1 100 tkr 
anslås ur ”Energieffektivisering”.

Beslutsunderlag
Underlag från ekonomikontoret

Skickas till
Kommunstyrelsen
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1 (1)

Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred - Högsby

Tjänsteskrivelse

2016-11-03Nicklas Holmquist
0495-24 08 78
nicklas.holmquist@osk.hultsfred.se

              Tillagningskök på Lindgården - finansiering
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslås besluta att finansiering för byggnationen av köket på 
Lindgården får göras med budgeten ”Förändringar kök 2017 (1 500 000 kr)” 
och med budgeten ”Energieffektivisering 2017 (1 100 000 kr)”.

Ärendebeskrivning
Enligt tidigare beslut i KSAU §255/2015, §143/2016 och §156/2016 har 
starttillstånd lämnats för att bygga ett tillagningskök på äldreboendet 
Lindgården.

Enligt beslut taget i §156/2016 ska delar av finansieringen ske genom att medel 
tas av ”förändringar kök 2017”. Dock har ÖSK vid detta förslag till beslut inte 
uppmärksammat att investeringsbudgeten minskats i budgetbeslutet, från 15 
miljoner till 1,5 miljoner. Detta innebär att i dagsläget är projektet 
underfinansierat. Detta underskott föreslås täckas med medel från 
”Energieffektiviseringsbudgeten 2017”, då ett modernt kök förbrukar avsevärt 
mindre energi.

Hultsfred 2016-11-03
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-28

1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 54/2017 Dnr 2017/27

Ombudgetering till vuxenutbildning på grund 
av ändringar i statsbidrag
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att 1 575 000 kr tillförs vuxenutbildningen vilket införs i förslaget till 
ombudgetering för 2017 som överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt 
hantering (dnr 2017/29).

Sammanfattning
Vuxenutbildningen har under 2016 finansierat delar av sin verksamhet med 
riktade statsbidrag. I och med ny förordning (2016:937) om statsbidrag för 
regional yrkesinriktad vuxenutbildning, som trädde i kraft 2017-01-01, 
utgår de tidigare statsbidragen och ersätts med ett nytt statsbidrag för 
regional yrkesutbildning. 

Ärendebeskrivning
Vuxenutbildning omfattar kommunal vuxenutbildning (komvux) och 
särskild vuxenutbildning (särvux). Inom kommunernas vuxenutbildning 
finns det inom både komvux och särvux möjlighet att läsa en 
yrkesutbildning på gymnasial nivå. Komvux och särvux vänder sig till 
vuxna från 20 år som vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper och 
sin kompetens validerad eller kanske byta yrkesbana. Det är en avgiftsfri 
och frivillig utbildningsform. Både grundläggande och gymnasial nivå 
måste enligt den senaste förändringen i skollagen 2016 erbjudas av 
kommunen.

2016 medgavs statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial 
nivå med 675 000 kronor och statsbidrag för yrkesinriktad och viss 
teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå med 900 000 kronor från 
Skolverket till Hultsfreds kommun. Sammanlagt fick kommunen 1 575 000 
kronor i statsbidrag för vuxenutbildning för gymnasial- och yrkesinriktad 
gymnasial utbildning. Statsbidragen har under 2016 täckt kostnaderna för 
samtliga gymnasiekurser, på plats och som distanskurser. 

I och med ny förordning (2016:937) om statsbidrag för regional 
yrkesinriktad vuxenutbildning, som trädde i kraft 2017-01-01, utgår de 
tidigare statsbidragen och ersätts med ett nytt statsbidrag för regional 
yrkesutbildning. Detta innebär att kommunen från 2017 endast kan få 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

statsbidrag för gymnasiala yrkesutbildningar som vuxenutbildningen 
erbjuder tillsammans med två andra kommuner, öppna för 
kommunmedlemmar i alla tre kommunerna att delta i oavsett vilken 
kommun som är anordnare av utbildningen. 

I regionen, vilken kommunen i dagsläget bildat tillsammans med 
Vimmerby och Västerviks kommun, kommer vuxenutbildningen att 
erbjuda vård- och omsorgsutbildning och yrkesförarutbildning, inriktning 
bussförare. Yrkesförarutbildningen anordnas av Hultsfreds kommun och 
finansieras av statsbidrag, utan krav på medfinansiering av kommunerna. 
Vård- och omsorgsutbildning anordnas av alla tre kommunerna och 
finansieras till hälften av statsbidrag, med motkravet att kommunerna ska 
finansiera minst lika många platser som man får statsbidrag för. I dagsläget 
vet skolledningen inte om och i vilken omfattning kommunen kommer få ta 
del av statsbidrag.

För en stabil och kvalitativ vuxenutbildning kan kommunen inte längre 
förlita sig på en finansiering med hjälp av riktade statsbidrag.

Det innebära att om volymerna på gymnasial och yrkesinriktad gymnasial 
utbildning är oförändrad från 2016, så är vuxenutbildningen i Hultsfreds 
kommun underfinansierad med 1 575 000 kr under 2017.

Förslag
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
tillföra 1 575 000 kr till vuxenutbildningen i ombudgeteringen för 2017.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut från barn- och utbildningsnämnden 

Skickas till
Kommunstyrelsen och hanteras i ärende 2017/29
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 51/2017 Dnr 2017/10 041

Mål och budget 2018 - ramar
Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge uppdrag till ekonomikontoret att ta fram ett 
uppdaterat förslag till kommunstyrelsens sammanträde 7 mars 2017.

Sammanfattning
Enligt tidplan ska förslag lämnas till kommunfullmäktige 20 mars 2017.

Ärendebeskrivning
Med anledning av nya prognoser föreslås att ekonomikontoret 
sammanställer förslag till övergripande mål, resultatnivå och fördelning av 
ram för drift- och investeringsbudget. Likaså påverkar ombudgeteringen för 
2017 ramarna varför underlag uppdateras till kommunstyrelsen.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 27/2017 Dnr 2017/14 045

Trygghetsboende - AB Hultsfreds Bostäder
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige  
besluta om att tillföra medel för att bebygga den del av Sjögläntan som 
återstår. 

Finansiering föreslås ske genom att skjuta till ett aktieägartillskott upp till 9 
miljoner kronor för att möjliggöra detta.

Sammanfattning
AB Hultsfreds Bostäder har för avsikt att bebygga den återstående delen av 
kv Sjögläntan med ytterligare ett trygghetsboende för äldre personer, över 
65 år med 16 lägenheter. 

Ärendebeskrivning
Vd Nicke Wainebro har fått uppdrag av styrelsen i AB Hultsfreds Bostäder 
att fortsätta med att bebygga den tomma delen av kvarteret Sjögläntan som 
i dag är en grusparkering. Styrelsens beslut är att uppföra en byggnad 
liknande den som finns idag och är ett trygghetsboende med 12 lägenheter.

Styrelsen avser även att genomföra en information om att bygga flera 
lägenheter vid Södra Långgatan i Målilla samt information i Järnforsen om 
byggnationer med 2 olika alternativ i form av radhus alternativt ”SKL-
Hus”, eller ett hus liknande trygghetsboendet i Hultsfred, men i 2 våningar.

AB Hultsfreds Bostäder har inte själv de medel som behövs för att 
genomföra projekten. Bolaget kommer att utöka låneskulden, men för att få 
projekten att bli lönsamma och affärsmässiga behövs ett utökat stöd med 
ovanstående begärd aktieägartillskott på 9 miljoner kronor. Bolaget 
kommer även att söka ett stöd till bostäder för äldre personer genom 
Boverket, till byggnationen i Hultsfred.

Målsättning med de tilltänkta 16 lägenheterna i Sjögläntan är att uppföra ett 
så kallat trygghetsboende med trygghetsbidrag som följd. När Hultsfreds 
Bostäder erhåller stödet från Boverket minskas aktieägartillskottet med 
motsvarande summa.

Kalkyler visar att detta blir ett lönsamt projekt för ABHB och ägaren 
Hultsfreds kommun. Produktionskostnaden är beräknad till ca 30,2 
miljoner kronor i Hultsfred.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-31

2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Det lilla kapital som finns i bolaget kommer att behövas i ett flertal 
investeringar i förnyade energikällor, underhåll och reparationer samt 
fortlöpande kostnader.
 
Dessa projekt bör kunna genomföras med tanke på det intresse som tidigare 
visats, och den kö med ca 65 personer som finns till de centrala 
lägenheterna i Hultsfred, samt en kö i Målilla och förfrågan i Järnforsen.
 
Befintlig kösituation visar att det finns ett stort intresse för sjönära boende 
och att bo centralt i Hultsfred med närhet till all service, även centralt i 
Målilla och Järnforsen, men kön är inte lika stor i Målilla och Järnforsen.

Projekten ska innan definitivt beslut tas, säkras med ca 70% bindande 
intresseanmälningar.

Projekten genomförs med en kraftfull marknadsföring och profilering.
Byggstart och inflyttning beräknas under 2017/2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från VD Nicke Wainebro

Skickas till
Kommunstyrelsen
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                      Tjänsteskrivelse     2017-01-03

AB Hultsfreds Bostäder
Nicke Wainebro
0495-240063
Nicke.wainebro@hultsfred.se

                                                                
Finansiering av fortsatt bebyggelse vid kv Sjögläntan 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillföra medel för att bebygga den del av 
Sjögläntan som återstår. Kommunen tillskjuter, genom ett aktieägartillskott, med 
9 miljoner kronor för att möjliggöra detta.

Sammanfattning
AB Hultsfreds Bostäder har för avsikt att bebygga den återstående delen av kv 
Sjögläntan med ytterligare ett trygghetsboende för äldre personer, över 65 år 
med 16 lägenheter. 

Ärendebeskrivning
Undertecknad har fått uppdrag av styrelsen i AB Hultsfreds Bostäder att 
fortsätta med att bebygga den tomma delen av kv Sjögläntan som i dag är en 
grusparkering. Styrelsens beslut är att uppföra en byggnad liknande den som 
finns idag och är ett trygghetsboende med 12 lägenheter. Styrelsen avser även 
att genomföra en information om att bygga flera lägenheter vid Södra Långgatan 
i Målilla samt information i Järnforsen, byggnationer med 2 olika alternativ i 
form av radhus alternativt ”SKL-Hus”, eller ett hus liknande trygghetsboendet i 
Hultsfred, men i 2 våningar.

AB Hultsfreds Bostäder har inte själv de medel som behövs för att genomföra 
projekten. Bolaget kommer att utöka låneskulden, men för att få projekten att bli 
lönsamma och affärsmässiga behövs ett utökat stöd med ovanstående begärd 
aktieägartillskott på 9 miljoner kronor. Bolaget kommer även att söka ett stöd 
till bostäder för äldre personer genom Boverket, till byggnationen i Hultsfred.
Målsättning med de tilltänkta 16 lägenheterna i Sjögläntan är att uppföra ett så 
kallat trygghetsboende med trygghetsbidrag som följd. När Hultsfreds Bostäder 
erhåller stödet från Boverket minskas aktieägartillskottet med motsvarande 
summa
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                      Tjänsteskrivelse     2017-01-03

AB Hultsfreds Bostäder
Nicke Wainebro
0495-240063
Nicke.wainebro@hultsfred.se

Kalkyler visar att detta blir ett lönsamt projekt för ABHB och ägaren Hultsfreds 
kommun. Produktionskostnaden är beräknad till ca 30,2 miljoner kronor i 
Hultsfred.

Det lilla kapital som finns i bolaget kommer att behövas i ett flertal investeringar 
i förnyade energikällor, underhåll och reparationer samt fortlöpande kostnader.
 
Dessa projekt bör kunna genomföras med tanke på det intresse som tidigare 
visats, och den kö med ca 65 personer som finns till de centrala lägenheterna i 
Hultsfred, samt en kö i Målilla och förfrågan i Järnforsen. 
Befintlig kösituation visar att det finns ett stort intresse för sjönära boende och 
att bo centralt i Hultsfred med närhet till all service, även centralt i Målilla och 
Järnforsen, men kön är inte lika stor i Målilla och Järnforsen.

Projekten ska innan definitivt beslut tas, säkras med ca 70% bindande 
intresseanmälningar.
Projekten genomförs med en kraftfull marknadsföring och profilering.
Byggstart och inflyttning beräknas under 2017/2018.

Nicke Wainebro                                              
VD                                                                    
AB Hultsfreds Bostäder                                   
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-28

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 43/2017 Dnr 2017/30 008

Förslag till avgifter för kopiering vid 
utlämnande av allmän handling
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta förslaget till ”Avgifter för kopiering vid utlämnande av allmän 
handling”.

Sammanfattning
Efterfrågan om kommunens beslut om att ta ut avgift för kopiering vid 
utlämnande av allmänna handlingar alternativt ta ställning om att inte ta ut 
avgift.

Ärendebeskrivning
Då kommunen inte har någon fastställd avgift för utlämnande av handlingar 
överlämnas ett förslag för antagande.

Vid kontakt med Justitiedepartementet hösten 2016 efterfrågade de beslut 
om fastställande av avgift alternativt beslut om att inte ta någon avgift vid 
utlämnande av allmänna handlingar. Efter genomgång av hur några 
kommuner hanterat frågan har det visat sig att dessa kommuner haft 
fastställd avgift.   

Förslaget är framtaget utifrån grunderna för avgiftsförordningen 
(1992:191). 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet

Skickas till
Kommunstyrelsen
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1 (1)Tjänsteskrivelse

2017-02-22Kommunkansliet
Britt Idensjö
Kanslichef

 

Avgifter för kopiering vid utlämnande av allmän 
handling

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anta förslaget till ”Avgifter för kopiering vid utlämnande av allmän handling”.

Sammanfattning
Efterfrågan om kommunens beslut om att ta ut avgift för kopiering vid 
utlämnande av allmännahandlingar alternativt ta ställning om att inte ta ut 
avgift.

Ärendebeskrivning
Då kommunen inte har någon fastställd avgift för utlämnande av handlingar 
överlämnas ett förslag för antagande.

Vid kontakt med Justitiedepartementet hösten 2016 efterfrågades beslut om 
fastställande av avgift alternativt beslut om att inte ta någon avgift vid 
utlämnande av allmänna handlingar. Efter genomgång av hur några kommuner 
hanterat frågan har dessa kommuner haft fastställd avgift.   

Förslaget är framtaget utifrån grunderna för avgiftsförordningen (1992:191). 
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1 (3)Förslag

Kommunkansliet 2017-02-21

Avgifter för kopiering vid utlämnande av allmän 
handling
Offentlighetsprincipen
§ 1 Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar – beslut, protokoll, kartor 
med mera om de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en 
sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall. 

Beslut om handling ska lämnas ut tas av den myndighet som förvarar 
handlingen (6 kap 2 § OSL).

Den som begär att få tillgång till en allmän handling har rätt att vara anonym 
och behöver inte ange syftet med begäran.

Tillämpliga lagar och förordningar
§ 2 Kommunens utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av
offentlighetsprincipen regleras huvudsakligen i följande författningar:
-  Tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF),
-  Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400,OSL),
-  Förvaltningslagen (1986:223, FL),
-  Personuppgiftslagen (1998:204, PuL) och
-  Avgiftsförordningen (1992:191)

Rätt att ta del av allmänna handlingar på stället
§ 3 Allmänna handlingar som får lämnas ut ska på begäran, genast eller så 
snart det är möjligt, på stället utan avgift tillhandahållas den som önskar ta del 
därav så att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas – 2 kap 12 § 
TF. 

Rätt att ta ut avgift
§ 4 Kommunen har under vissa förutsättningar rätt att ta ut avgifter för 
utlämnande av allmänna handlingar. Omständigheter och förutsättningar 
gällande uttag av sådana avgifter återfinns i Avgiftsförordningen.

Avgiften betalas i kontanter, via postförskott eller mot faktura. Samtliga 
avgifter anges inklusive moms.

Kommunen är inte skyldig att utan stöd i lag lämna ut upptagning i annan form 
än utskrift eller att omvandla handlingar i pappersform till elektronisk form.
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Kommunkansliet

2 (3)

Arbetsinsats
§ 5 Vid efterfrågan av allmänna handlingar vars framtagande kräver en 
arbetsinsats som går utöver vad som kan sägas vara rutinbetonad tas en 
ersättning ut om 60 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. En bedömning 
måste då göras från fall till fall om efterfrågan ska avvisas eller utföras mot 
ersättning.

Portokostnader
§ 6 Eventuella kostnader för porto (om försändelsen väger mer än 20 gram), 
postförskott eller annan kostnad för att förmedla den begärda handlingen till 
mottagaren tillkommer.

Papperskopior
§ 7 Beställning upp till nio A4-sidor tillhandahålls utan kostnad. Avgiften för 
en beställning som omfattar tio sidor kostar 50 kronor. För varje sida därutöver 
är avgiften två kronor.

Fax
§ 8 Avgift tas ut som för papperskopior.

E-post
§ 9 Handlingar som finns lagrade elektroniskt och kan e-postas, är 
kostnadsfria.

En avgift tas ut för beställningar som tar mer än en fjärdedels arbetstimme att 
utföra. Den första fjärdedels arbetstimmen är alltså kostnadsfri. Därefter är 
avgiften 60 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. För material som 
måste skannas in, tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer (i 
enlighet med kostnader för papperskopior).

Digitala medier m.m.
§ 10 Om beställaren begär att önskat material lagras och lämnas ut, om möjligt, 
digitalt är avgiften 150 kronor för ett USB-minne.

Avskrivning av allmänna handlingar
§ 11 Avgift för avskrift av allmän handling tas ut med 60 kronor per påbörjad 
fjärdedels arbetstimme.

Ritningar och kartor
§ 12 Avgifter som avser utskrifter av kartor och ritningar fastställs av
kommunfullmäktige där taxa för kopiering av A0 och liknande finns på
http://www.hultsfred.se/artikel/kart-och-mattaxa/ .
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Kommunkansliet

3 (3)

Avgift tas inte ut
§ 13 Avgifter tas inte ut om beställningen görs av interna och externa 
kommunala nämnder eller förvaltningar, kommunalförbund, landsting, 
politiska parter, interna förtroendevalda, personalorganisationer, massmedia 
eller statliga myndigheter.

Begäran om egna personuppgifter ska, enligt 26 § PuL, efter skriftlig begäran 
tillhandahållas gratis en gång per kalenderår.

Särskilda skäl m.m.
§ 14 Kommunen får besluta om undantag från avgifter om det föreligger 
särskilda skäl.

För att stävja systematiskt missbruk av reglerna för avgiftsuttag kan avgift tas 
ut från första sidan. Avgiften för beställningen startar i sådant fall med 50 
kronor och varje sida kostar två kronor.

Vid oklarheter ska vägledning sökas i Avgiftsförordningen.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-28

1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 39/2017 Dnr 2017/24 111

Remiss valkretsindelning vid 2018 års val till 
landstingsfullmäktige
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att Hultsfreds kommun inte har något att invända mot att bibehålla 
nuvarande valkretsindelning.

Sammanfattning
Landstinget har remitterat frågan om valkretsindelning inför val 2018.

Ärendebeskrivning
Landstinget i Kalmar län har översänt remiss om valkretsindelningen vid 
2018 års val till landstingsfullmäktige.

Landstingsfullmäktige ska senast 31 oktober 2017 besluta om den 
nuvarande indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid 
landstingsvalet 2018 eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas av 
länsstyrelsen.

Nuvarande valkretsindelning är följande:
Första valkretsen: Västervik
Andra valkretsen: Vimmerby och Hultsfreds kommuner 
Tredje valkretsen: Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner
Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner
Femte valkretsen: Kalmar kommun
Sjätte valkretsen: Borgholms och Mörbylånga kommuner.

Landstingsstyrelsen har den 8 februari beslutat föreslås 
landstingsfullmäktige att nuvarande valkretsindelning och antal mandat i 
valet till landstingsfullmäktige ska vara oförändrade samt att besluta om att 
skicka frågan om valkretsindelning på remiss till länets kommuner.

Enligt besked från valnämndens ordförande Camilla Ljungdahl finns inget 
att invända mot att bibehålla nuvarande valkretsindelning.

Beslutsunderlag
Remiss från landstingsfullmäktige i Kalmar län
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-28

2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Skickas till
Kommunstyrelsen
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1 (1)Tjänsteskrivelse

2017-02-20Kommunkansliet/BI

Remiss angående valkretsindelningen vid 2018 
års val till landstingsfullmäktige

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
Hultsfreds kommun inte har något att invända mot att bibehålla nuvarande 
valkretsindelning.

Sammanfattning
Landstinget har remitterat frågan om valkretsindelning inför val 2018.

Ärendebeskrivning
Landstinget i Kalmar län har översänt remiss om valkretsindelningen vid 2018 
års val till landstingsfullmäktige.

Landstingsfullmäktige ska senast 31 oktober 2017 besluta om den nuvarande 
indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid landstingsvalet 2018 
eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas av länsstyrelsen.

Nuvarande valkretsindelning är följande:
Första valkretsen: Västervik
Andra valkretsen: Vimmerby och Hultsfreds kommuner 
Tredje valkretsen: Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner
Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner
Femte valkretsen: Kalmar kommun
Sjätte valkretsen: Borgholms och Mörbylånga kommuner.

Landstingsstyrelsen har den 8 februari beslutat föreslås landstingsfullmäktige 
att nuvarande valkretsindelning och antal mandat i valet till 
landstingsfullmäktige ska vara oförändrade samt att besluta om att skicka 
frågan om valkretsindelning på remiss till länets kommuner.

Enligt besked från valnämndens ordförande Camilla Ljungdahl finns inget att 
invända mot att bibehålla nuvarande valkretsindelning.
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Landstinget i Kalmar län
Webbplats
Ltkalmar.se

E-post
landstinget@ltkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress Besöksadress Telefon
0480-840 00

Bankgiro
833-3007

SKRIVELSE
Sida
1 (2)

Datum
2017-02-09

  
  Diarienummer 170121

Landstingsdirektörens stab
Kanslienheten

Respektive kommunstyrelse i Kalmar län

Remiss angående valkretsindelningen vid 2018 års val 
till landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige ska senast den 31 oktober 2017 besluta om den 
nuvarande indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid 
landstingsvalet 2018 eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas av 
länsstyrelsen.

Inför den kommande regionbildningen har det framförts önskemål från 
partierna att förutsättningarna för partiernas nomineringsprocesser skulle 
behöva klargöras redan under våren. För att underlätta den kommande 
omställningen från landsting till region bör landstinget därför redan i 
landstingsfullmäktige i maj ta ställning till valkretsindelning.

Landstingsfullmäktige beslutade senast 2009 och 2013 att fastställa 
oförändrad valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige. 

Nuvarande valkretsindelning är följande:

Första valkretsen: Västerviks kommun
Andra valkretsen: Vimmerby och Hultsfreds kommuner
Tredje Valkretsen: Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner
Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner
Femte valkretsen: Kalmar kommun
Sjätte valkretsen: Borgholms och Mörbylånga kommuner

De regler som gäller då landsting ska delas in i valkretsar vid val till 
landstingsfullmäktige framgår av 4 kap 5-8 §§ vallagen (2005:837). 
Indelningen i valkretsar för val till landstingsfullmäktige ska beslutas av 
fullmäktige sedan kommunerna fått tillfälle att yttra sig. 

Landstingsstyrelsen har den 8 februari 2017 beslutat föreslå 
landstingsfullmäktige att nuvarande valkretsindelning och antal mandat i 
valet till landstingsfullmäktige 2018 ska vara oförändrade samt att beslutat 
att skicka frågan om valkretsindelning på remiss till länets kommuner. 
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Landstinget i Kalmar län

Datum
2017-02-09

  
  Diarienummer 
170121

Sida
2 (2)

Landstingsfullmäktige kommer att fatta beslut om antalet valkretsar vid 2018 
års landstingsval vid sitt sammanträde den 31 maj 2017. Innan dess ska 
kommunerna i länet haft tillfälle att yttra sig. 

Mot bakgrund av ovan ges kommunerna nu tillfälle att yttra sig.

Remissvaren ska vara landstinget tillhanda senast den 10 april 2017. 

Ann-Sofie Dejke
kanslidirektör
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-28

1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 45/2017 Dnr 2016/68 294

Motion från Anders Andersson och Anne-
Charlotte Cederberg, båda KD, om att bygga 
nya lägenheter i centrum av Järnforsen
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen vara besvarad med hänvisning till yttrande från AB 
Hultsfreds Bostäders VD.

Sammanfattning
Anders Andersson och Anne-Charlotte Cederberg, båda KD, har lämnat in 
en motion om att bygga lägenheter i Järnforsen.

Ärendebeskrivning
Anders Andersson och Anne-Charlotte Cederberg, båda KD, har 2016-05-
04 lämnat in en motion om att planera för byggnation av flerfamiljshus i 
Järnforsen.

I motionen beskrivs att Järnforsen länge utmärkt sig positivt när det gäller 
sysselsättning och företagande. Motionsställarna konstaterar att det för 
närvarande i princip inte finns några lediga lägenheter i samhället. En tomt 
som skulle vara lämpligt är den som kallas ”Fiskebyn”. Eftersom denna 
tomt tidigare varit bebyggd finns där redan vatten och avlopp framdraget. I 
motionen yrkas att kommunstyrelsen får i uppdrag att planera för att bygga 
nya lägenheter, samt att möjligheten att åter bebygga ”fiskebyn” undersöks.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till AB Hultsfreds 
Bostäder för beredning.

AB Hultsfreds Bostäders VD Nicke Wainebro lämnar följande yttrande:

När efterfrågan på bostäder var väldigt liten så beslutade bostadsbolaget att 
sälja alla lägenheter i Järnforsen.

Motivet till försäljningen var även att det ur praktisk och ekonomisk 
synpunkt var svårt att rationellt drifta ett mindre antal lägenheter. 

Eventuellt kan det finnas någon privat aktör som redan är etablerad på orten 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-28

2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

som är intresserad av att bygga nya lägenheter.

AB Hultsfreds Bostäder planerar dock ett informationsmöte till våren, för 
att se hur intresset är angående nya lägenheter i Järnforsen. Motionen ska 
därmed anses vara besvarad.

Samråd har skett med motionsställaren.

Beslutsunderlag
Motion inlämnad av Anders Andersson, KD, 2016-05-04
Kommunfullmäktige § 58/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 129/2016

Skickas till
Kommunstyrelsen
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1 (2)Tjänsteskrivelse

2016-12-08AB Hultsfreds Bostäder
Nicke Wainebro
VD

Kommunfullmäktige

 

Yttrande över motion från Anders Andersson 
och Anne-Charlotte Cederberg, KD, om att 
bygga nya lägenheter i centrum av Järnforsen

Förslag till beslut
Motionen föreslås vara besvarad med hänvisning till yttrande från AB 
Hultsfreds Bostäders VD.

Sammanfattning
Anders Andersson och Anne-Charlotte Cederberg, båda KD, har lämnat in 
en motion om att bygga lägenheter i Järnforsen.

Ärendebeskrivning
Anders Andersson och Anne-Charlotte Cederberg, båda KD, har 2016-05-04 
lämnat in en motion om att planera för byggnation av flerfamiljshus i 
Järnforsen.

I motionen beskrivs att Järnforsen länge utmärkt sig positivt när det gäller 
sysselsättning och företagande. Motionsställarna konstaterar att det för 
närvarande i princip inte finns några lediga lägenheter i samhället. En tomt 
som skulle vara lämpligt är den som kallas ”Fiskebyn”. Eftersom denna tomt 
tidigare varit bebyggd finns där redan vatten och avlopp framdraget. I 
motionen yrkas att kommunstyrelsen får i uppdrag att planera för att bygga 
nya lägenheter, samt att möjligheten att åter bebygga ”fiskebyn” undersöks.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till AB Hultsfreds 
Bostäder för beredning.

AB Hultsfreds Bostäders VD Nicke Wainebro lämnar följande yttrande:

När efterfrågan på bostäder var väldigt liten så beslutade bostadsbolaget att 
sälja alla lägenheter i Järnforsen.
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Tjänsteskrivelse

AB Hultsfreds Bostäder
Nicke Wainebro
VD 

2016-12-08

2 (2)

Motivet till försäljningen var även att det ur praktisk och ekonomisk 
synpunkt var svårt att rationellt drifta ett mindre antal lägenheter. 

Eventuellt kan det finnas någon privat aktör som redan är etablerad på orten 
som är intresserad av att bygga nya lägenheter.

AB Hultsfreds Bostäder planerar dock ett informationsmöte till våren, för att 
se hur intresset är angående nya lägenheter i Järnforsen. Motionen ska 
därmed anses vara besvarad.

Samråd har skett med motionsställaren.

Nicke Wainebro
VD
AB Hultsfreds Bostäder
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 129/2016 Dnr 2016/68 294

Motion från Anders Andersson och Anne-
Charlotte Cederberg, båda KD, om att bygga 
nya lägenheter i centrum av Järnforsen
Beslut
Arbetsutskottet remitterar motionen till AB Hultsfreds Bostäder för 
beredning.

Sammanfattning
En motion om att bygga nya lägenheter i Järnforsen har inlämnats.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Anders Andersson, KD, har 2016-05-04 lämnat in 
en motion om att planera för byggnation av flerfamiljshus i Järnforsen. I 
motionen beskrivs att Järnforsen länge utmärkt sig positivt när det gäller 
sysselsättning, jobb och företagande. Motionsställaren konstaterar att det 
för närvarande i princip inte finns några lediga hus eller lägenheter i 
samhället. En tomt som skulle lämpa sig väl för byggnation är den så 
kallade ”Fiskebyn”. Eftersom denna tomt tidigare varit bebyggd finns där 
redan t ex vatten och avlopp. I motionen yrkas därför att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att planera för byggnation av flerfamiljshus i Järnforsen samt 
att möjligheten att åter bebygga ”Fiskebyn” undersöks.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Beslutsunderlag
Motion inlämnad av Anders Andersson, KD, 2016-05-04
Kommunfullmäktige § 58/2016

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 44/2017 Dnr 2017/26

Ansökan om investeringsbidrag Målilla 
Byggnadsförening "Skeppet"
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om ett bidrag på 36 000 
kronor till en ny luftvärmepump.

Finansiering med 36 000 kronor föreslås ske ur kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda behov.

Vad gäller investeringsbidrag får kultur- och fritidschefen i uppdrag att 
återkomma efter ytterligare beredning.

Sammanfattning
Målilla Byggnadsförening har genom en skrivelse sökt bidrag till en ny och 
energisnålare luft/vatten värmepump på 100 000 kronor, då den befintliga 
har havererat. Man har från försäkringsbolaget erhållit 27 925 kronor i 
ersättning.

Målilla Byggnadsförening söker också investeringsbidrag till ombyggnad 
och anpassning av lokalerna för ny extern hyresgäst. Total kostnad 300 000 
kronor.

Ärendebeskrivning
Målilla Byggnadsförening – Skeppet har sökt bidrag till investering och 
anpassning till nya externa hyresgäster i lokalerna. Investeringar gjordes 
under 2016 på 40 000 kronor och beräknas under 2017 uppgå till 300 000 
kronor. 

Ombyggnaderna är direkt relaterade till anpassning till nya hyresgäster och 
bör regleras genom hyra eller bekostas av hyresgäst och bör därför inte 
ersättas genom kommunala bidrag. Föreningen har fått och kan få fortsatt 
hjälp från kultur- och fritidsförvaltningen med arbetskraft från 
Föreningslaget avseende mindre och enklare hantverksarbeten i fastigheten.

Målilla Byggnadsförening söker också bidrag till en ny och energisnålare 
luft/vatten värmepump, kostnad 100 000 kronor, då den befintliga har 
havererat. 

Alternativt och om möjligt söker föreningen bidrag till att investera i en 
Bergvärmepump till en kostnad av 175 000 kronor. Försäkringsbolaget har 
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ersatt föreningen med 28 000 kronor för skadan på den befintliga 
värmepumpen.

Tidigare, under de senaste åren, har kommunen beviljat bidrag på 50% av 
kostnaderna till föreningar med egna fastigheter som investerat i sina 
lokaler. Nödvändiga investeringar som värmepump, takbyten och fasader.

Kostnaden för ny värmepump på Skeppet i Målilla uppgår till 100 000 
kronor minskat med 28 000 kronor som ersatts av försäkringsbolaget, ger 
en nettokostnaden på 72 000 kronor. Kultur- och fritidsförvaltningen 
föreslår att kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 50% av kostnaden – 
36 000 kronor.

Beslutsunderlag
Ansökan från Målilla Byggnadsförening
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Kultur- och Fritidsförvaltningen
Peter Adolfsson
0495-24 05 01
peter.adolfsson@hultsfred.se 

Tjänsteskrivelse

2017-02-20

Kommunstyrelsen

Ansökan om investeringsbidrag Målilla 
Byggnadsförening - Skeppet

Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen beslutar att ge bidrag på 36 000 kronor till en ny luftvärmepump.
Att 36 000 kronor tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser.

Sammanfattning
Målilla Byggnadsförening har genom en skrivelse sökt bidrag till en ny och 
energisnålare luft/vatten värmepump på 100 000 kronor, då den befintliga har havererat. 
Man har från försäkringsbolaget erhållit 27.925 kronor i ersättning.

Målilla Byggnadsförening söker också investeringsbidrag till ombyggnad och 
anpassning av lokalerna för ny extern hyresgäst. Total kostnad 300 000 kronor.

Ärendebeskrivning
Målilla Byggnadsförening – Skeppet har sökt bidrag till investering och anpassning till 
nya externa hyresgäster i lokalerna. Investeringar gjordes under 2016 på 40 000 kronor 
och beräknas under 2017 uppgå till 300 000 kronor. 
Ombyggnaderna är direkt relaterade till anpassning till nya hyresgäster och bör regleras 
genom hyra eller bekostas av hyresgäst och bör därför inte ersättas genom kommunala 
bidrag. Föreningen har fått och kan få fortsatt hjälp från Kultur och fritid med 
arbetskraft från Föreningslaget avseende mindre och enklare hantverksarbeten i 
fastigheten.

Målilla Byggnadsförening söker också bidrag till en ny och energisnålare luft/vatten 
värmepump, kostnad 100 000 kronor, då den befintliga har havererat. Alternativt och 
om möjligt söker föreningen bidrag till att investera i en Bergvärmepump till en kostnad 
av 175 000 kronor. Försäkringsbolaget har ersatt föreningen med 28 000 kronor för 
skadan på den befintliga värmepumpen.

Tidigare, under de senaste åren, har kommunen beviljat bidrag på 50% av kostnaderna 
till föreningar med egna fastigheter som investerat i sina lokaler. Nödvändiga 
investeringar som värmepump, takbyten och fasader. 
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Kostnaden för ny värmepump på Skeppet i Målilla uppgår till 100 000 kronor minskat 
med 28 000 kronor som ersatts av försäkringsbolaget, ger en nettokostnaden på 72 000 
kronor. Kultur och Fritid föreslår att kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 50% av 
kostnaden – 36 000 kronor.

Peter Adolfsson
Kultur och Fritidschef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 21/2017 Dnr 2016/84

Uppdrag om laddstolpar 
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att projektgruppen 
kan gå vidare enligt nya förslaget om placeringar och antal laddstolpar. 
Projektgruppen ska, när anbud inkommit, begära startbesked för investering 
hos arbetsutskottet samt redogöra för behov av framtida driftkostnad så att 
dessa kan tas med i budgetberedningen. 

Under förutsättning att kommunstyrelsen ger klartecken till nya förslaget 
föreslås att budgetberedningen för 2018 anslår ytterligare 358 tkr för 
projektet. Total kommunal insats blir således 893 tkr utöver bidraget på 
415 tkr för åren 2017-2018.

Sammanfattning
Förslag till placeringar och antal laddstolpar i kommunen har tagits fram.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Hultsfreds kommun deltar i länsgemensamt projekt för att uppföra publik 
laddningsinfrastruktur för elfordon.

I projektet har kommun erhållit 415 000 kr i bidrag från Klimatklivet. 

Utöver bidraget har kommunen avsatt 535 000 kr. Medlen ligger i 
Hultsfreds kommuns budget under 2016 men kommer att ombudgeteras till 
2017.

ÖSK (Östra Smålands Kommunalteknikförbund) har fått ett uppdrag från 
kommunen att samordna upphandling och byggnation. I projektgruppen har 
Jens Karlsson, ÖSK deltagit samt Arvid Lindblad för Hultsfreds kommun 
och Jonas Högquist för Högsby kommun.

Förprojektering
En förprojektering har under hösten 2016 tagits fram med hjälp av extern 
konsult. Den 13 december redogjordes detta för arbetsutskottet med ett 
förslag om att minimera antalet platser och centralisera dem till Hultsfreds 
tätort för att hålla ned kostnaderna och hålla budgeten. Arbetsutskottet 
valde att återremittera ärendet med en önskan om att placeringar ska ske så 
utspritt som möjligt i respektive kommun.

De ursprungliga placeringarna skulle inneburit en projektkostnad på 
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sammanlagt ca 1 300 tkr. Genom centraliseringen skulle kostnaderna 
hamna under 1 000 tkr vilket hade varit i nivå med aktuell budget.

Analys förprojektering efter återremiss 
De förändringar som är föreslagna i denna version mot föregående är att 
snabbladdaren (50 kW) placeras på nyanlagd parkeringsplats vid 
återvinningsstationen i Målilla i anslutning till Konsum, att placeringarna 
vid konsumparkeringen i Hultsfred utgår och istället ersätts av placeringar 
vid grusparkeringen bakom polishuset i Hultsfred samt att en extra laddare 
placeras vid Rockcity. 

Då har spridning skett enligt arbetsutskottets önskemål i hela kommunen 
och viss kostnadsbesparing har kunnat uppnås. Total projektkostnad uppgår 
nu till 1 225 tkr. 

Det innebär alltså att ytterligare 358 tkr måste tillskjutas projektet för att 
det ska kunna genomföras med fullt externt bidrag. Därför föreslår 
projektgruppen att 358 tkr tillskjuts 2018 års budget. Detta då projektet 
tidsmässigt inte kommer gå att genomföra i sin helhet 2017 och därför kan 
extra medel istället anslås 2018. 

Observera att kostnadsbedömningar för denna typ av ny teknik alltid är 
svåra att förutse innan anbud inkommit. Därför är riskfaktorn hög i dessa 
kalkyler. Vidare är det en risk gällande kostnaderna från nätägaren gällande 
anslutningsavgifter. De har svårt att ge en exakt prisuppgift innan de har 
kunnat bereda en formell ansökan från oss.
 
Tillstånd från myndigheter är också något som är en risk i detta fall. T.ex. 
bygglov vid de olika placeringarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrateg och avdelningschef gata och  park
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 115/2016, 259/2016 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret för kännedom
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1 (3)Tjänsteskrivelse

2016-11-17

Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Jens Karlsson
Avdelningschef gata/park

Ksau

Förslag till laddinfrastruktur i Hultsfreds kommun, 
efter återremiss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att 
projektgruppen kan gå vidare enligt deras nya förslag om placeringar och antal 
laddstolpar. Projektgruppen ska när anbud inkommit begära startbesked för 
investering hos kommunstyrelsens arbetsutskott samt redogöra för behov av 
framtida driftkostnad så att dessa kan tas med i budgetberedningen. 

Vidare föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att till budgetberedning för 
2018 anslå ytterligare 358 tkr för projektet. Total kommunal insats blir således 
893 tkr utöver bidraget på 415 tkr för åren 2017-2018.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Hultsfreds kommun deltar i länsgemensamt projekt för att uppföra publik 
laddningsinfrastruktur för elfordon.

I projektet har kommun erhållit 415 000 kr i bidrag från Klimatklivet. Utöver 
bidraget har kommunen avsatt 535 000 kr. Medlen ligger i Hultsfreds 
kommuns budget under 2016 men kommer ombudgeteras till 2017.

ÖSK har fått ett uppdrag från kommunen att samordna upphandling och 
byggnation. I projektgruppen har Jens Karlsson, ÖSK deltagit samt Arvid 
Lindblad för Hultsfreds kommun och Jonas Högquist för Högsby kommun.

Förprojektering
En förprojektering har under hösten 2016 tagits fram med hjälp av extern 
konsult. Den 13 december redogjordes detta för ksau med ett förslag om att 
minimera antalet platser och centralisera dem till Hultsfreds tätort för att hålla 
ned kostnaderna och hålla budgeten. Ksau valde att återremittera ärendet med 
en önskan om att placeringar ska ske så utspritt som möjligt i respektive 
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kommun. De ursprungliga placeringarna skulle inneburit en projektkostnad på 
sammanlagt ca 1 300 tkr. Genom centraliseringen skulle kostnaderna hamna 
under 1 000 tkr vilket hade varit i nivå med aktuell budget.

Nedan redovisas det nya förslaget efter återremissen.

FÖRPROJEKTERING: v.2.0
Kommun Nr Plats Typ Anläggningskostnad Risk/projektering Summa
Hultsfred 1 Målilla idrottsplats 50 kW 460 000 kr 92 000 kr 552 000 kr
Hultsfred 2 Grusparkering polishus H.fred 22 kW
Hultsfred 3 Grusparkering polishus H.fred 22 kW 245 000 kr 49 000 kr 294 000 kr
Hultsfred 4 Rockcity 22 kW
Hultsfred 5 Rockcity 22 kW 145 000 kr 29 000 kr 174 000 kr
Hultsfred 6 Strandvägen 10, Virserum 22 kW 170 000 kr 34 000 kr 204 000 kr
Summor: 1 020 000 kr 204 000 kr 1 224 000 kr

Analys förprojektering efter återremiss 
De förändringar som är föreslagna i denna version mot föregående är att 
snabbladdaren (50 kW) placeras på nyanlagd parkeringsplats vid ÅVS:en i 
Målilla i anslutning till Konsum, att placeringarna vid konsumparkeringen i 
Hultsfred utgår och istället ersätts av placeringar vid grusparkeringen bakom 
polishuset i Hultsfred samt att en extra laddare placeras vid Rockcity. 

Då har spridning skett enligt ksau:s önskemål i hela kommunen och viss 
kostnadsbesparing har kunnat uppnås. Total projektkostnad uppgår nu till 
1 225 tkr. 

Det innebär alltså att ytterligare 358 tkr måste tillskjutas projektet för att det 
ska kunna genomföras med fullt externt bidrag. Därför föreslår projektgruppen 
att 358 tkr tillskjuts 2018 års budget. Detta då projektet tidsmässigt inte 
kommer gå att genomföra i sin helhet 2017 och därför kan extra medel istället 
anslås 2018. 

Observera att kostnadsbedömningar för denna typ av ny teknik alltid är svåra 
att förutse innan anbud inkommit. Därför är riskfaktorn hög i dessa kalkyler. 
Vidare är det en risk gällande kostnaderna från nätägaren gällande 
anslutningsavgifter. De har svårt att ge en exakt prisuppgift innan de har 
kunnat bereda en formell ansökan från oss. 
Tillstånd från myndigheter är också något som är en risk i detta fall. T.ex. 
bygglov vid de olika placeringarna. 
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Framtida driftkostnader och ägandeskap
Inga kalkyler har tagits fram för framtida serviceavtal, driftkostnad för el samt 
serviceavtal för betallösning. Detta då kostnaderna för detta är väldigt avhängt 
anbuden i en eventuell upphandling. 

Projektgruppen anser att kommunen måste i överskådlig tid vara 
anläggningsägare då det inte kommer vara kommersiellt lönsamt att driva dessa 
anläggningar.  

För att klara likabehandlingsprincipen föreslås också att parkeringsplatser inte 
ska låsas för elbilar men att en parkeringsavgift ska tas ut på dessa platser. Det 
är också enda sättet som kommunen som ägare av laddstolparna kan få en 
intäkt då vi inte har rätt att sälja el. Vi har däremot rätt att ta ut 
parkeringsavgift. 

I investeringskalkylen ingår betallösning. 

Beslutsunderlag
KSAU § 115, 2016-05-24
KSAU § XXX, 2016-12-13
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KSAU § 48/2017

Mark till råvattenbrunn - Målilla
Beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Underlag kommer att tillsändas kommunstyrelsen inför sammanträdet. 

Ärendebeskrivning
Efter förhandling om förvärv och byte av mark i Målilla, för att säkerställa 
mark till ny råvattenbrunn, finns nu förslag till överenskommelse.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 37/2017 Dnr 2016/149

Betänkandet En inkluderande kulturskola på 
egen grund (SOU 2016:69)
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att översända tjänsteskrivelsen   
med reflektioner över betänkandet till  Kulturdepartementet och samtidigt 
särskilt lyfta fram följande:

”Tidsbegränsat verksamhetsbidrag till kulturskola
Ta bort tidsbegränsningen och föreslå ett verksamhetsbidrag på mellan 
500 000 och 1 miljon kronor, beroende på ambitionen hos kommunen med 
liten folkmängd samt låg befolkningstäthet. 

Skillnaden idag är stor och många kommuner har inte möjlighet att 
tillfredsställa barnens behov av kulturinlärning. Med tanke på det stora 
behovet av integrerande verksamhet behövs kulturskolor mer än någonsin.”

Sammanfattning
Kulturdepartementet har översänt remiss där kultur-och fritidschefen fick i 
uppdrag att ta fram förslag till yttrande vilket nu överlämnats till 
arbetsutskottet.  

Ärendebeskrivning
Kulturdepartementet har översänt betänkandet ”En inkluderande 
kulturskola på egen grund” på remiss.

Uppdraget från regeringen har varit att ta fram en nationell strategi för den 
kommunala musik- och kulturskolan.

Yttrande över remissen ska vara Kulturdepartementet tillhanda senast 15 
mars 2017.

Andre vice ordförande Rosie Folkesson lämnar förslag om en synpunkt 
under rubriken ”Tidsbegränsat verksamhetsbidrag till kulturskola”.

Arbetsutskottet beslutade att ge uppdrag till kultur- och fritidschef Peter 
Adolfsson att sammanställa ett förslag till yttrande utifrån Rosie Folkessons 
förslag.

Ett förslag har nu överlämnats med en rad punkter.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Remiss från kulturdepartementet 2016-11-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 241/2106

Skickas till
Kommunstyrelsen
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2017-02-13Kultur- och fritidsförvaltningen
Ingela Heldebro
Kultursekreterare

Remissyttrande Kulturskoleutredningen –En 
inkluderande kulturskola på egen grund
Förslag till beslut
Synpunkter förslag och överväganden enligt nedan sänds som remissvar.

Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 30 april 2015 att tillkalla en särskild utredare med 
uppdrag att ta fram en nationell strategi för den kommunala musik- och 
kulturskolan. Utredningen har antagit namnet Kulturskoleutredningen. 
Synpunkter och reflektioner om Kulturskoleutredningen En inkluderande 
kulturskola på egen grund. Lämnas in senast den 14 mars 2017.

Ärendebeskrivning
Regeringen föreslår i sin utredning nedanstående förslag till finansiering och 
utveckling av kulturskola

Tidsbegränsat Verksamhetsbidrag till kulturskola
 Utredningen föreslår att ett tidsbegränsat verksamhetsbidrag till 

kulturskoleverksamhet ska inrättas på 10 milj kr. 
 Kommuner med liten folkmängd ska kunna rekvirera 500 000 kr i bidrag 

förutsatt ett eget ekonomiskt åtagande på 50% av sökt belopp.
 Det föreslagna kulturskolecentrumet föreslås ansvara för att fördela bidraget.

Synpunkter, förslag och överväganden
 Ta bort tidsbegränsningen och föreslå ett verksamhetsbidrag mellan 500 

tkr och 1 milj kr, beroende på ambitionen hos kommun med liten 
folkmängd samt låg befolkningstäthet.

 Ett första större utvecklingsbidrag vid nystart av kulturskola alternativt 
övergång från musikskola till kulturskola är ett bra första steg.

 Bidraget bör täcka såväl personalkostnader som övriga resurser. 500 tkr 
kan ses som en personalkostnad för maximalt en ytterligare pedagog. 
Om kommunen skjuter till hälften av det (250 tkr) så kan det eventuellt 
räcka till övriga resursbehov som tillkommer. 

 Därefter skulle ett årligt bidrag utgå beroende på behov och 
måluppfyllelse i verksamheten. 
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 Antal pedagoger och resurser  behöver årligen tillkomma. Därför är det 
viktigt att det blir en kontinuitet med fortsatt verksamhetsbidrag baserat 
på de olika kommunernas behov. 

 Ambitionen bör vara likvärdig i alla kommuner för att reformen skall 
kunna genomföras  i hela landet. 

 För att det ska bli en rättvis fördelning behövs en klar och tydlig 
definition av begreppet kulturskola och vad verksamheten ska innehålla 
både när det gäller det praktiska, ekonomi och förutsättningar i form av 
anpassade lokaler, teknik, och kompetens mm.

 Bilden behöver bli tydlig när det gäller såväl kursinnehåll, samverkan 
mellan kurser, skola och övrig kultur i varje kommun. Detta är viktigt 
att tydliggöra nationellt exempelvis via Statens kulturråd och/eller 
Kulturskolerådet. 

 Kulturskolor i statlig eller kommunal regi är något som behöver 
diskuteras vidare. 

 Det är då viktigt att det finns övergripande och tydliga riktlinjer med 
vägledande nationella mål och riktlinjer för kommunerna hur 
kulturskoleverksamhet stegvis kan byggas upp utifrån tidigare 
förutsättningar.

 För att Kulturskolereformen ska kunna genomföras fullt ut krävs 
tydlighet när det gäller ansvarsområde för såväl kulturskola som 
skolans obligatoriska undervisning som i dagsläget ofta utgår från 
musik- och kulturskolorna i landet.

 För att musik- och kulturskolornas pedagoger ska kunna tillgodose den 
frivilliga undervisningen där strävan är att nå så många barn och unga 
som möjligt så behöver kommunerna lösa både ansvarsfördelning och 
även skjuta till extra medel så att båda verksamheterna kan fungera fullt 
ut. Risken är annars att den ena verksamheten sker på bekostnad av den 
andra.

 Vid en uppbyggnad av kulturskola bör man se över kompetenser om 
skolans obligatoriska undervisning ska vara en del av kulturskolans 
uppdrag.

 Förslagsvis sätts nationella mål och riktlinjer upp av en styrgrupp inom 
Statens kulturråd och Kulturskolerådet. Dessa bör ha en beslutande 
funktion. Kulturskolecentrum kan förslagsvis vara en central kontakt 
mellan Kulturrådet, Kulturskolerådet, regioner och kommuner.

Bakgrund 
Skillnaden mellan kommunernas musik- och kulturskoleverksamhet  är idag 
stor. 
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Många kommuner har inte i dagsläget möjlighet att tillgodose  barns och ungas 
möjlighet till kulturell och estetisk skolning och utövning. 
Med tanke på det stora behovet av integrerande verksamhet behövs 
kulturskolor mer än någonsin.

Att bedriva kulturskola är ett frivilligt åtagande som faller inom ramen för den 
kommunala självstyrelsen.
Utredningens kartläggning visar att en viss typ av kommuner med liten 
befolkning och låg befolkningstäthet av strukturella skäl tenderar att ha sämre 
förutsättningar än andra kommuner att bedriva kulurskola 
Bidraget bör därför bidra till att starta eller förstärka den pågående 
kulturskoleverksamheten i de kommuner som uppfyller bidragets kriterier. 
Bidraget fördelas utifrån folkmängd inom region och kommuner. 
Definitionen kulturskola är enligt Kulturskolerådet musikundervisning och 
minst två andra estetiska områden. 
Exempel på det kan vara bild och form, dans, drama, litteratur, hantverk, 
digitalt skapande i olika former mm.
Den nuvarande definitionen kan ses som en  minsta  gemensam nämnare för 
kulturskoleverksamhet. 
Många musik- och kulturskolor har idag fler och fler uppdrag inom skolan och 
den obligatoriska undervisningen. 
Möten med konst och kultur inom kulturskola och eller annan estetisk 
utbildning sker till största delen i pedagogiska sammanhang oavsett om det 
gäller enskild eller gruppundervisning. 
Kulturskolans verksamhet har sin grund i de kommunala musikskolor som 
startades med början på 40—talet och framåt. 
Musik- och kulturskola är i grunden en pedagogisk verksamhet där 
specialinriktade pedagoger arbetar med främst barn- och ungdomar inom olika 
Estetiska områden och uttrycksformer. 
Klasslärare i exempelvis musikundervisningen har oftast en inriktning med 
fokus på klassmetodik,  pedagogik och metodik. 
Det finns utbildade musiklärare och pedagoger som har båda inriktningarna. 
En kulturskola med ett brett utbud skapar möjlighet både till fortsatt 
kulturutövande och skapande och utgör även en betydelsefull grund och 
möjlighet till fortsatta studier inom en mängd yrkesområden. 
De senaste decennierna har vi haft  en ständigt växande och föränderlig 
utveckling till det samhälle vi lever i idag. 
Kreativitet är en förutsättning för utveckling. 
Genom ett brett kulturskoleutbud ger vi barn och unga grunden till utbildningar 
och yrkesområden där kreativitet och/eller kunskap inom de estetiska 
uttrycksformerna är viktiga och ibland nödvändiga.
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Årligen görs rankingar av Musik- och kulturskolor bland annat via 
lärarförbundet. 
Dessa ger en bild av hur bred verksamheten är och hur många barn- och 
ungdomar som deltar i den frivilliga verksamheten i varje kommun. 
Kulturskolerådet har också viss statistik. 
Att sträva efter en så stor bredd som möjligt på varje kulturskola skulle ge även 
landsbygden ett lyft.
Att kunna lägga grunden för kreativt skapande oavsett var i landet man bor 
skapar större möjligheter i livet och även för nya innovationer och idéer som 
kan var till stor nytta även för näringslivet.

Har skett i samråd med
Peter Adolfsson
Rosie Folkesson
Ingela Heldebro
Mikael Petterson
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Sammanfattning och revisionell  
bedömning  

Enligt Miljöbalken ansvarar kommunen för att hushållsavfall transporteras till en behand-

lingsanläggning för återvinning eller bortskaffande. 

Kommunal renhållning ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen vilket stadgas i Miljö-

balken 27 kap 4 § st 2 enligt följande: ”avgiften skall bestämmas till högst det belopp som 

behövs för att täcka nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållning-

en. Från dessa kostnader skall räknas av kostnaderna för användning av anläggningar 

eller utrustning för andra ändamål än renhållning. Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att 

återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.” 

Avfallsverksamheten i Hultsfreds kommun och i Högsbys kommun bedrivs av kommunal-

förbundet ÖSK. År 2011-2014 har renhållningsverksamheten redovisat ett sammanlagt 

budgetöverskott som uppgår till 13 mnkr respektive 5,5 mnkr. 

Revisorerna har i sin riskanalys uppmärksammat området och beslutat att göra en 

granskning av renhållningsverksamhetens redovisning. 

Vi bedömer att förbundsdirektionen i huvudsak säkerställer att renhåll-

ningsverksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Vi bedömer vidare 

att redovisningen i huvudsak sker med tillräcklig intern kontroll, men att det 

finns utrymme att stärka den interna kontrollen ytterligare. Det baserar vi på 

att uppbyggnaden av redovisningen för renhållningsverksamheten delvis är ändamålsen-

lig, att redovisningen omfattar nödvändiga kostnader, att överskott från verksamheten 

sedan år 2014 behandlas på ett ändamålsenligt sätt samt att det finns tydliga underlag vid 

höjning av renhållningstaxan. 

Inom följande områden gör vi bedömningen att den interna kontrollen bör stärkas ytterli-

gare: 

 I budgeten inkluderas poster som avser framtida kostnader i syfte att skapa över-

skott som ska nyttjas kommande perioder. Vi anser att hantering medför att det 

finns en risk att redovisningen inte sker enligt god redovisningssed. 

 I samband med budgeteringen inför år 2015 har detaljeringsgraden minskat avse-

ende kostnadssidan. Vi anser att budgeten bör ha samma detaljeringsgrad som det 

förväntade utfallet för att underlätta uppföljning. 

 Det genomförs kontroller av hur stor andel som hanteringen av industriavfallet ut-

gör i relation till den totala andelen avfall. Vi anser att kontrollen bör utföras årlig-

en för att fastställa hur stort över-/underskott som tillhör taxekollektivet samt att 

kontrollen bör dokumenteras. 
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 Budgeteringen av renhållningsverksamheten och kalkyleringen av taxan är till viss 

del gjord enligt skilda principer. Vi anser att rutinerna bör ses över för att få en 

samsyn och inte skapa obefogade över-/underskott i verksamheten. 

 Granskningen visar att vissa mindre poster har aktiverats som materiell anlägg-

ningstillgång avseende åtgärder för att återställa deponier i respektive kommun. Vi 

anser att utgifter för återställning av deponierna ska redovisas mot den avsättning 

som finns för ändamålet i respektive kommun. 

1.1. Bedömningar mot kontrollmål 
 

Kontrollmål Kommentar 

Är uppbyggnaden av redo-

visningen för renhållnings-

verksamheten ändamålsen-

lig? 

Delvis uppfyllt  

Vi bedömer att uppbyggnaden av redovisning-

en för renhållningsverksamheten delvis är 

ändamålsenlig. Det baserar vi på att det finns 

koddelar som skiljer ut renhållningsverksam-

heten från övrig verksamhet inom ÖSK samt 

koddelar som separerar respektive kommuns 

andel.  

Vi bedömer vidare att det finns risk för att re-

dovisningen inte sker enligt god redovisnings-

sed när budget för framtida kostnader inklude-

ras för att på så sätt skapa överskott som ska 

nyttjas kommande perioder.  

Vi anser att budgeten även framgent bör vara 

av samma detaljeringsgrad som utfallet när det 

gäller kostnadssidan. 

En viktig aspekt är att intäkter och kostnader 

för hantering av industriavfallet kan särskiljas 

för att säkerställa att det inte påverkar avgifts-

kollektivets intäkter och kostnader. Vi ser posi-

tivt på att det genomförs kontroller av hur stor 

andel som hanteringen av industriavfallet ut-

gör i relation till den totala andelen avfall. Vi 

anser att kontrollen bör utföras årligen för att 

fastställa hur stort över-/underskott som till-

hör taxekollektivet samt att kontrollen bör 

dokumenteras. 

Omfattar redovisningen av 

renhållningsverksamheten 

nödvändiga kostnader?  

Uppfyllt  

Vi bedömer att redovisningen av renhållnings-

verksamheten i allt väsentligt omfattar nöd-

vändiga kostnader. För år 2015 gör vi bedöm-

ningen att fördelningen av gemensamma kost-

nader avser kostnader som är relevanta för 
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verksamheten. Vi har inte inom ramen för 

granskningen funnit något som tyder på att 

fördelningen skulle vara orimlig. 

Behandlas över-/underskott 

från verksamheten på ett 

ändamålsenligt sätt? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att överskott från verksamheten 

har hanterats på ett ändamålsenligt sätt år 

2015, vilket även omfattar en retroaktiv juste-

ring av överskottet för år 2014.  

Sker beräkningen av kapi-

talkostnader enligt god re-

dovisningssed? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att avskrivningarna inom renhåll-

ningsverksamheten beräknas enligt god redo-

visningssed. Det baserar vi på att nyttjandepe-

rioderna för genomförda investeringar är satt 

till de förväntade.  

Vi bedömer att räntan inom renhållningsverk-

samheten i huvudsak beräknas enligt god re-

dovisningssed.  

Finns tydliga underlag vid 

höjning av renhållnings-

taxan? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det finns tydliga underlag vid 

höjning av renhållningstaxan. Höjningar base-

ras på kalkyler och av tjänsteskrivelserna 

framgår orsak till höjningen i de flesta fall. 

Vi bedömer att rutinerna för budgete-

ring/kalkylering av internräntan bör ses över 

för att få en samsyn och inte skapa obefogade 

över-/underskott i verksamheten. 

Vi bedömer vidare att taxan som beslutats in-

för år 2017 är ändamålsenlig eftersom det 

finns en väl underbyggd kalkyl. Det är tillåtet 

att med hjälp av taxan söka styra beteendet, 

varför självkostnadsprincipen gäller på en ag-

gregerad nivå. 

Ger redovisningen en rättvi-

sande bild av renhållnings-

verksamhetens ekonomiska 

ställning? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att redovisningen i huvudsak ger 

en rättvisande bild av renhållningsverksam-

hetens ekonomiska ställning. Det baserar vi på 

de underlag vi tagit del av och de iakttagelser 

som vi gjort i samband med granskningen 

frånsett vissa förhållanden till exempel vad 

gäller aktiveringen av åtgärder för att återställa 

respektive deponi.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Enligt Miljöbalken ansvarar kommunen för att hushållsavfall transporteras till en behand-

lingsanläggning för återvinning eller bortskaffande. 

Kommunal renhållning ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen vilket stadgas i Miljö-

balken 27 kap 4 § st 2 enligt följande: ”avgiften skall bestämmas till högst det belopp som 

behövs för att täcka nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållning-

en. Från dessa kostnader skall räknas av kostnaderna för användning av anläggningar 

eller utrustning för andra ändamål än renhållning. Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att 

återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.” 

Avfallsverksamheten i Hultsfreds kommun och i Högsbys kommun bedrivs av kommunal-

förbundet ÖSK. År 2011-2014 har renhållningsverksamheten redovisat ett sammanlagt 

budgetöverskott som uppgår till 13 mnkr respektive 5,5 mnkr. 

Revisorerna har i sin riskanalys uppmärksammat området och beslutat att göra en 

granskning av renhållningsverksamhetens redovisning. 

2.2. Syfte och Revisionsfråga 
Säkerställer förbundsdirektionen att renhållningsverksamheten bedrivs enligt självkost-

nadsprincipen och sker redovisningen med tillräcklig intern kontroll? 

2.3. Revisionskriterier 
 Miljöbalken (1998:808) 

 Idéskrift från Rådet för kommunal redovisning ”Redovisning av affärsverksamhet 

– mot bakgrund av självkostnadsprincipen” (2006) 

 Särredovisning inom kommunal avfallshantering – motiv och rekommendationer, 

RVF Utveckling (2005:22) 

 Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 

2.4. Kontrollmål 
 Är uppbyggnaden av redovisningen för renhållningsverksamheten ändamålsenlig? 

 Omfattar redovisningen av renhållningsverksamheten nödvändiga kostnader? 

 Behandlas över-/underskott från verksamheten på ett ändamålsenligt sätt? 

 Sker beräkningen av kapitalkostnader enligt god redovisningssed? 

 Finns tydliga underlag vid höjning av renhållningstaxan? 
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 Ger redovisningen en rättvisande bild av renhållningsverksamhetens ekonomiska 

ställning? 

2.5. Avgränsning 
Granskningen omfattar redovisningen av renhållningsverksamheten år 2011-2015. För 

granskning av underlag till renhållningstaxan omfattas även år 2016 och år 2017 av 

granskningen. 

2.6. Metod 
Intervju har genomförts med chef för VA/renhållning, renhållningsingenjör samt control-

ler. 

Granskningen genomförs genom en analys och kontroll av underlag enligt följande: bud-

get för renhållningsverksamheten år 2011-2015, transaktioner för renhållningsverksam-

hetens driftutfall år 2011-2015, investeringsbudget samt utfall år 2011-2015, underlag till 

beslut om förändring av renhållningstaxan år 2011-2017, utdrag ur protokoll vid beslut 

om taxan för renhållning år 2011-2017, underlag för beräkning av kapitalkostnader samt 

underlag för fördelning av gemensamma kostnader. 

Faktauppgifterna i rapporten har granskats av tjänstemän som blivit intervjuade i sam-

band med granskningen. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Är uppbyggnaden av redovisningen för renhåll-

ningsverksamheten ändamålsenlig? 

3.1.1. Iakttagelser 

ÖSK bedriver den lagstadgade monopolverksamheten inom renhållning för Hultsfreds 

kommun och för Högsby kommun. Monopolverksamheten omfattar insamlingen av hus-

hållsavfall inklusive grovsopor, slam samt viss typ av farligt avfall. Övriga tjänster som 

utförs är utöver det kommunala uppdraget och utgör verksamhetens affärsverksamhet. 

Det gäller bland annat insamling och behandling av verksamhetsavfall (industriavfall). 

I kommunala verksamheter som bedriver både lagstadgad monopolverksamhet och icke- 

monopolverksamhet ska två prissättningslogiker samexistera. Avgiftsfinansierade kom-

munala verksamheter regleras av den så kallade självkostnadsprincipen som sätter en 

övre gräns för storleken på avgiften. Det omvända gäller för prissättning av de konkur-

rensutsatta tjänsterna där självkostnaden utgör en undre gräns för prissättningen. Den 

övre och undre gränsen utgör självkostnadsprincipens golv och tak.1  

Redovisningen bör säkerställa att kostnader som tillhör affärsverksamheten inte bärs av 

kunderna inom avgiftskollektivet. Det skulle leda till att priset för tjänsterna inom affärs-

verksamheten subventioneras medan avgiftskollektivet betalar för höga taxor. 

I ÖSK redovisas intäkter från industriavfall på kontot för tippavgifter. Se tabellen för in-

täkterna relaterade till Hultsfreds kommun och i Högsby kommun åren 2011-2015, i tkr: 

År Hultsfred Högsby 

2011 1 108,2 107,1 

2012 1 121,5 42,3 

2013 1 000,4 37,4 

2014 777,1 41,2 

2015 761,6 110,3 

 

Industriavfallet tippas i samma containrar som hushållsavfallet. Kostnaden beräknas till 

industriavfallets andel av den totala avgiften för hämtning av de olika avfallstyperna samt 

omkostnader för hanteringen vid Kejsarkullen och vid Kolsrum. Renhållningsingenjören 

kontrollerar då och då hur stor del av den totala avfallsmängden som industriavfallet ut-

gör och denna uppgift ligger till grund för kostnaden samt därmed även vid beräkning av 

taxan. Kontrollerna dokumenteras inte. 

                                                             
1 Särredovisning inom kommunal avfallshantering RVF Utveckling 2005:22 sid. 3 
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Redovisningen regleras av lagen om kommunal redovisning (KRL) som stadgar att redo-

visningen ska vara ordnad så att det ekonomiska utfallet av verksamheten kan jämföras 

med budget och en tillräcklig kontroll av verksamheten kan upprätthållas.2  

Uppdelningen av redovisningen sker år 2015 enligt följande: 

Koddel Beskrivning 

Baskonto Anger tillgångar, eget kapital, skulder, intäkter samt kostnader. 

Ansvar Anger verksamhetsgrenen renhållning. 

Verksamhet Anger vilken kommun som avses eller gemensamt. 

Aktivitet Anger typ av åtgärd. 

Objekt Anger om det avser renhållning, återvinningscentral eller deponi. 

Motpart Anger motpart vid koncerninterna poster. 

 

Vi har granskat driftbudgeten för renhållningsverksamheten för åren 2011-2015. Budge-

ten är uppdelad på Hultsfreds kommun och på Högsby kommun. År 2011-2014 överens-

stämmer strukturen på budgeteringen med utfallet och det framgår vilken typ av intäkter 

och kostnader som avses. För år 2015 har budgetens detaljeringsgrad minskat eftersom 

huvuddelen av kostnaderna är budgeterade som övriga kostnader. 

För år 2014 och år 2015 finns för Hultsfreds kommun en kostnad upptagen i budgeten 

som avser avsättning till nytt insamlingssystem med 2 000 tkr respektive 1 000 tkr. Ef-

tersom kostnaden inte uppstår under dessa år skapas ett överskott i verksamheten. I bud-

geten för Högsby kommun finns varje år upptaget en budgetpost som benämns ”Överskott 

framtida kostnader” med 629,8 tkr. Se vidare avsnitt 3.3 avseende hantering av överskott i 

verksamheten.  

3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att uppbyggnaden redovisningen för renhållningsverksamheten delvis är 

ändamålsenlig. Det baserar vi på att det finns koddelar som skiljer ut renhållningsverk-

samheten från övrig verksamhet inom ÖSK samt koddelar som separerar respektive 

kommuns andel. Vi bedömer vidare att det finns risk för att redovisningen inte sker enligt 

god redovisningssed när budget för framtida kostnader inkluderas för att på så sätt skapa 

överskott som ska nyttjas kommande perioder. Vi anser att budgeten även framgent bör 

vara av samma detaljeringsgrad som utfallet när det gäller kostnadssidan. 

En viktig aspekt är att intäkter och kostnader för hantering av industriavfallet kan särskil-

jas för att säkerställa att det inte påverkar avgiftskollektivets intäkter och kostnader. Vi ser 

positivt på att det genomförs kontroller av hur stor andel som hanteringen av industriav-

fallet utgör i relation till den totala andelen avfall. Vi anser att kontrollen bör utföras årli-

gen för att fastställa hur stort över-/underskott som tillhör taxekollektivet samt att kon-

trollen bör dokumenteras. 

                                                             
2 KRL kap 2 § 2 
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3.2. Omfattar redovisningen av 
renhållningsverksamheten nödvändiga kostnader? 

3.2.1. Iakttagelser 

Nödvändiga kostnader handlar om att kunna motivera varför vissa kostnader har ett na-

turligt samband med produktionen av renhållningstjänsterna. Vi har granskat transakt-

ionslistor för renhållningsverksamheten som innehåller driftskostnader för åren 2011-

2015. Kostnaderna kan delas upp i direkta kostnader till exempel kostnad för transport av 

avfall, el, verktyg, byggmaterial, reparation och underhåll av maskiner och fordon, avgift 

för larm, annonsering, service på maskiner, byggkonsulter, miljö- hälsoskyddsavgifter 

samt vattenanalyser. Kostnaderna utgörs även av indirekta kostnader som fördelas med 

någon typ av nyckel till exempel personalkostnader och kapitalkostnader. 

Under den granskade perioden har redovisningen varit uppbyggd på ett likartat sätt under 

åren 2011-2014 vilket bland annat inneburit att fördelningen av kostnader och intäkter 

mellan förbundets olika verksamhetsgrenar samt mellan de två kommunerna skett på 

detaljnivå samt att olika fördelningsgrunder använts för olika typer av kostnader och in-

täkter.  

Inför år 2015 ändrades redovisningens uppbyggnad till att i högre grad än tidigare bygga 

på schabloner vid fördelningen av kostnader. Personalkostnaderna fördelas till exempel 

baserat på ett timpris som även inkluderar ett bidrag till den gemensamma administrat-

ionen inom förbundet. Kostnaderna avser förbundschef, assistenter samt fakturerade 

kostnader för personalkontor, IT-kontor och kansli inom Hultsfreds kommun. Fördel-

ningen av kostnaderna för personalkontor baseras på antal anställda inom ÖSK, men för 

övriga kostnader framgår inte fördelningsgrunden. 

Vi har granskat underlagen för fördelning av gemensamma kostnader från Hultsfreds 

kommun till ÖSK för år 2015. I beloppet ingår kostnader för personal på ekonomiavdel-

ningen, IT-system samt ansvars- och egendomsförsäkring. Kostnaden fördelas mellan 

ÖSK:s verksamheter samt Hultsfreds och Högsby kommun. Det framgår inte av underla-

get exakt vad fördelningen från varje verksamhet baserar sig på, men fördelningen mellan 

kommunerna görs i relationen 70 % till Hultsfred och 30 % till Högsby. 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att redovisningen av renhållningsverksamheten i allt väsentligt omfattar nöd-

vändiga kostnader. För år 2015 gör vi bedömningen att fördelningen av gemensamma 

kostnader avser kostnader som är relevanta för verksamheten. Vi har inte inom ramen för 

granskningen funnit något som tyder på att fördelningen skulle vara orimlig. 

Vi rekommenderar att det regelbundet görs en avstämning av fördelningen mellan kom-

munerna i syfta att fastställa om den är ändamålsenlig. 
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3.3. Behandlas över-/underskott från verksamheten på 
ett ändamålsenligt sätt? 

3.3.1. Iakttagelser 

Kommunal renhållning ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen vilket stadgas i Miljö-

balken (MB)3 enligt följande: ”avgiften skall bestämmas till högst det belopp som behövs 

för att täcka nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållningen.” Den 

reglerade verksamheten kan därmed i princip aldrig generera någon vinst.  

Om utfallet skulle bli att inkomsterna från avgiftsuttaget överskrider de nödvändiga kost-

naderna har verksamheten en skuld till sina abonnenter eftersom överskottet ska återfö-

ras. Normalt görs ingen återbetalning utan det vanliga är att avgiften regleras så att det i 

praktiken blir ett underuttag de närmaste åren. Enligt rättspraxis ska en återföring göras 

till abonnenterna inom loppet av tre år. 

Vi har kartlagt utfallet från renhållningsverksamheten under perioden år 2011-2015. Be-

lopp i tkr. 

 

År 

Hultsfreds 

kommun 

Balanserat 

resultat 

Högsby 

kommun 

Balanserat 

resultat 

2011 2 413,4  2 104,9  

2012 2 828,8  1 384,2  

2013 1 984,1  1 153,6  

2014 2 289,3 2 289,3 1 377,2 1 377,2 

2015 2 521,0 2 521,0  2 462,2 2 462,2 

Summa  4 810,3  3 839,4 

 

Renhållningsverksamheten har visat högre intäkter än kostnader för samtliga perioder 

som ingår i granskningen. I årsredovisning 2011 för ÖSK anges att överskottet beror på 

ökade intäkter till följd av större volymer av mottaget industriavfall. För övriga år anges 

att kostnaderna för avfallshanteringen blivit lägre än förväntat. 

För år 2011 till 2014 har renhållningsverksamhetens överskott förts över till respektive 

kommun och ingått i årets resultat. I samband med upprättandet av årsredovisning för år 

2015 redovisades överskottet för år 2014 och 2015 som en skuld till avgiftskollektivet. 

Skulden till avgiftskollektivet, som finns i ÖSK:s balansräkning, uppgick till 4,8 mnkr för 

Hultsfreds kommun och 3,8 mnkr för Högsby kommun.  

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att överskott från verksamheten har hanterats på ett ändamålsenligt sätt år 

2015, vilket även omfattar en retroaktiv justering av överskottet för år 2014.  

Före år 2013 har överskottet från renhållningsverksamheten bidragit till att stärka det 

egna kapitalet i respektive kommun. Detta överensstämmer inte med RKR:s synsätt i 

skriften redovisning av affärsverksamhet – mot bakgrund av självkostnadsprincipen. 

Samtidigt konstaterar vi att begreppet god redovisningssed har utvecklats under tiden och 

                                                             
3 MB kap 27 § 4 st 2 
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vi ser positivt på att en anpassning har skett vilket stärker taxekollektivets ställning inom 

renhållningen. 

3.4. Sker beräkningen av kapitalkostnader enligt god 
redovisningssed? 

3.4.1. Iakttagelser 

Kapitalkostnader inom renhållningsverksamheten uppgår till följande i respektive kom-

mun under granskningsperioden: 

År Hultsfred Högsby 

2011 567,0 138,8 

2012 521,3 71,0 

2013 437,0 57,5 

2014 370,6 28,6 

2015 370,6 28,6 

 

Avskrivningar 

I Hultsfreds kommun avser kapitalkostnaderna återvinningscentralen Kejsarkullen. Den 

största andel avser en anläggning för omlastning medan en mindre del avser återställning 

av deponin. Nyttjandeperioden är 10-20 år.  

I Högsby kommun avser kapitalkostnaderna återvinningscentralen Kolsrum. Den största 

andel avser en kaj för omlastning medan en mindre del avser återställning av deponin. 

Nyttjandeperioden är 10-20 år. 

Ränta 

Kapitalkostnaderna innehåller en ränta för lånat kapital. Räntesatsen, som belastar ren-

hållningsverksamheten, utgår från den internränta som SKL föreslår i de budgetförutsätt-

ningar som organisationen tar fram årligen. SKL:s internränta ska spegla den långsiktiga 

finansieringskostnaden för kommunerna.  

I tabellen nedan anges räntan för renhållningen tillsammans med SKL:s internränta. År 

2013 till år 2015 görs en jämförelse i tabellen med snitträntan för Hultsfreds kommun 

samt för Högsby kommun.  

År Ränta Internränta 

SKL 

Snittränta 

Hultsfreds 

kommun 

Snittränta 

Högsby 

kommun 

2011 4,5 % 4,3 %   

2012 4,5 % 4,3 %/2,9 %   

2013 3,2 % 2,9 % 2,9 % 3,0 % 

2014 2,8 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 

2015 2,8 % 2,5 % 1,9 % 1,9 % 
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Under år 2012 sjönk räntan kontinuerligt varför SKL var nödgade att justera internräntan. 

Räntesatsen i kapitalkostnaden överstiger SKL:s internränta något och även kommuner-

nas snitträntor för åren 2013-2015. 

3.4.2. Bedömningar 

Vi bedömer att avskrivningarna inom renhållningsverksamheten beräknas enligt god re-

dovisningssed. Det baserar vi på att nyttjandeperioderna för genomförda investeringar är 

satt till de förväntade.  

Vi bedömer att räntan inom renhållningsverksamheten i huvudsak beräknas enligt god 

redovisningssed. År 2015 bedömer vi att skillnaden mellan den debiterade räntan och 

kommunernas snittränta (0,9 %) är för hög. För att spegla den långsiktiga finansierings-

kostnaden bör räntenivån ses över årligen och ligga i närheten av kommunernas genom-

snittliga räntenivå med tillägg för en rimlig ersättning för hanteringen av de finansiella 

transaktionerna. 

3.5. Finns tydliga underlag vid höjning av renhåll-
ningstaxan? 

3.5.1. Iakttagelser 

Vi har granskat beslut och underlag till höjning av renhållningstaxan under åren 2011 till 

2015. Utöver de underlag som beskrivs nedan har vi erhållit kalkyler för beräkning av tax-

orna år 2011-2015. Följande tabell visar en sammanställning över hur taxan utvecklats i 

respektive kommun under granskningsperioden. 

År Hultsfred Högsby 

2011 + 1,0 % Ingen förändring 

2012 + 2,5 % Ingen förändring 

2013 Ingen förändring Ingen förändring 

2014 Ingen förändring4 Ingen förändring5 

2015 + 5,0 %6 + 4,0 % – 5,0 %7 

2016 + 3,0 %8 Ingen förändring9 

  

Granskningen har visat att budgeten för renhållningsverksamheten och kalkylen som lig-

ger till grund för beräkning av taxan inte i alla delar stämmer överens. Det beror på att 

budgeten beräknas enligt de riktlinjer som gäller för budgeteringen medan taxan beräknas 

på förväntade förhållanden. Vi befarar att skillnaden kan leda till obefogade över-

/underskott i renhållningsverksamheten. 

Hultsfreds kommun 

I Hultsfreds kommun genomfördes en generell höjning av renhållningstaxan med 1,0 % år 

2011 och 2,5 % år 2012, vilket framgår av respektive års budgetdokument. År 2013 och år 

                                                             
4 FD § 29/2013 
5 FD § 28/2013 
6 KF § 137/2014 
7 KF § 187/2014 
8 KF § 153/2015 
9 KF § 194/2015 
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2014 skedde ingen förändring av renhållningstaxan. För år 2014 har vi funnit att för-

bundsdirektionen har berett ärendet inför behandlingen i kommunfullmäktige.  

Inför år 2015 räknas avgifterna generellt upp med 5,0 % i Hultsfreds kommun. Det fram-

går av tjänsteskrivelsen att förutsättningarna in för år 2015 är oklara eftersom en på-

gående upphandling av renhållningsentreprenör var överklagad. Höjningen skulle även 

inkludera en planerad reservering av medel med 2,0 mnkr inför projektet att införa nytt 

insamlingssystem.  

Inför år 2016 höjs avgifterna generellt med 3 % jämfört med år 2015. Av beslutet framgår 

att uppräkningen skett för att ta höjd för ökade kostnader för insamling och transport av 

avfall, försämrade avsättningsmöjligheter för träflis, försämrade skrotpriser samt förbätt-

ringsbehov på anläggningar med mera. 

Högsby kommun 

I Högsby kommun genomfördes ingen höjning av renhållningstaxan för åren 2011-2014. 

För år 2014 har vi funnit att förbundsdirektionen har berett ärendet inför behandlingen i 

kommunfullmäktige.  

Inför år 2015 konstateras att renhållningstaxan varit oförändrad sedan år 2010. Även här 

är förutsättningarna inte klara på grund av att den pågående upphandlingen av renhåll-

ningsentreprenör var överklagad. Höjningen var även planerad att inkludera reservering 

av medel med ca 0,9 mnkr inför projektet att införa nytt insamlingssystem. Inför år 2016 

beslutas avgifterna med några få undantag ligga kvar på samma nivå som år 2015.  

Nytt insamlingssystem 

I samband med införande av nytt insamlingssystem har en ny taxekonstruktion beslu-

tats.10 Vi har intervjuat renhållningsingenjören på ÖSK och granskat underlag till den nya 

taxan. Taxekonstruktionen innebär att avgifterna tas ut dels som en fast grundavgift, dels 

som en rörlig hämtningsavgift. Det finns fyra olika kundkategorier. Taxorna är differenti-

erade för att styra beteendet till ett miljömässigt fördelaktigt alternativ. Kalkylen bygger 

på en uppskattning av hur många abonnenter som väljer vart och ett av alternativen.  

Under hösten har en komplettering av renhållningstaxan inför år 2017 skett i båda kom-

munerna.11 Kompletteringen avser slamtömning av slamavskiljare, slutna tankar samt 

fettavskiljare. Taxan ändras så att den blir differentierad baserad på avskiljarens/tankens 

storlek. Det har även införts taxor för en rad tilläggstjänster i samband med slamtömning. 

Kalkylen för prissättningen grundar sig på det avtal som tecknats med ny entreprenör. 

Tekniken för tömning är ny vilket ställer nya krav på entreprenören. Ytterligare en för-

ändring är att den kundtjänst som till exempel tar emot beställning om extra tömning i 

fortsättning ska skötas av ÖSK i egen regi. 

3.5.2. Bedömningar 

Vi bedömer att det finns tydliga underlag vid höjning av renhållningstaxan. Höjningar 

baseras på kalkyler och av tjänsteskrivelserna framgår orsak till höjningen i de flesta fall. 

                                                             
10 I Högsby kommun KF § 47/2016, i Hultsfreds kommun KF § 63/2016 
11 I Högsby kommun KF § 134/2016, i Hultsfreds kommun KF § xx/2016 
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Vi bedömer att rutinerna för budgetering/kalkylering av renhållningen och dess taxor bör 

ses över för att få en samsyn och inte skapa obefogade över-/underskott i verksamheten. 

Vi bedömer vidare att taxan som beslutats inför år 2017 är ändamålsenlig eftersom det 

finns en väl underbyggd kalkyl. Det är tillåtet att med hjälp av taxan söka styra beteendet, 

varför självkostnadsprincipen gäller på en aggregerad nivå. 

3.6. Ger redovisningen en rättvisande bild av renhåll-
ningsverksamhetens ekonomiska ställning? 

3.6.1. Iakttagelser 

Vi har granskat redovisningen av renhållningsverksamheten och vi anser i stort att den 

ger en rättvisande bild av den ekonomiska ställningen. Nedan beskrivs två förhållanden 

som kan förbättras när det gäller att redovisa en rättvisande bild. 

I både Hultsfreds kommun och i Högsby kommun finns deponier som respektive kom-

mun är ansvarig för att återställa enligt Miljöbalken. Båda kommunerna har inom den 

skattefinansierade verksamheten gjort avsättning i balansräkningen till de belopp som 

återställningen förväntas kosta. I Hultsfreds kommun uppgår avsättningen till 35,0 mnkr 

och i Högsby kommun till 17,3 mnkr per 2015-12-31. 

Vi noterar att det finns mindre belopp som har hanterats som investering avseende åter-

ställning av deponierna i båda kommunerna. Rådet för kommunal redovisning har gett ut 

en information som tydliggör att återställning av kommunal mark enligt huvudregeln ska 

kostnadsföras eftersom det innebär ett återställande av marken till en nivå som marken 

haft innan föroreningen och som därmed inte kan anses föranleda framtida ekonomiska 

fördelar eller ökad servicepotential, vilket krävs för en investering. 

3.6.2. Bedömningar 

Vi bedömer att redovisningen i huvudsak ger en rättvisande bild av renhållningsverksam-

hetens ekonomiska ställning. Det baserar vi på de underlag vi tagit del av och de iakttagel-

ser som vi gjort i samband med granskningen frånsett vissa förhållanden till exempel vad 

gäller aktiveringen av åtgärder för att återställa respektive deponi.  
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Sammanfattning och revisionell  
bedömning 

Nämndernas ansvar i arbetet med intern kontroll framgår av Kommunallagen 6 kap 7 §: 

”Nämnderna skall, var och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredsställande sätt. 

En av revisorernas uppgifter enligt kommunallagen 9 kap 9 § är att ”utröna om räken-

skaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.” 

Revisorerna har i sin analys av väsentlighet och risk identifierat behov att granska om den 

interna kontrollen är tillräcklig. 

Följande revisionsfråga ska besvaras i granskningen: 

 Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att den interna kontrollen är till-

räcklig? 

1.1. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna endast till delar säkerställer att den 

interna kontrollen är tillräcklig. Det saknas en systematisk riskanalys och arbetet med 

intern kontroll täcker endast ekonomiadministrativa rutiner. Vidare saknas en samlad 

utvärdering av internkontrollmiljön. 

1.2. Bedömningar mot kontrollmål 
 

Kontrollmål Kommentar 

Det finns styrdokument, 

riktlinjer och rutiner avse-

ende den interna kontrollen. 

Delvis uppfyllt  

Vi bedömer att det endast delvis finns riktlin-

jer som berör området intern kontroll. Det 

baserar vi på att styrmodellen innehåller rikt-

linjer om stickprovskontroller. Vi ser det som 

en brist att stickprovskontrollerna endast om-

fattar den ekonomiska redovisningen och inte 

berör övrig verksamhet. 

 

Organisation och ansvar av-

seende den interna kontrol-

len är definierad på ett tyd-

ligt sätt.  

Delvis uppfyllt  

Vi bedömer att organisation och ansvar är tyd-

liga inom ramen för de åtgärder som styrmo-

dellen anger. Vi bedömer att det saknas tydlig-

het i organisation och ansvar när det gäller den 

helhetssyn som begreppet internkontroll inne-
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bär enligt kommunallagen. Medvetenheten om 

innebörden av intern kontroll och hur ansvaret 

fördelas behöver öka i organisationen. 

Det genomförs kontinuerliga 

väsentlighets- och riskana-

lyser av verksamheten och 

dessa beaktas i den interna 

kontrollprocessen. 

Ej uppfyllt 

Vi bedömer att det saknas ett strukturerat ar-

bete att identifiera risker inom ramen för in-

tern kontroll som ligger till grund för att följa 

upp rutiner eller processer i en internkontroll-

planer eller att vidta någon annan riskreduce-

rande åtgärd. 

Det genomförs styr- och kon-

trollåtgärder inom ramen 

för intern kontroll. 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att det inom ramen för den intern 

kontroll som utförs i enlighet med styrmo-

dellen sker stickprovskontroller. Vi bedömer 

samtidigt att det är en brist att det saknas en 

samlad utvärdering av de kontroller som ut-

förs, samt att de kontrollåtgärder som utförs 

företrädesvis sker inom det ekonomiadminist-

rativa området. 

Det finns tydliga informat-

ionskanaler i organisationen 

såväl vad avser nya reg-

ler/rutiner som upptäckta 

brister i befintliga rutiner. 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att det finns forum för att hantera 

information och nya rutiner, samt brister i 

befintliga rutiner. Vi anser att utarbetade rikt-

linjer skulle bidra till att säkerställa att eventu-

ella brister i rutiner blir rätt kommunicerat. 

Det sker kontinuerlig utvär-

dering av styr- och kontroll-

system. 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att kommunens styrmodell till 

delar är föremål för översyn och utvärdering. 

När det gäller kontrollmiljö utifrån aspekten 

”intern kontroll” bedömer vi att det saknas en 

sys-tematik för utvärdering i såväl kommun-

styrelse som nämnder.   

 

1.3. Rekommendationer 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att bereda ett ärende angående beslut om ett regle-

mente för intern kontroll.  

Vi bedömer att nuvarande arbete med intern kontroll i kommunen inte ger en helhetssyn 

avseende begreppet intern kontroll och dess innebörd enligt kommunallagen. Intern kon-

troll innebär en strävan att uppnå: 

 En effektiv och ändamålsenlig verksamhet, inklusive skydd av tillgångar  

 En tillförlitlig rapportering  
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 Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt interna regelverk 

I ett reglemente klargörs hur ansvaret fördelas för kontrollmiljön. Ett aktivt internkon-

trollarbete föregås av en årligt återkommande riskbedömning i kommunstyrelse och 

nämnderna. Riskbedömningen ligger till grund för respektive kommunstyrelse/nämnds 

internkontrollplan. 

Resultatet av genomförda internkontroller ligger sedan till grund för en årligen återkom-

mande utvärdering av kontrollmiljön. För kommunstyrelsen innebär en samlad utvärde-

ring att uppsiktsplikten förstärks.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen upp-

fylls. Intern kontroll är därmed ett verktyg av väsentlig betydelse för såväl politiker som 

förvaltningsledning och omfattar alla system och rutiner/processer som syftar till att styra 

ekonomin och verksamheten. En väl fungerande intern kontroll i system och rutiner är en 

förutsättning för att den information som ligger till grund för politiskt beslutsfattande är 

tillförlitlig. På samma sätt utgör den interna kontrollen i redovisning, system och rutiner 

en förutsättning för att löpande redovisning, årsredovisning och delårsrapporter motsva-

rar de krav som lag och normgivare ställer. 

Det är ledningens uppgift att hantera de risker som finns i arbetet med att nå verksamhet-

ens mål. Ytterst är det styrelser och nämnder som ansvarar för att kontrollen över verk-

samhetens ekonomi och kvalitet är tillräcklig. Detta innebär att nämnderna ansvarar för 

att utöva styrning så att verksamheten bedrivs effektivt och med rätt kvalitet, att det finns 

säkra rutiner samt förhindrar förluster och som säkerställer att redovisningen är rättvi-

sande. Kommunstyrelsens har det övergripande ansvaret. 

Nämndernas ansvar i arbetet med intern kontroll framgår av Kommunallagen 6 kap 7 §: 

”Nämnderna skall, var och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredsställande sätt. 

En av revisorernas uppgifter enligt kommunallagen 9 kap 9 § är att ”utröna om räken-

skaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.” 

Revisorerna har i sin analys av väsentlighet och risk identifierat behov att granska om den 

interna kontrollen är tillräcklig. 

2.2. Revisionsfråga och kontrollmål 
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

 Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att den interna kontrollen är till-

räcklig? 

Granskningen sker baserat på följande revisionskriterier: 

 Kommunallagen 

 Gällande interna styrdokument 

Följande kontrollmål ska besvaras av uppföljningen: 

 Det finns styrdokument, riktlinjer och rutiner avseende den interna kontrollen. 

 Organisation och ansvar avseende den interna kontrollen är definierad på ett tyd-

ligt sätt. 
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 Det genomförs kontinuerliga väsentlighets- och riskanalyser av verksamheten och 

dessa beaktas i den interna kontrollprocessen. 

 Det genomförs styr- och kontrollåtgärder inom ramen för intern kontroll. 

 Det finns tydliga informationskanaler i organisationen såväl vad avser nya reg-

ler/rutiner som upptäckta brister i befintliga rutiner. 

 Det sker kontinuerlig utvärdering av styr- och kontrollsystem. 

2.3. Metod och avgränsning 
Vi har tagit del av styrmodell för Hultsfreds kommun samt plan för barn- och 

utbildningsnämndens uppföljning av verksamheten.  

Vi har genomför intervjuer med ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen och 

nämnderna samt kommunchef och förvaltningschefer för socialförvaltningen, barn- och 

utbildningsförvaltningen och gemensam nämnd för miljö och bygg. 

Faktauppgifterna i rapporten har kontrollerats av de tjänstemän som intervjuats i sam-

band med granskningen.  
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3. Lagstiftning och styrande doku-
ment 

3.1. Kommunallagen 
Kommunallagens 6 kap 7 § anger att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kon-

trollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” 

Enligt kommentarerna till paragrafen kan den interna kontrollen avse ansvar och befo-

genheter, organisation, redovisningssystem och administrativa rutiner. Vidare framgår att 

interna kontrollsystem måste utformas utifrån en helhetssyn på den kommunala verk-

samheten och med beaktande av risk- och väsentlighetsaspekter. Syftet med den interna 

kontrollen är att bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att verksam-

heten bedrivs effektivt och säkert. Lagstiftningen anger däremot inte vilka instrument 

som nämnderna kan behöva för att fullgöra sina interna kontrollfunktioner. 

3.2. Styrmodell för Hultsfreds kommun 
Dokumentet ”Styrmodell för Hultsfreds kommun” fastställdes av kommunfullmäktige 

2011-06-27, § 68. Dokumentet reglerar verksamhets- och ekonomistyrningen i kommu-

nen. Enligt modellen utgår styrningen från kommunens vision samt gällande lagstiftning, 

föreskrifter och nationella mål för kommunal verksamhet.  

Styrmodellen består av följande delar: 

Mission – varför verksamheten finns till. 

Vision – beskriver ett önskat framtida tillstånd för vår kommun. 

Värdegrund – det förhållningssätt som alla ska bära med sig när de företräder kommu-

nen och dess verksamheter. 

Mål och Budget – kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verk-

samheten. 

Nämndsplaner – de nämndmål som är kopplade till fullmäktiges mål. På förvaltnings- 

och enhetsnivå upprättas verksamhetsplaner och enhetsplaner som anpassas till verk-

samhetens omfattning. 

Budget, nämndsplaner, verksamhetsplaner samt enhetsplaner liksom uppföljning av 

dessa upprättas i form av balanserade styrkort utifrån fyra perspektiv; invånare och bru-

kare, ekonomi, verksamhet och medarbetare samt utveckling. Till dessa perspektiv upp-

rättas mål, nyckeltal samt aktiviteter för att nå målen.  

Vad gäller uppföljning ska samtliga nämnder och bolag löpande följa upp verksamhet, 

resultat och ekonomi. Prestationer, resultat, effekter, prognoser, analyser och eventuella 

92



Granskning av intern kontroll 
 

Januari 2017     8 av 13 
Hultsfreds kommun 
PwC 

 

åtgärdsplaner vid avvikelser ska framgå av delårsrapporten som delges kommunstyrelsen. 

Slutlig uppföljning av årets verksamhet görs efter årets slut i kommunens årsredovisning. 
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4. Iakttagelser och bedömningar 

För varje kontrollmål redogörs för vilka iakttagelser och bedömningar som gjorts i sam-

band med granskningen. 

4.1. Det finns styrdokument, riktlinjer och rutiner av-
seende den interna kontrollen? 

Hultsfreds kommun har en styrmodell som beskrivs i föregående avsnitt. I styrmodellen 

ingår ett avsnitt om stickprovskontroller som varje nämnd och verksamhet ska utföra 

varje år genom stickprovskontroller i sin ekonomiska redovisning. Intervjuerna visar att 

styrmodellen är känd vilket även gäller att årliga stickprov ska utföras. 

Det saknas ett reglemente för intern kontroll. 

4.1.1. Processer som stödjer kontrollmiljön 

Det huvudsakliga styrdokumentet är Mål och Budget som anger mål och nyckeltal för 

nämnder och verksamheter. Uppföljning av målen sker i delårsrapport och årsredovis-

ning. Kommunstyrelsen har brutit ned verksamhetensmålen till varje avdelning. 

Barn- och utbildningsnämnden har en plan för uppföljning av verksamheten.1 Planen 

anger hur flera olika rutiner och stödjande processer ska redovisas för nämnden. Det gäl-

ler till exempel betygsstatistik tillsammans med analys, sjukskrivningsstatistik tillsam-

mans med analys, samt balanslista över ej avslutade ärenden. Listan med rutiner och 

stödjande processer är ett levande dokument där revideringar av vad som ska följas upp 

kan ske. 

Inom barn- och utbildningsnämnden sker uppföljning av målen på varje enhet inom för-

skola och skola. Resultaten sammanställs centralt i förvaltningen och bildar underlag till 

de utvärderingsdagar som hålls varje år. Då går förtroendevalda och tjänstemän igenom 

resultaten och diskuterar vilka nya nyckeltal som ska sättas.  

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet granskas av skolinspektionen. Utifrån skol-

inspektionens rapporter skapas handlingsplaner för att åtgärda eventuella brister. 

Inom socialnämnden sker uppföljning av verksamhetsmålen på varje enhet inom till ex-

empel äldreomsorgen. Redovisningarna aggregeras till en gemensam redovisning dels för 

äldreomsorg, dels för individ- och familjeomsorg samt dels för omsorgen om funktions-

hindrade/psykiatri. 

Inom socialförvaltningen pågår ett arbete att bygga upp ett kvalitetsledningssystem enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter. 

För miljö- och byggnadsnämnden finns en verksamhetsplan för år 2016 som bygger på 

styrmodellen. Verksamhetsplanen följs upp tre gånger per år. Nämnden får information 

om ekonomin oftare än så.  

                                                             
1 BUN § 62/2016-06-22 
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En gång per kvartal träffar företrädare för nämnden kommunstyrelsen dels i Hultsfreds 

dels i Vimmerby. Då beskrivs den ekonomiska utvecklingen för nämnden, risker och möj-

ligheter samt resultatet i externa enkäter till exempel från SKL. 

Inom flera verksamheter utförs enkäter i syfte att mäta kvaliteten. Enkäterna kan utföras 

av ansvarig nämnd medan andra genomförs nationellt till exempel av SKL samt inom ra-

men för öppna jämförelser. Det görs årligen en medarbetarenkät i Hultsfreds kommun 

där medarbetarna kan lämna synpunkter på sina arbetsförhållanden. 

4.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att det endast delvis finns riktlinjer som berör området intern kontroll. Det 

baserar vi på att styrmodellen innehåller riktlinjer om stickprovskontroller. Vi ser det som 

en brist att stickprovskontrollerna endast omfattar den ekonomiska redovisningen och 

inte berör övrig verksamhet. 

4.2. Organisation och ansvar avseende den interna 
kontrollen är definierad på ett tydligt sätt. 

4.2.1. Iakttagelser 

Inom ramen för de kontrollåtgärder som utförs i enlighet med styrmodellen visar inter-

vjuerna att det finns en tydlighet i hur kontrollpunkter arbetas fram samt vilka som ska 

utföra kontrollerna. 

Vårt intryck från intervjuerna är att det finns en osäkerhet avseende begreppet intern 

kontroll och vad det innebär. En vanlig uppfattning förefaller vara att begreppet begrän-

sas till ekonomiadministrativa rutiner och inte omfattar en helhetssyn av den kommunala 

verksamheten som begreppet innebär.  

I intervjuerna beskrivs att det främst är förvaltningscheferna och respektive controller 

som ansvariga för respektive utför stickprovskontrollerna.  

I intervjuerna framkommer att det utanför de ekonomiadministrativa området saknas ett 

systematiskt arbete med intern kontroll inom kommunstyrelsen och nämnderna. 

4.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att organisation och ansvar är tydlig inom ramen för de åtgärder som styrmo-

dellen anger. Vi bedömer att det saknas tydlighet i organisation och ansvar när det gäller 

den helhetssyn som begreppet internkontroll innebär enligt kommunallagen. 

Medvetenheten om innebörden av intern kontroll och hur ansvaret fördelas behöver öka i 

organisationen. 

4.3. Det genomförs kontinuerliga väsentlighets- och 
riskanalyser av verksamheten och dessa beaktas i 
den interna kontrollprocessen. 

4.3.1. Iakttagelser 

Väsentlighet- och riskanalysen ska ligga till grund för de styr- och kontrollåtgärder som 

ska utföras inom ramen för intern kontroll. 
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I vår granskning har vi inte identifierat någon dokumenterad risk- och väsentlighetsana-

lys. Av intervjuerna framgår att det inom ramen för stickprovskontrollerna sker en dialog 

om vad som ska följas upp. 

Inom vissa områden förekommer diskussioner om rutiner som medför olika risker, till 

exempel inom kommunstyrelsen samt inom barn- och utbildningsnämnden. Det kan till 

exempel gälla upphandling eller att undersöka köptrohet i förhållande till tecknade avtal. 

Det är dock svårt att se, utöver arbetet med stickprovskontrollerna, att det finns ett struk-

turerat sätt arbeta med riskerna utifrån det helhetsperspektiv för verksamheten som an-

svaret för intern kontroll innebär.  

4.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att det saknas ett strukturerat arbete att identifiera risker inom ramen för 

intern kontroll som ligger till grund för att följa upp rutiner eller processer i en internkon-

trollplaner eller att vidta någon annan riskreducerande åtgärd. 

4.4. Det genomförs styr- och kontrollåtgärder inom 
ramen för intern kontroll. 

4.4.1. Iakttagelser 

Det finns fungerande rutiner kring de stickprovskontroller varje nämnd och verksamhet 

har att genomföra. De planeras och skrivs in i verksamhetsplanerna. Det finns från kom-

munstyrelsen ingen samlad uppföljning och analys av de kontroller som genomförs. 

4.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att det inom ramen för den intern kontroll som utförs i enlighet med styrmo-

dellen sker stickprovskontroller. Vi bedömer samtidigt att det är en brist att det saknas en 

samlad utvärdering av de kontroller som utförs, samt att de kontrollåtgärder som utförs 

företrädesvis sker inom det ekonomiadministrativa området. 

4.5. Det finns tydliga informationskanaler i organisat-
ionen såväl vad avser nya regler/rutiner som 
upptäckta brister i befintliga rutiner. 

4.5.1. Iakttagelser 

Av intervjuerna framgår att det genom kommunchefens ledningsgrupp förs ut informat-

ion om nya regler och rutiner till övriga förvaltningschefer. Även intranätet är ett viktigt 

forum för informationen.  

Ledningsgruppen, liksom respektive förvaltnings chefsgrupper, är forum för att både 

kommunicera information, men även lyfta organisatoriska brister.  

Då det saknas ett reglemente för intern kontroll, eller andra riktlinjer som reglerar intern-

kontrollarbetet (förutom vad som följer av styrmodellen) finns ingen dokumenterad sys-

tematik för hur upptäckta brister i befintliga rutiner ska kommuniceras. 
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4.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns forum för att hantera information och nya rutiner, samt brister i 

befintliga rutiner. Vi anser att utarbetade riktlinjer skulle bidra till att säkerställa att even-

tuella brister i rutiner blir rätt kommunicerade.  

4.6. Det sker kontinuerlig utvärdering av styr- och 
kontrollsystem. 

4.6.1. Iakttagelser 

Av våra intervjuer och dokumentstudier framgår att det till delar sker utvärdering av styr- 

och kontrollsystem, men att det saknas ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att 

se över och utvärdera system och rutiner utifrån aspekten ”intern kontroll”.  Det saknas 

således en utvärdering som syftar till att säkerställa en tillräckligt god kontrollmiljö. 

Kommunens övergripande styrmodell har varit föremål för översyn och revideringar. 

Även hur den löpande ekonomiuppföljningen sker har också fortlöpande utvärderats. 

4.6.2. Bedömning 

Vi bedömer att kommunens styrmodell till delar är föremål för översyn och utvärdering. 

När det gäller kontrollmiljö utifrån aspekten ”intern kontroll” bedömer vi att det saknas 

en systematik för utvärdering i såväl kommunstyrelse som nämnder.   
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