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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 279/2017 Dnr 2017/183

Uppföljning av sponsringsavtal Målilla Traktor 
Power Weekend 2017
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om avtal med 
Traktorevent Sverige AB för Målilla Traktor Power Weekend 2018 för 
ytterligare ett år samt option för 2019.  

Avtalet för 2018 innebär en kostnad på 40 000 kr och föreslås finansieras 
ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Sammanfattning
Uppföljning av sponsringsavtal för Målilla Traktor Power Weekend 2017 
samt förslag för ytterligare två år.

Ärendebeskrivning
I juni 2017 skrevs ett partneravtal mellan Traktorevent Sverige AB och 
Hultsfreds kommun för Målilla Traktor Power Weekend för år 2017. Avtalet 
har option för ytterligare två år, utifrån att en utvärdering ska ske hösten 2017 
då även beslut tas om fortsatt avtal och finansiering utifrån de 40 000 kronor 
per år som avtalet innebär.

Ett samtal kring utvärdering och framtid har ägt rum med arrangören. 
Arrangören har även lämnat in en skriftlig utvärdering. Arrangemanget 
genomfördes för första gången i egen regi under 2017. Trots de dåliga 
väderförutsättningarna kom ett 100-tal camping-ekipage redan på 
fredagskvällen, och under fredagen och lördagen fanns cirka 500 camping-
ekipage på plats. Därmed ökade camping-ekipagen med cirka 150 ekipage 
mot föregående år.

På grund av regnet fick all traktorpulling på fredagen flyttas till lördagen. 
Under lördagen var publikmängden ungefär lika stor som tidigare år. 
Traktor-fotbollen var mycket uppskattad. Söndagen erbjöd bättre väder och 
avslutades med Traktorspeedway som döpts till ”Rickard Nilsson 
Memorial”. 

Cirka 14000 besökare kom under de tre dagarna. Totalt är detta cirka 1000 
personer förre än 2016. Arrangören är efter de förutsättningar som gavs 
mycket nöjda med detta resultat, och har även uppfattat publiken som 
mycket nöjd. Ungefär 60 funktionärer var aktiva under 2017 års 
evenemang. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Inför 2018 hoppas arrangören att få den europeiska klassen Euro Challenge 
till Målilla. Detta medför en ökad kostnad för arrangemanget på cirka 200 
tkr. Arrangören vill fortsätta att utöka arrangemanget för att locka fler 
besökare, även från Europa. Man har även som ambition att engagera fler 
föreningar samt samverka med lokalt näringsliv. Aktören har en önskan om 
att utöka avtalets värde till 60 tkr inför 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschefen 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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1 (2)Tjänsteskrivelse

2017-11-13

Uppföljning av år 1 för partneravtal Målilla Traktor 
Power Weekend 2017 med option på två år

Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen beslutar om att fullfölja optionen om de ytterligare två 
åren i partner- och sponsoravtalet med Traktorevent Sverige AB för Målilla 
Traktor Power Weekend 2017. Avtalet innebär en årlig kostnad på 40 000 kr.

Finansiering föreslås genom en utökning av budgeten för kontot för sponsring 
för år 2018 och 2019.

Sammanfattning av ärendet
I juni 2017 skrevs ett partneravtal mellan Traktorevent Sverige AB och Hultsfreds 
kommun för Målilla Traktor Power Weekend för år 2017. Avtalet har option för 
ytterligare två år, utifrån att en utvärdering ska ske hösten 2017 då även beslut tas 
om fortsatt avtal och finansiering.

Ett samtal kring utvärdering och framtid har ägt rum med arrangören. 
Arrangören har även lämnat in en skriftlig utvärdering. Arrangemanget 
genomfördes  för första gången i egen regi under 2017. Trots de dåliga 
väderförutsättningarna kom ett 100-tal camping-ekipage redan på 
fredagskvällen, och under fredagen och lördagen fanns cirka 500 camping-
ekipage på plats. Därmed ökade camping-ekipagen med cirka 150 ekipage mot 
föregående år.

På grund av regnet fick all traktorpulling på fredagen flyttas till lördagen. 
Under lördagen var publikmängden ungefär lika stor som tidigare år. Traktor-
fotbollen var mycket uppskattad. Söndagen erbjöd bättre väder och avslutades 
med Traktorspeedway som döpts till ”Rickard Nilsson Memorial”. 

Cirka 14000 besökare kom under de tre dagarna. Totalt är detta cirka 1000 
personer förre än 2016. Arrangören är efter de förutsättningar som gavs mycket 
nöjda med detta resultat, och har även uppfattat publiken som mycket nöjd. 
Ungefär 60 funktionärer var aktiva under 2017 års evenemang. 
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2 (2)

Inför 2018 hoppas arrangören att få den europeiska klassen Euro Challenge till 
Målilla. Detta medför en ökad kostnad för arrangemanget på cirka 200 tkr. 
Arrangören vill fortsätta att utöka arrangemanget för att locka fler besökare, 
även från Europa. Man har även som ambition att engagera fler föreningar 
samt samverka med lokalt näringsliv. Aktören har en önskan om att utöka 
avtalets värde till 60 tkr inför 2018.

Bilagor: 
Partner- och sponsoravtal för Målilla Traktor Power Event 2017-2019 
mellan Traktorevent Sverige AB och Hultsfreds kommun med option

Malin Albertsson
Turism- och informationschef
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1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 1/2018 Dnr 2017/160

Revisionsrapport Uppföljning styrning och 
ledning av Campus Hultsfred 2017
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till svar på 
granskningen samt översända detsamma till revisorerna.

Jäv
Rosie Folkesson, S deltar inte på grund av jäv.

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
uppföljning av en tidigare granskning av styrning och ledning av Campus 
Hultsfred. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna 
granskningsplanen. 

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet beslutade § 248/2017 att ge uppdrag till campuschef Pär 
Kågefors att lämna förslag till svar på granskningen. Följande har lämnats:

1. Revisionen skriver 
Vidtas ändamålsenliga åtgärder vid avvikelser?
Vi anser att det inte genomförts tillräckliga och konkreta åtgärder för att 
nå en budget i balans. Dokumentationen av åtgärderna i styrelsens 
protokoll är bristfälligt. Verksamheten har under de senaste åren 
återkommande redovisat underskott som inte åtgärdats. Anledningarna till 
underskotten är inte främmande för verksamheten. Vi ser positivt på att 
controller från ekonomiavdelningen bistår Campus Hultsfred i frågor 
kopplat till redovisningen samt utredning av anledningar till underskotten.

Kommentar 
Campus Hultsfred har under 2017 vidtagit en rad åtgärder för att nå en 
ekonomi i balans. Åtgärderna är resultatet av en tätare kontakt med 
controller från ekonomiavdelningen som bistått Campus Hultsfred i frågor 
kopplat till redovisningen samt varit till stor hjälp vid utredning av 
anledningar till underskotten.

Campus Hultsfred konstaterar att åtgärderna varit bra, då årets preliminära 
resultat slutar på under -100 000 kronor.

Arbetet tillsammans med ekonomikontorets controller kommer att fortsätta 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

och stärkas.

Projektet Campus i Småland (Västervik, Vimmerby, Hultsfred) går vidare 
och utökas under 2018-2020 vilket leder till en tät kontakt och 
avrapportering till kommunstyrelsen. Detta främst genom att 
kommunstyrelsens ordförande deltar i styrgruppen för Campus i Småland. 

Eftersom kostnader måste tas för att åstadkomma ansökningshandlingar för 
YH-utbildningar föreligger alltid en viss risk om inte utbildningarna sedan 
skulle bli beviljade. Detta skapar en svår ekonomisk balansgång. Tanken är 
dock att en stor del av dessa projektkostnader ska kunna finansieras inom 
ramen för projektbudgeten för Campus i Småland.

Kommunstyrelsen kommer att följa Campus Hultsfreds verksamhet och 
projektet Campus i Småland. Vidare under året utvärdera om Campus 
Hultsfreds budget överensstämmer med kommunens långsiktiga 
ambitionsnivå för Campus Hultsfreds verksamhet.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport 2017-10-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 248/2017
Tjänsteskrivelse från campuschefen

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunens revisorer 2017-10-24

Kommunstyrelsen

För kännedom
Kommunfullmäktiges presidium

Uppföljning av tidigare granskning avseende styrning och ledning av 
Campus Hultsfred
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
uppföljning av en tidigare granskning avseende styrning och ledning av 
Campus Hultsfred. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna 
granskningsplanen.

I bifogad rapport, Styrning och ledning av Campus Hultsfred, redovisas 
gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 

Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och 
åtgärd. Revisionen önskar få svar från kommunstyrelsen avseende påpekade 
brister senast den 31 december 2017 med en redogörelse för vilka åtgärder 
som kommer att vidtas med anledning av rapporten.  Rapporten lämnas till 
kommunfullmäktiges presidium för kännedom.

För revisorerna

Gilbert Carlsson Staffan Leijon
Ordförande Vice ordförande
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Styrning och ledning av Campus Hultsfred 
 

Oktober 2017     2 av 15 
Hultsfreds kommun 
PwC 

 

1. Sammanfattning  

Revisorerna granskade år 2013 om kommunstyrelsen säkerställde att Campus Hultsfred 

bedrevs ändamålsenligt. Granskningen resulterade i att revisorerna bedömde att kom-

munstyrelsen inte säkerställde att verksamheten bedrevs ändamålsenligt. Granskningen 

visade att Campus hade en tydlig intern organisation där Campus var en egen enhet under 

kommunstyrelsen och att kommunchefen var chef över campuschefen. Styrningen av 

verksamheten utgick från skapandet av verksamheten i kombination med årliga beslut 

inom ramen för kommunens styrprocess. Den ursprungliga visionen hade inte uppdate-

rats. Verksamheten hade under flera år inte klarat att hålla sin budget. Åtgärder för att 

komma i balans beslutades av campuschefen. Det gick inte att påvisa att genomförda åt-

gärder hade fått önskade effekter. Uppföljningen av verksamheten skedde till stora delar i 

form av studentenkäter och kursutvärderingar. Uppföljningen och rapporteringen av kva-

liteten till kommunstyrelsen var begränsad till att framför allt omfatta kvantitativ data.  

På Campus Hultsfred finns det möjlighet att läsa universitets- och högskoleprogram, och 

fristående kurser. Det finns också andra former som till exempel yrkeshögskola, specialin-

riktade föreläsningar och öppna föreläsningar. Enligt kommunens Mål och budget 2017 

har kommunstyrelsen ansvar för Campus Hultsfred som är en förvaltning med ansvar för 

all eftergymnasial utbildning. Campus Hultsfred har en strategikarta i Mål och budget. 

Verksamhetsidén är att Campus Hultsfred ska vara samlingspunkt för eftergymnasiala 

utbildningar i Hultsfreds kommun samt utveckling av nya utbildningar, arbetssätt och 

samverkansformer. Campus Hultsfreds verksamhet ska vara nationellt och internationellt 

gångbar med stark lokal förankring. Verksamheten ska generera positiva lokala effekter 

såsom ökad inflyttning, höjd kompetens, ökad konsumtion samt ett mer differentierat nä- 

ringsliv. 

Utifrån en bedömning av väsentlighet och risk har revisorerna beslutat att granska hur 

kommunstyrelsen säkerställer att verksamheten bedrivs ändamålsenligt. Granskningen 

ska besvara följande revisionsfråga: 

Säkerställer kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning och ledning av Campus Hults-

fred? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte helt säkerställer en ändamålsenlig styrning och 

ledning av Campus Hultsfred. Vår revisionella bedömning grundar sig på de iakttagelser 

som gjorts vid bedömning av kontrollmålen. Flera av kontrollmålen bedöms som upp-

fyllda och det har skett en positiv utveckling av styrning och ledning av Campus sedan 

revisorernas granskning år 2013. Framför allt är det frånvaron av konkreta och tydliga 

åtgärder vid avvikelser från budgeten som brister. Det är ytterst kommunstyrelsens an-

svar att säkerställa en budget i Campus Hultsfred. Vi konstaterar att budgeten överskridits 

samtliga år sedan starten vilket vi anser är bristfällig hantering av situationen. 
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Kontrollmål Kommentar 

Finns tydliga mål och riktlin-

jer för verksamheten? 

Uppfyllt  

Vi anser att det finns tydliga mål och riktlinjer 

för Campus Hultsfred. Målsättningarna med 

underliggande indikatorer är tillräckligt tydliga 

utifrån den verksamhet som bedrivs. 

Finns tillräckliga resurser 

och förutsättningar? 

Uppfyllt  

Vi anser att det finns tillräckliga resurser och 

goda förutsättningar för Campus Hultsfred att 

bedriva verksamheten i enlighet med fast-

ställda mål och riktlinjer. Vi konstaterar att det 

finns forum för campusledningen att upplysa 

kommunledningen om det inte finns tillräck-

liga resurser och förutsättningar för att nå 

målsättningarna. 

Sker tillfredsställande upp-

följning av ekonomin? 

Uppfyllt 

 Vi anser att det sker tillfredställande uppfölj-

ning av ekonomin med rapportering till kom-

munstyrelsen. 

Sker tillfredsställande upp-

följning av verksamheten 

och kvalitet? 

Uppfyllt 

Vi anser att det finns tillfredsställande upp-

följning av verksamheten kopplat till fullmäk-

tiges beslutade mål. Vi konstaterar att uppfölj-

ningen analyseras och sammanställs av verk-

samheten samt rapporteras till kommunstyrel-

sen. 

Vidtas ändamålsenliga åt-

gärder vid avvikelser? 

Ej uppfyllt 

Vi anser att det inte genomförts tillräckliga och 

konkreta åtgärder för att nå en budget i balans. 

Dokumentationen av åtgärderna i styrelsens 

protokoll är bristfällig. Verksamheten har un-

der de senaste åren återkommande redovisat 

underskott som inte åtgärdats. Anledningarna 

till underskotten är inte främmande för verk-

samheten. Vi ser positivt på att controller från 

ekonomiavdelningen bistår Campus Hultsfred 

i frågor kopplat till redovisningen samt utred-

ning av anledningar till underskotten. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Revisorerna granskade år 2013 om kommunstyrelsen säkerställde att Campus Hultsfred 

bedrevs ändamålsenligt. Granskningen resulterade i att revisorerna bedömde att kom-

munstyrelsen inte säkerställde att verksamheten bedrevs ändamålsenligt. Granskningen 

visade att Campus hade en tydlig intern organisation där Campus var en egen enhet under 

kommunstyrelsen och att kommunchefen var chef över campuschefen. Styrningen av 

verksamheten utgick från skapandet av verksamheten i kombination med årliga beslut 

inom ramen för kommunens styrprocess. Den ursprungliga visionen hade inte uppdate-

rats. Verksamheten hade under flera år inte klarat att hålla sin budget. Åtgärder för att 

komma i balans beslutades av campuschefen. Det gick inte att påvisa att genomförda åt-

gärder hade fått önskade effekter. Uppföljningen av verksamheten skedde till stora delar i 

form av studentenkäter och kursutvärderingar. Uppföljningen och rapporteringen av kva-

liteten till kommunstyrelsen var begränsad till att framför allt omfatta kvantitativ data.  

På Campus Hultsfred finns det möjlighet att läsa universitets- och högskoleprogram, och 

fristående kurser. Det finns också andra former som till exempel yrkeshögskola, specialin-

riktade föreläsningar och öppna föreläsningar. Enligt kommunens Mål och budget 2017 

har kommunstyrelsen ansvar för Campus Hultsfred som är en förvaltning med ansvar för 

all eftergymnasial utbildning. Campus Hultsfred har en strategikarta i Mål och budget. 

Verksamhetsidén är att Campus Hultsfred ska vara samlingspunkt för eftergymnasiala 

utbildningar i Hultsfreds kommun samt utveckling av nya utbildningar, arbetssätt och 

samverkansformer. Campus Hultsfreds verksamhet ska vara nationellt och internationellt 

gångbar med stark lokal förankring. Verksamheten ska generera positiva lokala effekter 

såsom ökad inflyttning, höjd kompetens, ökad konsumtion samt ett mer differentierat nä- 

ringsliv. 

Utifrån en bedömning av väsentlighet och risk har revisorerna beslutat att granska hur 

kommunstyrelsen säkerställer att verksamheten bedrivs ändamålsenligt. 

2.2. Syfte och Revisionsfråga 
Syftet är att granska kommunstyrelsens styrning och ledning av Campus Hultsfred.  

Revisionsfråga: 

Säkerställer kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning och ledning av 

Campus Hultsfred? 

2.3. Revisionskriterier 
Kommunala styrdokument 

2.4. Kontrollmål 
 Finns tydliga mål och riktlinjer för verksamheten? 

 Finns tillräckliga resurser och förutsättningar? 

 Sker tillfredsställande uppföljning av ekonomin? 
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 Sker tillfredsställande uppföljning av verksamheten och kvalitet? 

 Vidtas ändamålsenliga åtgärder vid avvikelser? 

2.5. Avgränsning 
Kommunstyrelsen och Campus Hultsfred. 

2.6. Metod 
Intervjuer med campuschefen och berörd personal på Campus. Intervjuer med kommun-

chefen och ekonomichef. Även intervjuer med controller inriktad mot Campus samt cam-

puschef. 

Granskning av relevanta dokument i anslutning till revisionsfrågan och kontrollmålen. 

De intervjuade har sakgranskat rapporten. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Campus Hultsfred 
Under år 2007 beslutade fullmäktige i Hultsfreds kommun om organisationen för Cam-

pus Hultsfred. Verksamheten blev en kommunal enhet under kommunstyrelsen. Dagens 

organisation är likvärdig med Campus Hultsfred som del av kommunstyrelsens verksam-

heter. 

 

Campus Hultsfred har enligt årsredovisning 2016 som syfte att vara samlingsplats för ef-

tergymnasiala utbildningar i Hultsfreds kommun. På Campus ska det vara möjligt att läsa 

universitets- och högskoleprogram, fristående kurser och yrkesutbildningar, samt delta på 

specialinriktade och öppna föreläsningar. Verksamhetens arbete ska ge en positiv effekt i 

kommunen genom ökad inflyttning, höjd kompetens, ökad konsumtion och ett mer diffe-

rentierat näringsliv. 

På Campus Hultsfred arbetar en campuschef, fem medarbetare och fyra samarbetskolle-

gor. 

3.2. Styrmodell Hultsfreds kommun 
Fullmäktige antog under år 2011 en styrmodell för Hultsfreds kommun. Styrmodellen 

syftar till att styra kommunens resurser så effektivt som möjligt för att ge högsta möjliga 

nytta för brukare och invånare. I enlighet med styrmodellen genomförs resultatstyrning, 

vilket avser styrning mot uppsatta mål som redovisas, analyseras och bedöms. Målen ska 

vara mätbara och kunna resultera i konkreta aktiviteter. Av styrmodellen framgår att 

samtliga av kommunens verksamheter ska följa och tillämpa styrmodellen. Det framgår 

även att det är kommunstyrelsen som ska säkerställa att styrmodellen får genomslag i 

hela organisationen. I styrmodellen nämns Mål och budget som kommunens viktigaste 

styrinstrument för planering, uppföljning och granskning av verksamheterna. 

3.3. Finns tydliga mål och riktlinjer för verksamhet-
en? 

3.3.1. Iakttagelser 

I enlighet med ovan nämnda styrmodell har fullmäktige antagit ett antal övergripande 

perspektiv som styrelsen och nämnderna ska följa upp. Dessa beslutas och framgår av Mål 

och budget 2017. I budgeten framgår fyra perspektiv som alla nämnder ska arbeta mot. 
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Det ska ske mätning av måluppfyllelse samt planering av aktiviteter för att nå målen. I 

budgeten finns Campus Hultsfreds verksamhetsbeskrivning samt de fyra övergripande 

perspektiven samt underliggande inriktningsmål. 

Ekonomi 

Verksamheten bedrivs inom budget 
 

 

Invånare och brukare 

Goda kunskapsresultat Nöjda studenter Vara en god mötesplats för olika aktö-

rer i regionen 
 

      

Verksamhet och medarbetare 

Stolthet Gott samarbete God delaktighet Möjlighet till  

utveckling/rörlighet 

Ordning och 

reda 
 

 

Utveckling 

God samverkan mellan näringsliv,  

utvecklingskontor och Campus 

Hög attraktivitet på Campus 

 

 

Till Campus Hultsfreds verksamhetsbeskrivning samt perspektiv med inriktningsmål 

finns dokumentet Mål och nyckeltal, vilket presenterar vilka indikatorer som målen mäts 

emot. Av intervjuer framgår att det inför varje år sker övervägning och förbättringar på 

inriktningsmålen med underliggande indikatorer. Detta arbete sker i dialog mellan cam-

puschefen, controller och kommunchefen. 

Inom Ekonomi samt Verksamheten bedrivs inom budget finns indikatorn Utfall i pro-

cent av nettobudget.  

Inom Invånare och brukare finns exempelvis indikatorerna Andel elever som har 

examinerats och Andel elever som går ut med godkänt.  

Inom Verksamhet och medarbetare finns exempelvis indikatorerna Andel medarbe-

tare som anser att det finns en stolthet och Andel medarbetare som anser att det finns en 

god delaktighet.  

Inom Utveckling finns exempelvis indikatorn Antal behovsanalyser som genomförts. 

Det finns sedan tidigare en strategi som togs fram i samband med fullmäktiges beslut om 

att införa Campus Hultsfred. I strategin framgår grunderna och syftet med verksamheten. 

Av intervjuerna framgår att strategin är väsentlig och stödjande. 

Sedan revisorernas granskning år 2013 har styrgruppen för Campus avvecklats. De inter-

vjuade anser att styrgruppen skapade en distans mellan verksamheten och kommunsty-

relsen. Modellen med styrgrupp innebar även att Campus hade en särställning i förhål-

lande till andra kommunala verksamheter. De intervjuade anser att styrgruppen samman-

taget innebar att styrningen av verksamheten inte var tydlig och transparent. Numera 

ingår campuschefen i koncernledningen och de intervjuade anser att det finns en tydlig 

ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och Campus. 
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3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet Finns tydliga mål och riktlinjer för verksamheten är upp-

fyllt. Vi anser att det finns tydliga mål och riktlinjer för Campus Hultsfred. Målsättningar-

na med underliggande indikatorer är tillräckligt tydliga utifrån den verksamhet som bed-

rivs. 

3.4. Finns tillräckliga resurser och förutsättningar? 
3.4.1. Iakttagelser 

Av styrmodellen framgår att nämnderna vid konflikt mellan ekonomi- och verksamhets-

mål ska undersöka vilka förutsättningar som finns för att omdisponera tillgängliga resur-

ser inom nämndens budgetramar. I kommunstyrelsen finns möjligheten att aktualisera 

behovet av att ändra målen för verksamheten. Av intervjuer framgår att Campus Hultsfred 

har erhållit extra resurser för uppdatering och inköp av teknik i lokalerna. 

Campus Hultsfred är underställd kommunstyrelsen, vilket innebär att budgetberedningen 

sker här. Budgetberedningen sker genom att controller på ekonomiavdelningen utgår från 

föregående års redovisning och räknar upp utifrån fullmäktiges direktiv. Campuschefen 

har möjlighet att presentera budgetförslaget vid kommunstyrelsens arbetsutskott. Sedan 

träffas samtliga verksamheter tillsammans med kommunstyrelsen. Budgetberedningen 

erhåller därefter allt material och tar fram beslutsunderlaget som går till fullmäktige.  

Av intervjuer framgår att Campus Hultsfred under tidigare år inte har haft tillräckliga 

resurser för att möta de förutsättningar och mål som finns för verksamheten. Det hänvisas 

till att det har funnits höga fasta kostnader i jämförelse med andra verksamheter, som 

exempelvis hyror. Vidare anser campuschefen att det inte har varit en tydlig koppling mel-

lan förväntningarna på verksamheten och den tilldelade budgeten. I dagsläget anser de 

intervjuade att Campus Hultsfred har tillräckliga resurser och goda förutsättningar för att 

bedriva verksamheten i enlighet med beslutad styrmodell och budgetram. Det finns en 

viss svårighet med att prognostisera intäkterna, på grund av att dessa kan variera mellan 

åren. 

3.4.2. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet Finns tillräckliga resurser och förutsättningar som uppfyllt. Vi 

anser att det finns tillräckliga resurser och goda förutsättningar för Campus Hultsfred att 

bedriva verksamheten i enlighet med fastställda mål och riktlinjer. Vi konstaterar att det 

finns forum för Campusledningen att upplysa kommunledningen om det inte finns till-

räckliga resurser och förutsättningar för att nå målsättningarna. 

3.5. Sker tillfredsställande uppföljning av ekono-
min? 

3.5.1. Iakttagelser 

Som presenterats tidigare har fullmäktige beslutat om fyra perspektiv med underliggande 

inriktningsmål. 

Ekonomi 

Verksamheten bedrivs inom budget 
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Av styrmodellen framgår att uppföljning till fullmäktige och kommunstyrelsen i huvudsak 

sker vid årsredovisning, delårsrapportering samt budgetuppföljning. Campuschef till-

sammans med controller på ekonomiavdelningen tar fram uppföljningar per april, augusti 

och december. Utöver detta sker löpande dialog under året avseende ekonomin. Vid de-

lårsrapport och årsredovisning avger Campus Hultsfred en verksamhetsbeskrivning inne-

hållande bedömningar av perspektiven. Av årsredovisning 2014-2016 framgår följande 

bedömningar:  

 

Av årsredovisning 2016 beskrivs måluppfyllelsen bero exempelvis på investering i studio-

utrustning på Music Lab, få studenter på kursen Musikproduktion 2 samt höga mark-

nadsföringskostnader.  

Campus Hultsfred avger under året totalt tre uppföljningsrapporter, varav två av dessa är 

samband med delår- och årsbokslut. I uppföljningsrapporteringen som skedde under år 

2016 framgår att årets resultat och budgetavvikelse beror på höga kostnader och att verk-

samheten därmed inte klarar budgetramen. Av redovisningen framgår följande utfall för 

åren 2015 och 2016: 

Campus Hultsfred, tkr 2015-08-31 2016-08-31 2015-12-31 2016-12-31 

Intäkter 1 030 303 1 551 1 153 

Kostnader -4 910 -4 877 -7 596 -7 964 

Nettokostnad -3 880 -4 574 -6 045 -6 811 

Varav Personalkostnader -1 805 -1 941 -2 868 -3 090 

 

Där framgår även Campus Hultsfreds utfall i förhållande till budget. Redovisningen visar 

att det finns en negativ budgetavvikelse för år 2016 med 719 tkr. I samband med delårs-

bokslutet 2017 rapporterar verksamheten en negativ budgetavvikelse i förhållande till 

prognosen med 200 tkr. 

Driftbudget (tkr) 

Budget 
2016 

Budget- 
avvikelse 

2016 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Prognos 
mot 

budget 

per 
 

2016-12-31 
 2017-08-

31 
2017 

Intäkter 788 365 725 1 125 400 
Kostnader -6 879 -1 084 -6 363 -6 963 -600 
Nettokostnad -6 091 -719 -5 638 -5 838 -200 
Varav Personalkostnader 3 001 -120 -3 018 -3  018 0 

 

Av ovanstående tabell framgår att fullmäktige mellan budget 2016 och budget 2017 har 

beslutat om en minskad budget på 453 tkr. Av intervjuerna beror detta på att verksamhet-
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en Vuxenutbildning tog över en del av budgeten för lokalhyra samt motsvarande del av 

kostnaden när de flyttade till Campus.  

Vidare kan även presentation göras av Campus Hultsfreds fyra största kostnadskonton: 

Campus Hultsfreds fyra största  

kostnader, tkr Utfall 2016 Budget 2016 

Budget-

avvikelse 

Lokalhyra 2 533 2 500 -33 

Övriga kostnader 2 252 1 379 -873 

Lönekostnader 2 218 2 151 -67 

Personalomkostnader 850 828 -22 

 

Av tabellen ovan presenteras att Campus Hultsfreds enskilt största budgetavvikelse är 

kostnadskontot Övriga kostnader med 873 tkr för år 2016. 

I Hultsfreds kommuns årsredovisning för åren 2010 till 2016 framgår att Campus Hults-

fred har haft underskott under varje år. I tabellen nedan redovisas årets resultat i tusen 

kronor (Tkr): 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

-700 -800 -1 700 -1 000 -100 -300 -700 -5 300 

 

Av årsredovisningarna framgår följande anledningar till underskotten. 

Årsredovisning 2010:  

 Ökade kostnader i samband med rockpartys konkurs med bland annat ansvar 

för restaurang i början av HT-10. 

 Ökade hyreskostnader för nya lärosalar vilket inte kunder förutses. 

 Campus Hultsfred har även satsat hårt på att få nya utbildningar 

Årsredovisning 2011:  

 Satsat hårt på och investerat i nya utbildningar. 

 Lägre studentantal under år 2011 på yrkeshögskoleutbildningarna gav inkomst-

bortfall på cirka 1,2 mnkr.  

Årsredovisning 2012:  

 Campus Hultsfred har haft för hög bemanning. 

 Gjorda insatser för att ta fram nya utbildningar. 

 Satsat på marknadsföring.  

 Avslag på sökta utbildningar har bidragit till färre studenter. 

Årsredovisning 2013:  

 Ökad konferensverksamhet. 

 Campus har gjort stora insatser för att ta fram nya utbildningar. 

 Satsat på marknadsföring. 
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Årsredovisning 2014:  

 Intäktsöverskott från bland annat konferensverksamhet räcker inte för att täcka 

kostnadsöverskridanden för exempelvis extra satsning på Campus som mötes-

plats (Hälsomässa, Energimässa och En bra start på dagen). 

 

Årsredovisning 2015:  

 Intäktsöverskottet för bland annat konferensverksamhet räcker inte riktigt till 

för att täcka kostnadsöverskridanden för marknadsföringen av varumärket 

”Hultsfred som musikort”. 

Årsredovisning 2016:  

 Intäktsöverskottet för bland annat konferensverksamhet räcker inte till för att 

täcka kostnadsöverskridanden för exempelvis marknadsföring och kostnaderna 

för utbildningarna. 

3.5.2. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet Sker tillfredsställande uppföljning av ekonomin som uppfyllt. 

Vi anser att det sker tillfredställande uppföljning av ekonomin med rapportering till 

kommunstyrelsen.  

3.6. Sker tillfredsställande uppföljning av verksam-
heten och kvalitet? 

3.6.1. Iakttagelser 

Som presenterats tidigare har fullmäktige beslutat om fyra perspektiv med underliggande 

inriktningsmål. 

Invånare och brukare 

Goda kunskapsresultat Nöjda studenter Vara en god mötesplats för olika aktö-

rer i regionen 
 

      

Verksamhet och medarbetare 

Stolthet Gott samarbete God delaktighet Möjlighet till  

utveckling/rörlighet 

Ordning och 

reda 
 

 

Utveckling 

God samverkan mellan näringsliv,  

utvecklingskontor och Campus 

Hög attraktivitet på Campus 

 

 

Kommunstyrelsen och nämnderna avger i huvudsak en redovisning vid delår- och årsbok-

slut. Campus Hultsfred avger vid rapporteringarna en verksamhetsbeskrivning med be-

dömningar av perspektiven. Av årsredovisning 2016 framgår Campus Hultsfreds målupp-

fyllelse: 
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Av redovisningen framgår inom Invånare och brukare tre av tre uppfyllda inrikt-

ningsmål (Goda kunskapsresultat, Nöjda studenter och Vara en god mötesplats för olika 

aktörer i regionen). Inom Verksamhet och medarbetare bedöms tre av fyra mål som 

ej uppfyllda (Gott samarbete, God delaktighet och Möjlighet till utveckling/rörlighet), 

medan ett av fyra bedöms med godkänt resultat (Stolthet). Inom Utveckling bedöms ett 

av två mål som helt uppfyllt (God samverkan mellan näringsliv, utvecklingskontor och 

Campus), medan ett av målen (Hög attraktivitet på Campus) bedöms med godkänt resul-

tat. 

Campus Hultsfred ingår tillsammans med Västervik och Vimmerby i projektet Campus 

Småland. I projektet finns en styrgrupp innehållande representanter från regionförbun-

det, utvecklingschefer samt respektive kommuns kommunalråd. I projektet finns liknande 

mål och riktlinjer som för verksamheten i Hultsfreds kommun. Syftet med projektet är att 

driva gemensamma frågor kring eftergymnasiala utbildningar. 

Verksamheten följer regelbundet upp utbildningarna och verksamheten på Campus ge-

nom utvärderingar och enkäter som genomförs under året. Denna uppföljning hanteras av 

verksamhetschefen och personalen på Campus. Underlaget sammanställs och rapporteras 

till kommunstyrelsen inom ramen för den ordinarie verksamhetsredovisningen i april, 

september (delår) samt januari (helår). Vidare är materialet underlag vid bedömning av 

perspektiven och inriktningsmålen. 

3.6.2. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet Sker tillfredsställande uppföljning av verksamheten och kvali-

tet som uppfyllt. Vi anser att det finns tillfredsställande uppföljning av verksamheten 

kopplat till fullmäktiges beslutade mål. Vi konstaterar att uppföljningen analyseras och 

sammanställs av verksamheten samt rapporteras till kommunstyrelsen. 

3.7. Vidtas ändamålsenliga åtgärder vid avvikelser? 
3.7.1. Iakttagelser 

Av styrmodellen framgår kommunens årliga styrprocess. Kommunstyrelsen och nämn-

derna ska vid den första budgetuppföljningen per sista april och delårsrapport per sista 

augusti redovisa och hantera avvikelser och förslag till åtgärder. 

Av intervjuer framgår att Campus Hultsfred varit i behov av hjälp från ekonomiavdelning-

en gällande den ekonomiska redovisningen. Detta har lett till att verksamheten har en 

controller som bistår campuschefen. Campuschef och controller har löpande dialoger 

samt följer upp och skapar uppföljningsrapporterna. Det pågår arbete med att tydliggöra 

kostnader och intäkter, vilket ska djupare undersöka huruvida nuvarande resurser är till-

räckliga. Det har tidigare inte varit möjligt att bryta ner intäkter och kostnader på aktivi-

tetsnivå. 
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Av uppföljningsrapporterna för år 2016 framgår följande kopplat till åtgärder som vidta-

gits eller som kommer vidtas för minskade nettokostnader: 

Campus kommer under resterande tid 2016 vara mycket återhållsamma med 

alla kostnader för att nå ett så bra resultat som möjligt. 

Motsvarande presenteras i uppföljningsrapportering under år 2017: 

Campus kommer att sträva mot att hålla ner kostnader under återstående del av 

året och tillsammans med ökade intäkter försöka nå budgetmål. 

Vid avvikelser har kommunstyrelsen genom kommunchefen meddelat att åtgärder måste 

ske för att nå en budget i balans. Det är sedan campuschefen som går vidare med genom-

förandet av konkreta åtgärder för att nå en budget i balans.  

I genomgång av styrelsens protokoll år 2016 och 2017 kan vi konstatera att det inte finns 

någon spårbarhet i behandlingen av Campus Hultsfreds budgetavvikelser. Kommunsty-

relsen har fått information i samband med delårsrapport och årsredovisning där ekono-

min ingår. Av intervjuer framgår att redovisningen i stora delar sker till kommunstyrel-

sens arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog vid sammanträdet 30 maj år 

2017 att verksamheter som prognostiserar negativa avvikelser får i uppdrag att arbeta 

för att eliminera dessa samt öka fokus på kostnadskontrollen. Något som sedan fullmäk-

tige beslutade vid sammanträdet den 26 juni 2017. I intervjuerna framgår vidare att Cam-

pus Hultsfred sedan starten har varit en viktig verksamhet för den politiska ledningen. 

Verksamheten har sedan starten inte bedrivits inom budgetramen och samtidigt har det 

inte vidtagits några tydliga åtgärder från kommunstyrelsen för att komma till rätta med 

situationen. 

3.7.2. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet Vidtas ändamålsenliga åtgärder vid avvikelser som ej upp-

fyllt. Vi anser att det inte genomförts tillräckliga och konkreta åtgärder för att nå en bud-

get i balans. Dokumentationen av åtgärderna i styrelsens protokoll är bristfällig. Verk-

samheten har under de senaste åren återkommande redovisat underskott som inte åtgär-

dats. Anledningarna till underskotten är inte främmande för verksamheten. Vi ser positivt 

på att controller från ekonomiavdelningen bistår Campus Hultsfred i frågor kopplat till 

redovisningen samt utredning av anledningar till underskotten. 

25



Styrning och ledning av Campus Hultsfred 
 

Oktober 2017     14 av 15 
Hultsfreds kommun 
PwC 

 

4. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte helt säkerställer en ändamålsenlig styrning och 

ledning av Campus Hultsfred. 

4.1. Bedömningar mot kontrollmål 
Vår revisionella bedömning grundar sig på de iakttagelser som gjorts vid bedömning av 

kontrollmålen. Flera av kontrollmålen bedöms som uppfyllda och det har skett en positiv 

utveckling av styrning och ledning av Campus sedan revisorernas granskning år 2013. 

Framför allt är det frånvaron av konkreta och tydliga åtgärder vid avvikelser från budge-

ten som brister. Det är ytterst kommunstyrelsens ansvar att säkerställa en budget i Cam-

pus Hultsfred. Vi konstaterar att budgeten överskridits samtliga år sedan starten vilket vi 

anser är bristfällig hantering av situationen. 

Kontrollmål Kommentar 

Finns tydliga mål och riktlin-

jer för verksamheten? 

Uppfyllt  

Vi anser att det finns tydliga mål och riktlinjer 

för Campus Hultsfred. Målsättningarna med 

underliggande indikatorer är tillräckligt tydliga 

utifrån den verksamhet som bedrivs. 

Finns tillräckliga resurser 

och förutsättningar? 

Uppfyllt  

Vi anser att det finns tillräckliga resurser och 

goda förutsättningar för Campus Hultsfred att 

bedriva verksamheten i enlighet med fast-

ställda mål och riktlinjer. Vi konstaterar att det 

finns forum för campusledningen att upplysa 

kommunledningen om det inte finns tillräck-

liga resurser och förutsättningar för att nå 

målsättningarna. 

Sker tillfredsställande upp-

följning av ekonomin? 

Uppfyllt 

 Vi anser att det sker tillfredställande uppfölj-

ning av ekonomin med rapportering till kom-

munstyrelsen. 

Sker tillfredsställande upp-

följning av verksamheten 

och kvalitet? 

Uppfyllt 

Vi anser att det finns tillfredsställande upp-

följning av verksamheten kopplat till fullmäk-

tiges beslutade mål. Vi konstaterar att uppfölj-

ningen analyseras och sammanställs av verk-

samheten samt rapporteras till kommunstyrel-

sen. 

Vidtas ändamålsenliga åt-

gärder vid avvikelser? 

Ej uppfyllt 

Vi anser att det inte genomförts tillräckliga och 

konkreta åtgärder för att nå en budget i balans. 
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Dokumentationen av åtgärderna i styrelsens 

protokoll är bristfällig. Verksamheten har un-

der de senaste åren återkommande redovisat 

underskott som inte åtgärdats. Anledningarna 

till underskotten är inte främmande för verk-

samheten. Vi ser positivt på att controller från 

ekonomiavdelningen bistår Campus Hultsfred 

i frågor kopplat till redovisningen samt utred-

ning av anledningar till underskotten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-10-24   

Caroline Liljebjörn  Viktor Prytz 

Uppdragsledare 

 

 Projektledare 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-19

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 303/2017 Dnr 2017/185

Samverkan Campus i Småland 2.0
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om fortsatt samverkan 
vad gäller Campus i Småland 2.0 för tre år.

Under förutsättning att övriga finansiärer beslutar om deltagande i projektet 
föreslås att finansiering för 2018 får hanteras i ombudgeteringen 2018. För 
2019 och 2020 föreslås att 500 000 kronor per år tas med i samband med 
budgetarbetet för 2019.

Sammanfattning
Förslag om förlängning av samverkan mellan Hultsfred, Vimmerby och 
Västervik vad gäller Campus i Småland.

Ärendebeskrivning
Ordförande Lars Rosander redogör för förslag om förlängning av 
samverkansavtal om Campus i Småland 2.0. 

Redovisning av samverkan Campus i Småland skedde i samband på 
kommunledningsmöte med Vimmerby kommun.

I projektbeskrivning för 2018-2020 beskrivs verksamheten. Vad gäller 
finansiering av projektet innebär det 1 500 000 fördelat på tre år (500 000 
kronor per år) för Hultsfreds, Vimmerby och Västerviks kommuner.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 282/2017

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 296/2017 Dnr 2017/195

Förslag om hantering av stiftelsen 
Skolsamfonden, stiftelsen Sociala samfonden 
samt stiftelsen Irene Engdahls fond
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ansöka om upplösning av 
stiftelserna.

Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om att ansöka om 
upplösning av stiftelserna får barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden i uppgift att ta fram förslag i samråd med ekonomikontoret 
på vad pengarna kan användas till inom ramen för stiftelsernas ändamål.

Barn- och utbildningsnämnden hanterar Skolsamfonden och socialnämnden 
för Sociala samfonden och Irene Engdahls fond. 

Sammanfattning
Förslaget är att upplösa stiftelserna genom att använda pengarna till 
ändamål i stiftelsernas andemening. Idag går tillgångarna i stiftelserna åt 
till att bekosta administration. Det finns ingen avkastning eller har varit så 
lite att det inte har täckt de administrativa kostnaderna, resultatet blir att 
tillgångarna minskar.

Det kan finnas en hake i Sociala samfonden och det är ett tidigare åtagande 
att ”underhålla min och min mans gravar för evärderlig tid”. I beslutet från 
Kammarkollegiet 1982-11-19 så står det att kommunens ansvar kvarstår att 
underhålla graven. Det borde gå att se det som ett eget beslut och inte 
kopplat till stiftelsen. Kopplar man det till stiftelsen så kan det ses som en 
skuld och då går det inte att avveckla stiftelsen.

Tror någon att räntan kommer att öka så att den i framtiden kommer att 
täcka de administrativa kostnaderna då bör sammanslagning av stiftelserna 
kanske prövas. 

Ärendebeskrivning
På arbetsutskottets sammanträde den 14 mars 2017 togs beslutet att ”lämna 
uppdraget till ekonomikontoret om att se över möjligheten att slå samman 
fonderna till en fond (permutation)”.

De stiftelser som hanteras av ekonomikontoret i dag är, Högeruda, Irene 
Engdahls, Skolsamfonden och Sociala samfonden. I detta förslag kommer 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

inte Högeruda fonden att hanteras.

De tre stiftelser som hanteras är Irene Engdahls, Skolsamfonden och 
Sociala samfonden.

Förslag
Förslaget blir att söka upplösning för alla tre fonderna och räkna med att 
åtagande om Saldora och Johan Viktor Johanssons gravskötsel inte ses som 
en skuld i stiftelsen utan som ett åtagande kommunen har vid sidan av. 
Med dagens ränteläge så minskar fondernas tillgångar för varje år. 
 
Förslaget är att barn-och utbildningsnämnden och socialnämnden får till 
uppgift att ta fram förslag på vad tillgångarna kan användas till inom ramen 
för stiftelsernas andemening. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för 
Skolsamfonden och socialnämnden för Sociala samfonden och Irene 
Engdahls fond.

Tar kommunstyrelsen beslutet att följa förslaget innebär det följande:

Kommunen kommer att tappa intäkter vilket kommer att påverka resultatet 
negativt. Det är ekonomiavdelningen som kommer att få mindre intäkter, 
för 2017 är det 12,4 tkr. Lekmannarevisorerna kommer att få tre färre 
objekt att granska.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 58/2017
Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 292/2017 Dnr 2017/192

Tillsättning av förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att utse Martin Snickars till ny 
chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning
Till ny barn- och utbildningschef efter Per Theorin föreslås 
ställföreträdande barn- och utbildningschef Martin Snickars.

MBL-förhandlingar kommer att genomföras innan ärendet lyfts i 
kommunstyrelsen. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 313/2017 Dnr 2017/203

Riktlinjer för att förebygga och hantera 
kränkande särbehandling 
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att de tidigare riktlinjerna för kränkande särbehandling som antogs av 
kommunfullmäktige 28 november 2005 upphör att gälla.

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta om att kommunstyrelsen i 
fortsättningen får besluta om antagande av rutiner och riktlinjer för att 
förebygga och hantera kränkande särbehandling.

Under förutsättning att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen 
beslutanderätt vad gäller antagande av riktlinjer för kränkande 
särbehandling för att förebygga och hantera kränkande särbehandling 
föreslås kommunstyrelsen att godkänna förslag till nya dokument för att 
förebygga och hantera kränkande särbehandling. 

Sammanfattning
Personalkontoret har tagit fram nya dokument för att förebygga och hantera 
kränkande särbehandling för våra anställda. Dokumenten innehåller 
riktlinjer, rutiner samt en checklista.

Ärendebeskrivning
Riktlinjerna innehåller kommunkoncernens övergripande ställning mot alla 
former av diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella 
trakasserier, repressalier eller nedlåtande attityd mellan anställda. 
Riktlinjerna innehåller även definitioner av begreppen samt chefers och 
medarbetares ansvar för att förebygga kränkande särbehandling på våra 
arbetsplatser. 

Rutinerna innehåller beskrivning av vad dels den drabbade ska göra men 
framförallt rutiner för hur koncernens chefer ska fånga upp signaler och 
genomföra åtgärder för att oönskade beteenden ska upphöra. Till rutinerna 
finns även en checklista för cheferna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samt bilagor

Skickas till
Kommunstyrelsen
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2017-12-18Personalkontoret
Anna Ahlgren

Nya dokument för att förebygga och hantera 
kränkande särbehandling
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna de nya dokumenten 
för att förebygga och hantera kränkande särbehandling. De nya dokumenten 
ersätter de gamla riktlinjerna som antogs av kommunfullmäktige 2005-11-28. 

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta om att kommunstyrelsen i 
fortsättningen får besluta om antagande av rutiner och riktlinjer för att 
förebygga och hantera kränkande särbehandling.

Under förutsättning att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen 
beslutanderätt vad gäller antagande av riktlinjer för kränkande särbehandling 
för att förebygga och hantera kränkande särbehandling föreslås 
kommunstyrelsen att godkänna förslag till nya dokument för att förebygga och 
hantera kränkande särbehandling.

Sammanfattning
Personalkontoret har tagit fram nya dokument för att förebygga och hantera 
kränkande särbehandling för våra anställda. Dokumenten innehåller riktlinjer, 
rutiner samt en checklista.

Ärendebeskrivning
Riktlinjerna innehåller kommunkoncernens övergripande ställning mot alla 
former av diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella 
trakasserier, repressalier eller nedlåtande attityd mellan anställda. Riktlinjerna 
innehåller även definitioner av begreppen samt chefers och medarbetares 
ansvar för att förebygga kränkande särbehandling på våra arbetsplatser. 

Rutinerna innehåller beskrivning av vad dels den drabbade ska göra men 
framförallt rutiner för hur koncernens chefer ska fånga upp signaler och 
genomföra åtgärder för att oönskade beteenden ska upphöra. Till rutinerna 
finns även en checklista för cheferna.
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Personalkontoret 2017-11-23

Riktlinjer - Kränkande särbehandling

Hultsfreds kommun som arbetsgivare accepterar inte någon form av 
diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella 
trakasserier, repressalier eller nedlåtande attityd mot en medarbetare, 
chef eller grupp. Att bemöta varandra med respekt ska vara vägledande i 
allt arbete och i alla relationer.

Syfte
Det är chefen som är ansvariga för att medarbetaren känner till Hultsfreds 
riktlinjer och rutiner för diskriminering, mobbing, kränkande särbehandling, 
trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier eller nedlåtande attityd mot en 
medarbetare, chef eller grupp. Det är viktigt att tillsammans inom varje 
arbetsgrupp skapa ”spelregler” som gynnar ett vänligt och respekterande 
klimat. Arbetsplatserna ska även inventera risker och prata om vad som kan 
och bör göras för att leva i enighet med vår vision och grundläggande 
värderingar.

Genom våra rutiner och förebyggande arbete kan vi i ett tidigt skede fånga upp 
signaler och agera så att oönskade handlingar inte inträffar och/eller upphör.

Definitioner
Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för handlingar som riktas 
mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa 
eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har 
samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons 
värdighet.

Det är alltid den drabbade som avgör om en handling upplevs som kränkande.

Några exempel på kränkande särbehandling:
 undanhållande av information
 medvetet försvårande i arbetet/förtal
 förolämpning, utfrysning och åsidosättande
 förföljelse i olika former, hot, förnedring
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Förbud mot repressalier
En medarbetare får inte utsättas för repressalier på grund av att personen

 anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen
 medverkat i en utredning enligt lagen
 avvisat kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier av 

arbetsgivarens.

Förbudet gäller också i förhållande till den som hos arbetsgivaren
 gör en förfrågan om eller söker arbete
 söker eller fullgör praktik
 står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd/inlånad 

arbetskraft.

Chefens ansvar
Chefen är ansvarig för att förebygga att diskriminering, mobbing, kränkande 
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller nedlåtande attityd mot en 
medarbetare, chef eller grupp inträffar och ska ingripa om oönskade handlingar 
sker. 

Exempel på förebyggande åtgärder du som chef kan göra
 Klargöra för medarbetare att ovan nämnda handlingar inte accepteras i 

verksamheten.
På ett tidigt stadium fånga upp signaler om och åtgärda otillfredsställande 
arbetsförhållanden. Frågor om trivsel och arbetsklimat bör t ex behandlas på 
APT, i medarbetar-/utvecklingssamtal samt följas upp i 
medarbetarundersökningen.

 Introducera nya medarbetare på ett bra sätt och se till att de ges möjlighet att 
snabbt finna sig tillrätta i arbetsgruppen.

 Motverka att medarbetare blir negativt bemötta till exempel genom att skapa 
normer som uppmuntrar ett vänligt och respekterande klimat. Du som chef är 
den främsta förebilden när det gäller att skapa ett gott arbetsklimat.

 Se till att alla medarbetare kontinuerligt får information om Hultsfreds 
kommuns riktlinjer och rutiner ifall oönskade handlingar skulle inträffa. 
Informera nya medarbetare vid introduktionen.

 Om det finns tecken på oönskade handlingar är chefen skyldig att utreda 
omständigheterna, vidta motverkande åtgärder och följa upp dessa. Informera 
HR och skyddsombudet om situationen.
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 Medarbetare som blivit utsatt och andra i förkommande fall involverade 
personer ska snabbt erbjudas stöd via företagshälsovården (kontakta din HR-
konsult).

Medarbetarens ansvar 
Medarbetaren inom Hultsfreds kommun förväntas leva upp till kommunens 
förhållningssätt och bidra till en god arbetsmiljö och följa de rutiner som finns 
för verksamheten samt agera utifrån att vi alla är en del i varandras arbetsmiljö.

Exempel på förebyggande åtgärder du som medarbetare kan göra
 Aktivt motverka alla former av diskriminering, mobbing, kränkande 

särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller nedlåtande attityd mot 
en medarbetare, chef eller grupp.

 Medarbetare som misstänker eller får kännedom om att någon annan 
medarbetare på arbetsplatsen är utsatt ska stötta personen så att hen kan ta 
hjälp enligt rutinerna. Informera chef och/eller skyddsombud.

 Om påpekanden om oönskade beteenden inte lett till relevanta åtgärder från 
chefens sida, bör medarbetaren vända dig till närmast högre chef. Kontakta 
även huvudskyddsombudet.

 Ingen bör medverka till att dölja oönskade handlingar även om risker för 
eventuella lojalitetskonflikter kan uppstå. Hultsfreds kommun är tydlig med 
att medarbetare inte får utsättas för repressalier.
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Checklista vid kränkande särbehandling

 Kränkande särbehandlingar – handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare 
på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför 
arbetsplatsens gemenskap. 

 Trakasserier - ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband 
med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 

 Sexuella trakasserier - Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons 
värdighet

 Påbörja utredning av händelsen tillsammans med din HR-konsult

 Samtala enskilt med utpekad person/personer (observera att dessa samtal ska initieras 
så fort du får kännedom om händelsen - senast en vecka efter erhållen vetskap). Det 
är viktigt att låta den/de utpekade få lägga fram sin version av händelsen. 
Dokumentera samtalen.

 Var objektiv i samtal med den utsatte och den utpekade – utgångspunkten är att det är 
den utsatte som avgör vad som är kränkande

 Notera skriftligen allting som den/de utsatte personen redogör för: tid, datum, 
handling, vittnen)

 Sammanställ det som framkommit i utredningen

 Spara dokumentation i personalakterna 

 Eventuell vidare hantering; såsom upprättande av handlingsplan, kontakt med 
fackligt ombud, arbetsrättsliga konsekvenser

 Följ upp händelsen inom 1 till 3 månader med den utsatte – har det blivit bättre?

Exempel på åtgärder och arbetsrättsliga konsekvenser
 Handlingsplan
 Tillrättavisande samtal / medvetandesamtal
 Varning
 Uppsägning pga. personliga skäl
 Avsked
 Polisanmälan
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Rutin - Kränkande särbehandling

Om du eller någon annan utsätts
 Meddela klart och tydligt att agerandet är oacceptabelt.
 Notera det som inträffat (ord, handlingar, datum, klockslag, vittnen m.m.).
 Informera om det inträffade så fort som möjligt till närmaste chef eller 

chefens chef.
 Du kan också ta kontakt med skyddsombud eller fackligt ombud. 

Chefens rutiner för att fånga upp signaler och åtgärda 
problem 
När tecken på kränkningar visar sig ska du som närmaste chef skyndsamt 
utreda och sätta stopp för fortsatta handlingar. Det kan vara svårt för dig som 
chef att objektivt se alla aspekter av problemen. Därför är det viktigt att alltid 
ta konsultativ hjälp från HR, som t ex kan koppla in företagshälsovården. Du 
kan ta stöd av checklistan (Word-dokument).

 Utredningen ska dokumenteras och situationen/problemet ska följas upp till 
dess den fått en lösning.

 Medarbetare som utsatts och andra berörda ska erbjudas snabb hjälp eller 
stöd.

Rutin för närmaste chef 
Anmäl händelsen till närmaste högre chef och utred vad som hänt.
Du som närmaste chef ska, så snart du misstänker eller fått kännedom om att 
någon på arbetsplatsen är utsatt för icke önskvärda beteenden, omedelbart 
påbörja en utredning av händelsen. Utredningen ska i första hand belysa om 
organisatoriska eller sociala brister kan ha ett samband med händelsen. I 
sådana fall ska en handlingsplan upprättas och åtgärder vidtagas för att 
motverka fortsatta oönskade beteenden på arbetsplatsen. Det är därför viktigt 
att riskbedöma och vid behov skyndsamt åtgärda brister i organisationen som 
kan påverka arbetsbelastning och stress.

 Du som chef är ansvarig för att en professionell utredning görs skyndsamt. 
Kontakta HR för planering av utredningen.

 Utredningen ska vara objektiv och innehålla en beskrivning av vad 
involverade parter har sagt och gjort.

 Du som chef är sammankallande till ett första samtal som ska äga rum 
omgående. Du som chef eller den som genomför utredningen ska ha enskilda 
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samtal med dels den som blivit utsatt dels den/de som är inblandade samt 
eventuella vittnen.

 Samtalen ska dokumenteras i samråd med den som är utsatt och sparas i 
personalakten.

 Du som chef ska så snart som möjligt informera den medarbetare som utsatts 
eller andra berörda, om det stöd som kan erbjudas.

 Samla aldrig hela arbetsgruppen för gemensamt samtal i ett tidigt skede. 
Risken är stor att samtalet glider över i diskussioner om enstaka personers 
skuld.

 När utredningen är avslutad ska involverade personer informeras om vad som 
framkommit, såvida det inte föreligger särskilda hinder för det. Var aktsam 
med vad som sägs och hur det sägs så att inte en ytterligare kränkning sker. 
Planera för hur denna information ska ske på bästa sätt.

Åtgärder för att oönskade beteenden ska upphöra 
 Du som chef ska, med utgångspunkt i utredningen och riskbedömning, vidta 

nödvändiga åtgärder för att oönskade beteenden ska upphöra. Samtal med 
involverade personer kan ibland vara tillräckligt.

 Det kan också vara aktuellt att ta fram en handlingsplan för att motverka att 
samma brister uppkommer igen och tydliggöra för arbetsgruppen att 
diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier 
och repressalier inte hör hemma på arbetsplatsen.

 När en medarbetare varit utsatt kan det vara nödvändigt att du som chef 
omedelbart hittar en lösning som tillgodoser den utsattas behov av en trygg 
arbetsplats. Håll kontakten med den utsatta medarbetaren.

 Dokumentera, följ upp och spara åtgärderna löpande.

Disciplinära åtgärder 
Om de oönskade beteendena inte upphör, trots åtgärder, eller om kränkningen 
anses grov, kan disciplinära åtgärder komma att vidtas mot den som kränker. 
Kontakta alltid din HR-konsult. 

Rutin för den som är utsatt 
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Du som upplever dig utsatt för diskriminering, kränkande särbehandling, 
trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska göra följande:

 Markera på ett tydligt och konstruktivt sätt mot den som står för de oönskade 
handlingarna att du inte accepterar beteendet och kräv att kränkningarna eller 
dylikt ska upphöra.

 Be om hjälp. Tala i första hand med närmaste chef eller med överordnad chef, 
skyddsombudet eller facklig representant. Samtliga dessa har en skyldighet att 
ge stöd till den som utsatts för kränkning och medverka till att skyndsamt lösa 
situationen. Skjut inte upp detta utan ta omedelbart kontakt eftersom 
problemen sällan upphör av sig själva
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 288/2017 Dnr 2017/140

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Sammanfattning
Samtliga landets kommuner är idag delaktiga i det nationella nätverket mot
Våldsbejakande extremism. Fler och fler kommuner antar handlingsplaner,
fler tillsätter lokala samordnare och fler ser möjligheten att integrera frågan
i befintliga strukturer. Ett förslag till handlingsplan mot våldbejakande 
extremism har nu tagits fram av trygghetsstrategen. 

Ärendebeskrivning
Trygghetsstrateg Linus Ivarsson har tagit fram ett förslag till handlingsplan 
mot våldsbejakande extremism. Kommunen har tidigare inte haft någon 
sådan plan.

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har antagit en 
strategi för att stärka demokratin mot våldsbejakande extremism. 

Lagstiftningen har till viss del blivit tydligare, riksdagen har till exempel 
skärpt lagstiftningen kring terrorresor och det förebyggande arbetet sker 
främst på lokal nivå. Det är kommunens medarbetare, lokala poliser och det 
civila samhället som har möjligheten att förebygga våldsbejakande 
extremism. Genom möten och samtal mellan vuxna och ungdomar kan vi 
göra skillnad.

Det är här den kommunala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism 
kommer in. Hur ska vi jobba i kommunen mot detta? 

Samverkan och kunskapsdelning mellan både kommunala förvaltningar, 
polis och det civila samhället måste till. Det gäller att lyfta denna fråga så 
förståelsen och kunskapen ökar. Lyckas man upptäcka varningssignaler 
som finns i tid finns det möjlighet att påverka.

Kommunen ska också ha en kontaktperson (samordnare) mot allmänhet 
och mot den nationella samordnaren i dessa frågor. 

Övrigt
Handlingsplanen har varit ute på remiss hos socialtjänsten, 
ungdomsenheten, gymnasieskolan samt kurator högstadiet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och förslag till handlingsplan

Skickas till
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Handlingsplan Våldsbejakande extremism
Förslag till beslut
Att anta handlingsplanen mot ”Våldsbejakande extremism”.

Sammanfattning
Samtliga landets kommuner är idag delaktiga i det nationella nätverket mot
våldsbejakande extremism. Fler och fler kommuner antar handlingsplaner,
fler tillsätter lokala samordnare och fler ser möjligheten att integrera frågan
i befintliga strukturer. Nu är det ”vår” tur att presentera en handlingsplan och 
den lokala samordnaren. 

Ärendebeskrivning
Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har antagit en 
strategi för att stärka demokratin mot våldsbejakande extremism. 

Lagstiftningen har till viss del blivit tydligare, riksdagen har till exempel skärpt 
lagstiftningen kring terrorresor och det förebyggande arbetet sker främst på 
lokal nivå. Det är kommunens medarbetare, lokala poliser och det
civila samhället som har möjligheten att förebygga våldsbejakande extremism.
Genom möten och samtal mellan vuxna och ungdomar kan vi göra skillnad.

Det är här den kommunala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism 
kommer in. Hur skall vi jobba i kommunen mot detta?
Samverkan och kunskapsdelning mellan både kommunala förvaltningar, polis 
och det civila samhället måste till.
Det gäller att lyfta denna fråga så förståelsen och kunskapen ökar. Lyckas man 
upptäcka varningssignaler som finns i tid finns det möjlighet att påverka.

Kommunen skall också ha en kontaktperson (samordnare) mot allmänhet och 
mot den nationella samordnaren i dessa frågor.

Övrigt
Handlingsplanen har varit ute på remiss hos socialtjänsten, ungdomsenheten, 
gymnasieskolan samt kurator högstadiet.
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Inledning
Våldsbejakande extremism handlar om att bejaka och bruka våld som medel 
för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer.

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande be-
tydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att 
göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer 
som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar både om offentliga 
verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och 
säkerhetspolis. Det handlar också om civilsamhället så som föreningsliv och 
religiösa samfund.

Syfte
Syftet med handlingsplanen är;
• Att minimera riskerna för personer som är boende och verksamma i 

kommunen att lockas in i våldsbejakande miljöer eller dess tankegångar.
• Att beskriva hur kommunen jobbar med att motverka så att våldsbejakande 

organisationer, miljöer och tankar inte får fäste i kommunen.
• Att öka kunskap och förståelse för problembilden kring våldsbejakande 

extremism och sprida kunskap om hur arbetet mot våldsbejakande 
extremism är integrerat i kommunens trygghetsarbete.

Mål
• Att Hultsfreds kommun blir en plats utan inslag av våldbejakande 

extremism, rasism, intolerans och andra uttryck som hotar och begränsar 
våra demokratiska möjligheter och rättigheter.
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Definitioner
Tanken är fri i det demokratiska samhället, hur extrem den än är. Extrema 
tankar och idéer både syresätter och utmanar demokratin. De kan bidra till en 
positiv eller negativ samhällsutveckling. 

Vad är då våldsbejakande extremism?
Säkerhetspolisen beskriver tre extremistmiljöer,
• Den våldsbejakande högerextrema miljön
• Den våldsbejakande vänsterautonoma miljön
• Den våldsbejakande islamistiska miljön

Gemensamt för dessa miljöer är hatet och våldet. Det som skiljer dem åt är 
ideologierna. Det är också det som skiljer miljöerna från andra typer av 
våldsutövande grupper i samhället.
Vill man lära sig mer om våldsbejakande extremism och dessa miljöer så är 
följande länkar utmärkta, 

• http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se
• http://www.sakerhetspolisen.se (kontraterrorism/våldsbejakande extrem-

ism)
• https://www.msb.se (sök våldsbejakande extremism)

Arbetssätt
Samverkan
Lokal samverkan mot våldsbejakande extremism skall i första hand ske i 
befintliga nätverk och samverkans forum. Det är ett långsiktigt arbete där det 
förebyggande arbetet inte skiljer sig så mycket åt mot missbruk eller 
kriminalitet. Frågan om våldbejakande extremism måste upp på dagordningen.
Genom att samverka och lyfta denna fråga får man fram en lokal lägesbild över 
hur situationen ser ut och hur och var man kan sätta in åtgärder.

Samverkan sker idag på flera håll i det kommunala arbetet mellan polis, skola, 
fritidsverksamhet, ungdomsgrupp, BRÅ, politiken, räddningstjänst, social-
tjänst, SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Länsstyrelsen.
De personer som jobbar med trygghetsarbetet i kommunen och är placerade på 
räddningstjänsten, trygghetsstrateg och säkerhetssamordnare, är de som får in-
formationen förmedlad till sig. Denna samlade information gör att man kan få 
en lägesbild av den lokala problematiken.
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Förebygga
Kommunen har utsett en kontaktperson för våldsbejakande extremism som är 
den nationella samordnarens väg in i kommunen. För denna person gäller att 
vara uppdaterad på information som skickas ut av nationella samordnaren samt 
att förmedla detta i kunskapshöjande aktiviteter som utbildningar och 
seminarium. Detta kommer att bidra till att samverkan i de olika grupperna 
som nämndes ovan blir uppdaterade och mer kunniga på området. Denna 
kontakt-person finns placerad på Räddningstjänsten i Hultsfred – 
trygghetsstrategen.

I samverkan kan det upptäckas individer som har eller som man tror kommer 
att radikaliseras, då sätter man in de åtgärder som passar individen eller 
gruppen.

Generella åtgärder
Generella åtgärder är breda åtgärder som omfattar alla samhällets medborgare, 
framförallt barn och ungdomar. Det vardagliga arbetet i skola, barnomsorg, fri-
tid och ungdomsverksamhet där man stärker ungas tro om ett demokratiskt 
samhälle är viktiga.

Alla anställda inom kommunen har dessutom ett ansvar att förebygga utanför-
skap och arbeta för delaktighet vilket förebygger rekrytering till våldbejakande 
extremism. 

Specifika åtgärder
Målinriktade insatser mot specifika problem eller unga i riskgrupper. Det kan 
handla om riktade insatser med exempelvis informationsinsatser, aktiviteter 
och utbildningar.
Här är polis, ungdomsenheten, skola och socialtjänsten viktiga i sina respektive 
enheter. Dessa professionella aktörer kan vara de som på ett betydelsefullt sätt 
kan påverka de individer de känner bäst. 

Civilsamhället kan här vara en viktig aktör och kan delges information och vid 
behov stöd och kanske utbildning.

Individinriktade åtgärder
Insatser som riktar sig mot den enskilde individen som har ett riskbeteende mot 
våldsbejakande extremism går ofta hand i hand med förebyggande insatser mot 
riskgrupper i övrigt. Insatsen kan handla om att utreda, anpassa erbjudande och 
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åtgärder som t ex mentorer, stödpersoner, undervisningsstöd, praktikplats eller 
arbete. Skolpersonal (ungdomsgruppen), mentorer, polis, personal inom 
psykiatrin och sjukvård med flera är exempel på personer som då skall jobba 
med individen.

Anhöriga eller närstående som är oroliga är viktiga aktörer och ska erbjudas 
stöd från kommunen eller den aktör som kommunen och den anhöriga tycker är 
lämplig.

Uppföljning
Grunden för arbetet mot våldsbejakande extremism sker i de olika samverkans-
grupperna som finns i kommunen. Säkerhet- och trygghetsorganisationen är 
drivande för att samordna arbetet och här sker också en kontinuerlig uppfölj-
ning av aktuella ärenden och den lägesbild som råder i kommunen.

Stöd och hjälp
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och Rädda Barnen har 
slutit avtal om att Rädda Barnen från den 1 februari 2017 ansvarar för den nat-
ionella stödtelefonen. Ansvaret sträcker sig till dess att samordnarens tidsbe-
gränsade uppdrag tar slut den 31 december 2017. 
 

Orostelefon mot radikalisering, 020-100 200
Är du orolig att någon du känner dras till en våldsam, extrem rörelse eller 
ideologi? 
Du kan ringa 020-100 200 anonymt och kostnadsfritt för att få stöd och råd. De 
som svarar är utbildade i samtalsstöd. De svarar på svenska men samtal kan 
också föras på engelska, danska, arabiska, azerbajdzjanska, dari, pashto, per-
siska, somaliska, turkiska och tigrinja.
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Material
Rädda barnen har tagit fram en informationsaffisch på fyra språk (svenska, 
engelska, arabiska & dari) där man gör ”reklam” för orostelefonen. Ju fler som 
vet att telefonen finns, desto fler kan vi hjälpa. Denna affisch kan sättas upp där 
olika medborgare kan se den, vårdcentralen, socialkontor, skolor, fritids-
gården, bibliotek osv.
Denna affisch finns som bilaga till denna handlingsplan.

Kontakter
Hultsfreds kommun, 0495-24 00 00
Räddningstjänsten, 0495-24 06 21
Trygghetsstrateg, 0495-24 06 22
Säkerhetssamordnare, 0495-24 06 27
TIB (Tjänsteman i beredskap) 070-6275500, ej kontorstid

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism
http://www.samordnarenmotextremism.se/kontakt/

Polisen
Anders Sandholm
Telefon: 114 14
anders.sandholm@polisen.se

Vid pågående brott: telefon 112
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KSAU § 280/2017 Dnr 2017/17 719

Motion från Mikael Lång och Lizette 
Wästerlund, båda S, om utökad barnomsorg på 
kvällar och helger
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att motionen anses besvarad i och med barn- och utbildningsnämndens 
beslut till yttrande. 

Sammanfattning
Den nuvarande kvälls- och helgomsorgen bedrivs i befintlig 
förskoleavdelning vilket gör att lokalerna inte är ändamålsenliga för 
nattomsorg. Kostnaderna för utökning med nattomsorg uppgår till 900 000 
kronor för helår med en personal som har sovande jour. Kostnader för en 
utökning av kvälls- och helgomsorg under sommarveckorna v. 28-31 skulle 
innebära en kostnad på 82 000 kronor för fyra veckor för en personal.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Mikael Lång och Lizette Wästerlund, båda S, har 
2017-01-30 lämnat in en motion om behovet av barnomsorg under nätter, 
storhelger och sommarveckorna.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning § 4/2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-28, § 
47/2017, beslutade att lämna motionen till barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande. Samtidigt påminns om att säkerställa motionens intentioner 
med motionsställarna innan arbetet med yttrandet påbörjas.

Biträdande barn- och utbildningschef Martin Snickars har tagit fram en 
tjänsteskrivelse 2017-10-02. Samråd har genomförts med motionsställarna 
och visar att vi har uppfattat intentionen med motionen rätt.

Idag erbjuds viss barnomsorg på kvällar och helger men motionsställarna 
ser att det möjligen finns ett glapp mellan behov och utbud. I motionen 
yrkas därför att behovet av barnomsorg under nätter, storhelger och 
sommarveckorna 28-31 utreds och att dagens verksamhet utökas om det 
visar sig finnas ett utökat behov.

Den kvälls- och helgomsorg som Hultsfreds kommun erbjuder idag har inte 
ändamålsenliga lokaler för att bedriva nattomsorg. Det saknas sovrum med 
sängar för barn som ska sova på nattomsorg. Det saknas även sovutrymme 
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för personal för sovande jour under natten. De barn som sover på kvälls- 
och helgomsorgen sover på madrasser på golvet. Madrasserna lyfts undan 
på dagen då den ordinarie förskoleverksamheten bedrivs i samma lokaler.

Kostnader för nattomsorg
Kostnaderna för att utöka kvälls- och helgomsorgen med nattomsorg 7 
dagar i veckan skulle innebära en ökning av kostnader på 75 000 kronor per 
månad för en personal med sovande jour mellan kl. 22.00-06.00. 
Årskostnaden blir då 900 000 kronor om det räcker med en personal. 

Kostnader för en utökning av kvälls- och helgomsorg under 
sommarveckorna 28-31 skulle innebära en kostnad på 82 000 kronor för 
fyra veckor för en personal. Är det många barn krävs ytterligare en 
personal. 

Personalen behöver även måltidsuppehåll och raster om tjänsterna utökas 
jämfört med idag och då måste det finnas mer personal som kan täcka upp 
under rasterna i verksamheten. Kostnaderna för utökad kvälls- och 
helgomsorg ryms inte inom befintlig budget. 

För att kunna utöka befintlig verksamhet med nattomsorg finns ett behov 
av ändamålsenliga lokaler vilket inte finns idag. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag
Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 124/2017 att föreslå 
kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vidare att i projektet med att 
bygga en ny förskola ta med i planeringen att förbereda för att kunna ha en 
utökad omsorg på kvällar, nätter och helger. 

Slutligen beslutade barn- och utbildningsnämnden att en utredning görs av 
behovet av nattomsorg genom kommande föräldraenkät som genomförs 
under våren 2018. Finansiering av tjänster äskas i budget när ny förskola 
planeras.

Beslutsunderlag
Motion från Mikael Lång och Lizette Wästerlund, båda S
Kommunfullmäktige § 4/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 47/2017
Barn- och utbildningsnämnden § 124/2017

Skickas till
Kommunstyrelsen
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BUN § 124/2017 Dnr 2017/84 710

Motion från Mikael Lång och Lizette 
Wästerlund, båda S, om utökad barnomsorg på 
kvällar och helger
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka 
motionen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att i projektet att bygga en ny 
förskola ta med planeringen att förbereda för att kunna ha en utökad 
omsorg på kvällar, nätter och helger. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en utredning görs av behovet av 
nattomsorg genom kommande föräldraenkät som genomförs under våren 
2018. 

Finansiering av tjänster äskas i budget när ny förskola planeras. 

Sammanfattning
Den nuvarande kvälls- och helgomsorgen bedrivs i befintlig 
förskoleavdelning vilket gör att lokalerna inte är ändamålsenliga för 
nattomsorg. Kostnaderna för utökning med nattomsorg uppgår till 900 000 
kronor för helår med en personal som har sovande jour. Kostnader för en 
utökning av kvälls- och helgomsorg under sommarveckorna v. 28-31 skulle 
innebära en kostnad på 82 000 kronor för fyra veckor för en personal.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Mikael Lång och Lizette Wästerlund, båda S, har 
2017-01-30 lämnat in en motion om behovet av barnomsorg under nätter, 
storhelger och sommarveckorna.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning § 4/2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-28, § 47/2017, beslutade att  
lämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Samtidigt 
påminns om att säkerställa motionens intentioner med motionsställarna 
innan arbetet med yttrandet påbörjas.

Biträdande barn- och utbildningschef Martin Snickars har tagit fram en 
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tjänsteskrivelse 2017-10-02. 

Samråd har genomförts med motionsställarna och visar att vi har uppfattat 
intentionen med motionen rätt.

Hultsfreds kommun erbjuder idag viss barnomsorg på kvällar och helger 
men motionsställarna ser att det möjligen finns ett glapp mellan behov och 
utbud. I motionen yrkas därför att behovet av barnomsorg under nätter, 
storhelger och sommarveckorna 28-31 utreds och att dagens verksamhet 
utökas om det visar sig finnas ett utökat behov.

Den kvälls- och helgomsorg som Hultsfreds kommun erbjuder idag har inte 
ändamålsenliga lokaler för att bedriva nattomsorg. Det saknas sovrum med 
sängar för barn som ska sova på nattomsorg. Det saknas även sovutrymme 
för personal för sovande jour under natten. De barn som sover på kvälls- 
och helgomsorgen sover på madrasser på golvet. Madrasserna lyfts undan 
på dagen då den ordinarie förskoleverksamheten bedrivs i samma lokaler.

Den nuvarande kvälls- och helgomsorgen bedrivs i en ordinarie 
förskoleavdelning vilket gör att det inte går att byta ändamål för de rum 
som finns till nattverksamhet. Det skulle i så fall ta bort möjligheten att 
bedriva förskoleverksamhet i lokalerna dagtid under vardagarna.

För att skapa ändamålsenliga lokaler för utökad omsorg på nätter, 
storhelger och sommarveckorna bör lokalerna anpassas för en mer 
hemmaliknande miljö.

För att kunna erbjuda nattomsorg samt kvälls- och helgomsorg under 
storhelger och under sommarveckorna v. 28-31 måste vikarier tas in 
eftersom ordinarie personal på kvälls- och helgomsorgen också har rätt till 
semester. Personalen är viktig för att skapa trygghet för de barn som har 
behov av nattomsorg och kvälls- och helgomsorg. Redan idag har vi stora 
rekryteringssvårigheter i att få tag i personal till våra ordinarie 
förskoleverksamheter. Det är ännu svårare att rekrytera personal under 
sommarveckorna v. 28-31 eftersom många verksamheter har behov av 
sommarvikarier. Vi har stora svårigheter att rekrytera sommarvikarier till 
de förskoleavdelningar som har öppet under sommarveckorna v. 28-31.

Övriga konsekvenser som måste beaktas är att det inte finns kökspersonal 
under sommarveckorna på avdelning Gläntan där kvälls- och helgomsorgen 
befinner sig idag. Det kan även tillkomma kostnader för städ, vaktmästeri 
och larmjour för en utökad verksamhet eftersom tjänsterna inte används 
under juli månad idag.
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Kostnader för nattomsorg
Kostnaderna för att utöka kvälls- och helgomsorgen med nattomsorg 7 
dagar i veckan skulle innebära en ökning av kostnader på 75 000 kronor per 
månad för en personal med sovande jour mellan kl. 22.00-06.00. 
Årskostnaden blir då 900 000 kronor om det räcker med en personal. 
Risker med ensamarbete bör beaktas och ses över.

Kostnader för en utökning av kvälls- och helgomsorg under 
sommarveckorna v. 28-31 skulle innebära en kostnad på 82 000 kronor för 
fyra veckor för en personal. Är det många barn krävs ytterligare en 
personal. 

Personalen behöver även måltidsuppehåll och raster om vi utökar tjänsterna 
jämfört med idag och då måste det finnas mer personal som kan täcka upp 
under rasterna i verksamheten.

Kostnaderna för utökad kvälls- och helgomsorg ryms inte inom befintlig 
budget. 

För att kunna utöka befintlig verksamhet med nattomsorg finns ett behov 
av ändamålsenliga lokaler vilket inte finns idag. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 86/2017
Motion från Mikael Lång och Lizette Wästerlund

Skickas till
Kommunfullmäktige
Per Theorin, barn- och utbildningschef
Martin Snickars, bitr. barn- och utbildningschef

___
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KSAU § 309/2017 Dnr 2017/82

Motion från Åke Nilsson och Lennart 
Davidsson, KD, om att minimera körning med 
privata fordon i tjänsten
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att motionen är bifallen utifrån socialnämnden yttrande.

Sammanfattning
Åke Nilsson (KD) och Lennart Davidsson (KD) har skrivit en motion till 
kommunfullmäktige med uppdraget att undersöka hur stor andel av de 
totala persontransporterna som sker med privata fordon. Av motionen 
framkommer att det är hemtjänstens transporter som är i fokus.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Samråd har skett med 
berörda motionsställare.

Ärendebeskrivning
Åke Nilsson (KD) och Lennart Davidsson (KD) har skrivit en motion till 
kommunfullmäktige med uppdraget att undersöka hur stor andel av de 
totala persontransporterna som sker med privata fordon. Av motionen 
framkommer att det är hemtjänstens transporter som är i fokus.
Förvaltningen redovisar i sitt förslag till yttrande antalet leasingbilar som 
finns inom förvaltningen samt antal mil som körs med dessa fordon. 
Dessutom redovisas antal körda mil med privata fordon. Antal körda mil 
med privata fordon har minskat något procentuellt i jämförelse med en 
tidigare mätning 2010.

Förvaltningen kommer i den upphandling som pågår utöka antalet 
leasingbilar inom hemtjänsten för att minska körning med privata fordon.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 66/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 141/2017
Socialnämndens arbetsutskott § 109/2017
Socialnämnden § /2017
Tjänsteskrivelse 2017-11-09
Motion från KD om att minimera körning med privata fordon i tjänsten

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-06

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 156/2017 Dnr 2017/71

Yttrande på motion från KD om att minimera 
körning med privata fordon i tjänsten
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
yttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Åke Nilsson (KD) och Lennart Davidsson (KD) har skrivit en motion till 
kommunfullmäktige med uppdraget att undersöka hur stor andel av de 
totala persontransporterna som sker med privata fordon. Av motionen 
framkommer att det är hemtjänstens transporter som är i fokus.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Samråd har skett med 
berörda motionsställare.

Ärendebeskrivning
Åke Nilsson (KD) och Lennart Davidsson (KD) har skrivit en motion till 
kommunfullmäktige med uppdraget att undersöka hur stor andel av de 
totala persontransporterna som sker med privata fordon. Av motionen 
framkommer att det är hemtjänstens transporter som är i fokus.
Förvaltningen redovisar i sitt förslag till yttrande antalet leasingbilar som 
finns inom förvaltningen samt antal mil som körs med dessa fordon. 
Dessutom redovisas antal körda mil med privata fordon. Antal körda mil 
med privata fordon har minskat något procentuellt i jämförelse med en 
tidigare mätning 2010.

Förvaltningen kommer i den upphandling som pågår utöka antalet 
leasingbilar inom hemtjänsten för att minska körning med privata fordon.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 109/2017
Tjänsteskrivelse 2017-11-09
Förslag till yttrande
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 141/2017
Motion från KD om att minimera körning med privata fordon i tjänsten

Skickas till
Kommunstyrelsen
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1 (1)Tjänsteskrivelse

2017-11-09Socialförvaltningen
Ann-Gret Sillén
Socialchef

Yttrande motion angående att minimera körning 
med privata fordon

KSAU § 141/2017
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att
- anta förvaltningens yttrande som sitt eget och att överlämna yttrandet till

kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Åke Nilsson (KD) och Lennart Davidsson (KD) har skrivit en motion till 
kommunfullmäktige med uppdraget att undersöka hur stor andel av de totala 
persontransporterna som sker med privata fordon. Av motionen framkommer 
att det är hemtjänstens transporter som är i fokus.
Förvaltningen redovisar i sitt yttrande en sammanställning gällande antal 
leasingbilar och körda mil med dessa i jämförelse med antal körda mil i privata 
fordon. 
Samråd har skett med berörda motionsställare.

Ärendebeskrivning
Åke Nilsson (KD) och Lennart Davidsson (KD) har skrivit en motion till 
kommunfullmäktige med uppdraget att undersöka hur stor andel av de totala 
persontransporterna som sker med privata fordon. Av motionen framkommer 
att det är hemtjänstens transporter som är i fokus.
Förvaltningen redovisar i sitt yttrande (bilaga 1) antalet leasingbilar som finns 
inom förvaltningen samt antal mil som körs med dessa fordon. Dessutom 
redovisas antal körda mil med privata fordon.
Antal körda mil med privata fordon har minskat något procentuellt i jämförelse 
med en tidigare mätning 2010.
Förvaltningen kommer i den upphandling som pågår utöka antalet leasingbilar 
inom hemtjänsten för att minska körning med privata fordon.

Ann-Gret Sillén
Socialchef
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1 (1)Yttrande motion

Socialförvaltningen
Ann-Gret Sillén
Socialchef

2017-11-15

Bilaga1

Yttrande motion angående att minimera körning 
med privata fordon i tjänsten 
KSAU § 141/2017

Sammanfattning

Åke Nilsson (KD) och Lennart Davidsson (KD) har skrivit en motion till 
kommunfullmäktige med uppdraget att undersöka hur stor andel av de totala 
persontransporterna som sker med privata fordon. Av motionen framkommer 
att det är hemtjänstens transporter som är i fokus.
Förvaltningen redovisar i sitt yttrande en sammanställning gällande antal 
leasingbilar och körda mil med dessa i jämförelse med antal körda mil i privata 
fordon. 
Samråd har skett med berörda motionsställare.

Ärendebeskrivning

Hemtjänsten och bemanningsenheten i Hultsfreds kommun hade under 2016 
tillgång till 21 leasingbilar. Därutöver har nattpatrullen även nyttjat fordon som 
på dagtid används av HSR, hälso- sjukvård och rehabiliteringen. Nattpatrullen 
kör uteslutande med kommunala fordon och bilar från HSR är inte inräknade i 
följande sammanställning.

Under år 2016 körde hemtjänsten 73 200 mil med leasingfordon. Resor med 
privata fordon uppgick till 12 700 mil, dvs. 14,8 procent av hemtjänstens totala 
resor. När motsvarande mätning gjordes 2010 utgjorde resor med eget fordon 
16,5 procent.

Under hösten 2017 har socialförvaltningen genomfört en ny 
fordonsupphandling som innebär att de flesta av förvaltningens leasingbilar 
byts ut under vintern. I samband med det utökas hemtjänstens fordonspark med 
tre fordon för att ytterligare minska behovet av resor med egen bil.

Hultsfred 2017-11-13

Ann-Gret Sillén
Socialchef
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-28

1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 281/2017 Dnr 2017/9 006

Motion om att sända kommunfullmäktige direkt 
via webb-TV och över kommunens hemsida
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
anse motionen besvarad med yttrandet från informationsenheten samt att 
det inte är aktuellt med webbsändningar utifrån dagens läge då 
kommunfullmäktige inte har fast lokal eller det finns tekniska lösningar till 
rimlig kostnad.

Sammanfattning
En motion om att sända webb-TV från kommunfullmäktige har lämnats. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade remittera motionen till 
informationsenheten för beredning. 

Ärendebeskrivning
I en motion som inkom den 16 januari 2017 föreslog fullmäktigeledamoten 
Börje Helgesson (L) att Hultsfreds kommun ska börja sända 
kommunfullmäktige via webb-TV och över kommunens hemsida. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 46/2017-02-28 ge 
informationsenheten i uppdrag att yttra sig över motionen. 

Informationsenheten har haft kontakt med motionsställaren. 

Informationsenheten har tittat över vad som behövs för att kunna göra detta 
vilket redovisas i särskild bilaga till ärendet. Vid kontakt med kommuner 
som har sändningar idag är det är relativt få som nyttjar möjligheten att ta 
del av sändningarna. 

Idag har inte kommunfullmäktige en fast lokal för att kunna underlätta 
sändningar. Det kommer en ny dataskyddsförordning som kan komma att 
påverka webbsändningar utifrån den personliga integriteten. I och med nytt 
avtal med Microsoft M365 kommer nya möjligheter till möten typ Skype 
för större grupper.

Beroende på vilken lösning som är möjlig finns det också olika prislappar. 
Det finns idag inga befintliga personella resurser och en del investering i 
teknik måste göras. En uppskattad engångskostnad på cirka 70 000 kronor 
för investering i teknik samt en uppskattad löpande kostnad på 100 000 
kr/år för redigeringsverktyg och personal krävs.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-28

2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Motion från Börje Helgesson, L
Kommunfullmäktige § 3/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 46/2017, 235/2017
Tjänsteskrivelse från informationsenheten

Skickas till
Kommunstyrelsen
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1 (1)Tjänsteskrivelse

2017-11-17

Yttrande över motion från Börje Helgesson, L, om att 
sända kommunfullmäktige direkt via webb-TV och över 
kommunens hemsida 

Förslag till beslut
Föreslås att motionen är besvarad med nedanstående yttrande alternativt att 
arbetsutskottet har mottagit detta som en lägesrapport för att motionen ska 
beredas ytterligare. 

Sammanfattning
En motion om att sända webb-TV från kommunfullmäktige har lämnats. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade remittera motionen till 
informationsenheten för beredning. 

Ärendebeskrivning
I en motion som inkom den 16 januari 2017 föreslog fullmäktigeledamoten 
Börje Helgesson (L) att Hultsfreds kommun ska börja sända kommunfullmäk-
tige via webb-TV och över kommunens hemsida. Kommunstyrelsens arbetsut-
skott beslutade § /2017-02-28 ge informationsenheten i uppdrag att yttra sig 
över motionen. Informationsenheten har haft kontakt med motionsställaren. 

Informationsenheten har tittat över vad som behövs för att kunna göra detta och 
gjort en enklare kostnadsuppskattning. Vidare har även avstämningar skett med 
kommuner som idag har webbsända möten från kommunfullmäktige. Det är 
relativt få som nyttjar möjligheten att ta del av sändningarna. Demokratiska 
fördelar bör noggrant vägas mot nytta och resurser.

Befintliga resurser är inte tillräckliga för att hantera en webbsändning av kom-
munfullmäktige. En uppskattad engångskostnad på cirka 70 000 kronor för 
investering i teknik, samt en uppskattad löpande kostnad på cirka 100 000 kr/år 
för redigeringsverktyg och personal krävs.
 
Bilaga 
Utredning  
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1 (3)Bilaga

2017-11-13

Bilaga till ”Svar på motion om att sända 
kommunfullmäktige direkt via webb-TV och över 
kommunens hemsida”

Tillstånd och lagar
Något tillstånd för webbsändning behövs inte, enligt Myndigheten för press, 
radio och tv. Däremot ska sändningen registreras och en ansvarig utgivare 
anmälas till myndigheten. Alla som deltar i webbsändningen bör innan 
sammanträdet informeras om att de själva är ansvariga för vad de säger i 
sändningen. 

När det gäller Personuppgiftslagen, PUL, får webbsändningen inte vara 
kränkande i lagens mening. De som deltar i mötet bör få tydlig information om 
sändningen och om hur materialet kommer att hanteras efter sändning. Att inte 
webbsända allmänhetens frågestund är ett sätt att underlätta hanteringen av 
PUL. Då krävs endast ett samtycke av kommunfullmäktiges ledamöter. Det är 
möjligt att den nya dataskyddsförordning som ska ersätta PUL kommer att ha 
andra krav när det gäller direktsändning. I och med att den nationella 
kompletteringen till dataskyddsförordningen ännu inte är klar vet vi inte om det 
kommer ytterligare krav. 

Genomförande
I motionen lades förslaget att undersöka intresset hos Hultsfreds gymnasium att 
involvera elever i sändningarna. Gymnasiet har dock inte möjlighet till detta. 
Ett alternativ är att undersöka om någon lokal förening är intresserad av att 
genomföra sändningarna eller låta ett externt företag sköta dem. Även om 
filmningen sköts externt kommer dock arbetstid före och efter sändning att 
krävas. 

Ett annat alternativ är att anställa personer på timmar eller en viss procent 
arbetstid för att genomföra sändningar och för- och efterbearbetning. Före 
sammanträdet måste utrustningen riggas och sändningarna förberedas. Efter 
sändningarna ska materialet bearbetas för att läggas ut på webben. 

Vissa kommuner sänder även direkt på Facebook. Då bör någon arbeta med att 
moderera kommentarer och svara på frågor. Informationsenhetens förslag är att 
inte sända sammanträdena på Facebook i inledningsskedet. Detta är lovvärt ur 
demokratisynpunkt, men skulle kräva mycket resurser.
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2017-11-13

2 (3)

Teknik
För att kunna genomföra sändningar behövs ett stabilt och snabbt nätverk. 
Kommunfullmäktige byter idag lokal vid vissa sammanträden, och en del 
lokaler har inte tillräckligt bra nätverk. Det bör undersökas om sändningarna 
kan genomföras via 4G-nätet eller om lokalerna måste bytas ut.

Flera kommuner använder verktyget Quickchannel för webbsändning. Där kan 
de som tittar på sändningen i efterhand hoppa direkt till det ärende de vill se. 
Detta är bara ett av flera liknande verktyg. Det finns även billigare eller gratis 
verktyg för webbsändningar. Dessa har dock inte exakt samma funktioner och 
det bör undersökas vidare om de uppfyller samma krav på säkerhet och 
användarvänlighet. 

Utrustningen bör vara mobil eftersom kommunfullmäktige byter lokaler. Det 
vore önskvärt med två kameror, en som riktas mot podiet och en som riktas 
mot ledamöterna, men en kamera kan vara tillräckligt beroende på vilka krav 
som ställs på sändningens kvalitet. Både fasta och eventuellt handhållna 
mikrofoner liksom ett mixerbord är önskvärt. En ljudanläggning och ett 
mixerbord har nyligen köpts in. Ett alternativ till detta är att hyra in utrustning 
vid varje sammanträde. 

Kostnader
Engångskostnaden för två mikrofoner, två kameror, stativ och grafikkort kan 
grovt uppskattas till cirka 70 000 kronor.

Vad gäller löpande kostnader så kostar verktyget Quickchannel cirka 2900 -    
5 800 kronor i månaden, beroende på om man vill ha möjlighet att redigera 
materialet i efterhand. Med denna redigeringsmöjlighet ger det en kostnad på 
cirka 70 000 kronor per år. 

Förutom arbetstid för utförandet av själva sändningen krävs också arbetstid 
före och efter sändningen. Eftersom kommunfullmäktige ibland byter lokal 
måste dessutom utrustningen riggas inför varje möte. Kostnaden för personal 
om sådan ska anställas eller tas in på timmar är svårt att beräkna men en rimlig 
bedömning är att det kan handla om cirka 120 arbetstimmar per år, förutsatt att 
sammanträdena inte sänds på Facebook. Räknat på en schablonlön på 28 000 
kronor i månaden för en heltidstjänst ger det en uppskattad lönekostnad på 
cirka 28 000 kronor per år inklusive arbetsgivaravgifter. 

Om en förening eller externt företag ska sköta sändningarna bör en rimlig 
kostnad per timme räknas ut. Till det kommer då en intern timkostnad för för- 
och efterarbetet med sändningarna. 
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3 (3)

Utöver engångskostnaden för inköp av utrustning kan den löpande kostnaden 
då grovt uppskattas till cirka 100 000 kronor per år om arbetet ska skötas av 
personal som tas in på timmar eller anställs på deltid av Hultsfreds kommun 
och om ett verktyg som Quickchannel ska användas med ett 
redigeringsverktyg. 

Summorna ovan bör dock undersökas mer då andra lösningar kan vara aktuella. 

Statistik
Vid en granskning av webbsändningar hos kommuner med liknande 
befolkningsmängd som Hultsfred, är det tydligt att antalet visningar varierar 
mycket från sammanträde till sammanträde. Nybro kommun har till exempel 
cirka 30 visningar på ett sammanträde de lagt upp på Youtube, och drygt 100 
på ett annat. Ljungby kommuns visningar för de senaste filmerna från 
sammanträdena varierar mellan cirka 80 och 200. 

Detta kan jämföras med hur många som besökt de olika inläggen på 
hultsfred.se om kommunfullmäktiges sammanträden det senaste året 
(www.hultsfred.se/kategori/invanare/kommun-politik/sammantraden-
protokoll/kommunfullmaktige/). Dessa inlägg har mellan 20 och 125 unika 
besökare, och snittet ligger på cirka 70 unika besökare per inlägg. 

Noteringar
Om beslut tas för att webbsända kommunfullmäktiges möten föreslås att 
allmänhetens frågestund inte inkluderas i direktsändningen för att underlätta 
hanteringen av personuppgifter. Vidare föreslås att sammanträdena inte sänds 
på Facebook i inledningsskedet. Informationsenheten ser förslaget som positivt 
ur demokratisynpunkt, ur tillgänglighetsperspektiv samt att nya målgrupper får 
chansen att följa kommunfullmäktiges arbete. 

I och med kommande beslut om avtal med Microsoft M365 så finns ett verktyg 
för större möten ”Skype Meeting Broadcast”. Hur detta skulle kunna nyttjas på 
ett kommunfullmäktigemöte är för tidigt att säga ännu då detta är så nytt. 
Tekniken går snabbt framåt. Vi måste även ha med oss hur vi skulle kunna 
hantera deltagande på distans om det skulle bli aktuellt med webbsändning av 
kommunfullmäktiges möten.    
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 5/2018 Dnr 2017/79 332

Lekplatsutredningen - huvudmannaskap
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta om huvudmannaskap, budget- och skötselansvar för samtliga 
lekplatser i Hultsfreds kommun enligt föreliggande tjänstemannaförslag 
från Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). 

Sammanfattning
En utredning har genomförts och den har synliggjort nuläget gällande 
ansvar, budget och behov. Vidare har utredningen mynnat ut i förslag till 
åtgärder som kräver investeringsanslag samt driftanslag för att det i 
framtiden inte ska uppstå ett nytt eftersatt underhåll. I budget 2018 togs 
beslut om medel för drift- och investeringsbehov. 

Ärendebeskrivning
Huvudmannaskapet innebär att man har ett arbetsmiljöansvar för 
lekplatserna gentemot de som nyttjar den. För skolornas del regleras vissa 
delar i skollagen när det gäller skolgårdarna. Detta innebär att det är svårt 
att göra stora formella förändringar av organisationerna. På samtliga 
lekplatser som har någon form av lekutrustning ska besiktning ske en gång 
om året enligt plan- och bygglagen. Kommunens bygglovsavdelning har 
tillsynen på detta.

Nuläge 
I dagsläget är ÖSK gata/park huvudman och budgetansvarig för totalt 40 
lekplatser i Hultsfreds kommun. Dessa lekplatser benämns som offentliga. 
ÖSK gata/park har även skötseln på samtliga av dessa 40 lekplatser.
 
I Hultsfreds kommun är barn- och utbildningsnämnden huvudman för 12 
lekplatser/skolgårdar. För dessa ansvarar serviceenheten (verksamhets-
vaktmästarna) skötseln av dessa lekplatser (inte AB Hultsfreds Bostäders) 
och har budget för skötseln av desamma men inte så att den är särredovisad 
från deras övriga kostnader. Inköpskostnader för material eller utrustning 
debiterar serviceenheten barn- och utbildningsnämnden för.

Så fort det blir något större arbete kopplas ÖSK gata/park in för att hjälpa 
till. Den kostnad som uppstår i samband med sådana tillfällen belastar ÖSK 
gata/parks budget för yttre skötsel på de fastigheterna. I praktiken innebär 
det mindre skötsel av övriga ytor på fastigheten. Inköpskostnader debiteras 
dock direkt till barn- och utbildningsnämnden.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

På två av barn- och utbildningsförvaltningens lekplatser har AB Hultsfreds 
Bostäder (ABHB) skötseln av lekplatserna då de hyr ut fastigheterna åt 
barn- och utbildningsnämnden. Det är reglerat i hyresavtalen hur ekonomin 
för detta ska fördelas men så som det tolkats i utredningen sköter ingen 
dessa idag. Numera är det tre lekplatser då ytterligare en fastighet hyrs av 
ABHB. 

När det gäller kultur- och fritidsförvaltningen har de totalt 8 lekplatser med 
huvudmannaskap och budgetansvar.
 
När det gäller bostadsbolaget har ABHB totalt 19 egna lekplatser och är 
huvudman respektive budgetansvarig för dessa.

Förslag på organisationsförändring
I ett tidigt skede av utredningen diskuterade arbetsgruppen möjligheten för 
ÖSK gata/park att överta huvudmannaskapet samt skötseln även på 
skolornas/förskolornas lekplatser. Då detta har visat sig svårt rent formellt 
samt praktiskt då mycket förändras hela tiden på skolgårdarna när det gäller 
utrustning, innehåll och material så varken vill eller kan ÖSK ta på sig 
detta. 

Mycket utrustning tillkommer/skapas av verksamheterna själva samt av 
serviceenhetens verksamhetsvaktmästare och föräldragrupper. Det blir inte 
praktiskt möjligt för en ytterligare part att kliva in i detta och sköta det på 
ett ansvarsfullt och enligt lagen korrekt sätt. Vidare så skulle en sådan 
förändring kräva en ny MBL-förhandling då det i praktiken skulle innebära 
att personal skulle behöva flyttas från serviceenheten till ÖSK gata/park. 

Förslag
Nedan redovisas hur arbetsgruppen önskar att organisationen ska se ut från 
och med 2018 och framåt oavsett vilka förändringar som kommer ske med 
budget och antalet lekplatser i framtiden:

• Offentliga lekplatser 
Ett formellt beslut från kommunfullmäktige om att ÖSK ska vara 
huvudman för samtliga offentliga lekplatser med budget- och skötselansvar 
för desamma.

• Lekplatser på kultur- och fritids anläggningar 
Ett formellt beslut från kommunfullmäktige om att kultur- och 
fritidsförvaltningen ska vara huvudman för samtliga lekplatser på sina 
anläggningar med budget- och skötselansvar för desamma om inte arrende- 
eller hyresavtal reglerar något annat.

• Lekplatser på skolor/förskolor 
Ett formellt beslut från kommunfullmäktige om att barn- och 
utbildningsnämnden ska vara huvudman för samtliga lekplatser på sina 
skolor och förskolor med budgetansvar för desamma. Ett formellt beslut 
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från kommunfullmäktige om att serviceenheten ska ha skötselansvar för 
dessa lekplatser och utrustningen på desamma mot ersättning från barn- och 
utbildningsnämnden. Om barn- och utbildningsnämnden sedan vill beställa 
vissa tjänster som till exempel besiktning eller större skötselåtgärder 
beställs det av ÖSK mot ersättning.

• Lekplatser på AB Hultsfreds Bostäders fastigheter
Ett formellt beslut från kommunfullmäktige om att Hultsfreds bostäder ska 
vara huvudman för samtliga lekplatser på sina fastigheter, inklusive de 
fastigheter där barn- och utbildningsförvaltningen bedriver verksamhet, 
med budgetansvar för desamma. Om större åtgärder utanför ordinarie 
skötsel behöver ske på lekplatserna ska detta regleras via hyresavtalen 
gentemot barn- och utbildningsförvaltningen.

Tillstyrker förslaget
Förbundsdirektionen och barn- och utbildningsnämnden har tidigare 
beslutat att tillstyrka förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samt bilagor från Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 2017-03-13
Förbundsdirektionen § 11/2017
Barn- och utbildningsnämnden § 48/2017
Kommunfullmäktige budgetbeslut §§ 83 och 84  

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 48/2017 Dnr 2017/113 29

Lekplatsutredning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
huvudmannaskap, budget- och skötselansvar för samtliga lekplatser i 
Hultsfreds kommun enligt föreliggande tjänstemannaförslag från Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 2017-03-13.

Vidare beslutar barn- och utbildningsnämnden att äska föreslagna medel 
för löpande drift och tillsynsbehov i budgetberedningen för 2018.

Sammanfattning
Lekplatsutredningen har synliggjort nuläge gällande ansvar, budget och be-
hov. Vidare har utredningen mynnat ut i förslag till åtgärder som kräver 
investeringsanslag samt driftanslag för att det i framtiden inte ska uppstå 
nytt eftersatt underhåll.

Ärendebeskrivning
Lekplatsutredningen har synliggjort nuläge gällande ansvar, budget och be-
hov. Vidare har utredningen mynnat ut i förslag till åtgärder som kräver 
investeringsanslag samt driftanslag för att det i framtiden inte ska uppstå 
nytt eftersatt underhåll.

För att få en godkänd standard enligt besiktningsanmärkningar krävs 
investeringar på ca 45 000 kronor för barn- och utbildningsnämndens 
lekplatser. 

För att säkerställa att eftersatt underhåll inte uppstår igen krävs också 
utökade anslag på 150 000 kronor till barn- och utbildningsnämnden för 
löpande drift och tillsyn inklusive besiktningar och inköp av material 
(planerat underhåll).

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-27, § 35/2017, gav 
biträdande barn- och utbildningschef Martin Snickars i uppdrag att ta fram 
ett förslag till budgetberedningen 2018. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ÖSK till förbundsstyrelsen 2017-03-13 inklusive 
bilagor
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Arbetsutskottet § 35/2017
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2017-04-03

Skickas till
Kommunfullmäktige

___
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Förbundsdirektionen
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FD § 11/2017 Dnr 2017/21

Lekplatsutredning Hultsfreds kommun
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
huvudmannaskap, budget- och skötselansvar för samtliga lekplatser i 
Hultsfreds kommun enligt föreliggande tjänstemannaförslag.

Vidare beslutar förbundsdirektionen att äska föreslagna medel för drift- och 
investeringsbehov i budgetberedningen.

Sammanfattning
Grunden till utredningen utgörs av en motion från kristdemokraterna i 
Hultsfred. 

En utredning har genomförts och den har synliggjort nuläget gällande 
ansvar, budget och behov. Vidare har utredningen mynnat ut i förslag till 
åtgärder som kräver investeringsanslag samt driftanslag för att det i 
framtiden inte ska uppstå ett nytt eftersatt underhåll.

Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna har genom Monica Bergh och Åke Nilsson, 2014-09-19, 
lämnat in en motion om att en översyn av kommunens lekplatser bör 
genomföras i Hultsfred.

ÖSK förslog därför att efter 2015 års besiktningar av lekplatserna utföra en 
utredning av samtliga lekplatser där någon kommunal förvaltning är 
huvudman i båda kommunerna ÖSK är verksam i. Utredningen skulle 
sedan redovisas för förbundsdirektionen för vidare hantering i respektive 
kommun. Kommunfullmäktige i Hultsfred beslutade (KF § 160, 2014-12-
15) att därmed anse motionen besvarad. Vidare beslutade 
kommunledningsutskottet i Högsby att utredningen ska genomföras även i 
Högsby kommun.

Utredningen
Utredningen började med att samtliga lekplatser besiktigades där någon 
förvaltning inom kommunen är huvudman. Det innebär alltså samtliga 
allmänna lekplatser där ÖSK är huvudman i båda kommunerna, kultur- och 
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fritidsförvaltningarnas lekplatser vid badplatserna i båda kommunerna och 
samtliga lekplatser på förskolor och skolor där utbildningsförvaltningarna 
är huvudman inklusive de lekplatser där Hultsfreds bostäder är huvudman 
men där utbildningsförvaltningen har verksamhet. 

Besiktning av lekplatser ska göras minst en gång per år enligt plan- och 
bygglagen. Huvudsyftet är att kontrollera lekplatsernas säkerhet. 

Nuläge (organisation, antal lekplatser)
I dagsläget finns det totalt 90 lekplatser i Hultsfreds kommun. Av dessa är 
40 st allmänna lekplatser som ÖSK gata/park är huvudman för, 10 st är 
barn-och utbildningsförvaltningen huvudman för, åtta st är kultur- och fritid 
huvudman för, två st är Hultsfreds bostäder huvudman för där barn- och 
utbildningsförvaltningen har verksamhet och så har Hultsfreds bostäder 
även 19 st i sina bostadsområden som de är huvudman för.

ÖSK gata/park utför besiktning av samtliga lekplatser oavsett huvudman på 
beställning av dessa. Kultur- och fritid sköter tillsyn, drift och underhåll 
själva där de är huvudman. Det gör även bostadsbolaget exklusive de där 
barn- och utbildningsförvaltningen har verksamhet och därför blir det ofta 
diskussioner om ansvaret på dessa två. Barn- och utbildningsförvaltningen 
har hjälp av serviceenheten när det gäller tillsyn och drift. Underhåll 
beställs ibland av ÖSK gata/park.

För mer detaljer se bilaga 1 och 3.

Ekonomi nuläge och behov
För bostadsbolagen finns inga ekonomiska nulägen och/eller behov 
framräknade. Det gäller dock inte Hultsfreds bostäders två lekplatser där 
barn- och utbildningsförvaltningen har verksamhet.

I dagsläget är det bara ÖSK gata/park som har budgetmedel avsatta för de 
lekplatser där man är huvudman. I Hultsfreds kommun ligger budgeten för 
2017 på 200 tkr. Behovet är dock 300 tkr för att klara utbyte av trasig 
lekutrustning löpande. 

För samtliga övriga förvaltningar finns inga medel avsatta för lekplatserna. 
Ekonomiskt belastar det dock lite olika. Kultur- och fritid belastar samtliga 
sina kostnader, oavsett om det görs i egen regi eller köps, på sin ordinarie 
driftbudget på de anläggningar där lekplatserna finns. Samma sak gäller 
Hultsfreds bostäder.

När det gäller ekonomisk belastning för barn- och utbildningsförvaltningen 
så läggs kostnaden för tillsyn och drift på serviceenhetens driftbudget. 
Underhållet som görs av ÖSK gata/park debiteras förvaltningen löpande 
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vid större underhållsarbeten och är det mindre belastar det förvaltningen via 
internhyran genom att den yttre skötseln prioriteras bort/ned för aktuell 
fastighet.

Kostnader för att behålla lekplatser som idag Hultsfreds kommun
För att få en godkänd standard enligt besiktningsanmärkningar krävs 
investeringar på ca 200 tkr för ÖSK gata/parks och barn- och 
utbildningsnämndens lekplatser. 

För att säkerställa att eftersatt underhåll inte uppstår igen krävs också att 
ÖSK gata/park får utökade driftanslag med 100 tkr, barn- och 
utbildningsnämnden eller serviceenheten behöver utökade, eller 
omprioriterade, anslag på 150 tkr, kultur- och fritid behöver 60 tkr utökat 
eller omprioriterat och Hultsfreds bostäder har ett behov av 15 tkr på de 
lekplatser där barn- och utbildningsförvaltningen har verksamhet.

Vill man återställa lekplatserna i sina ursprungliga storlekar (samma mängd 
utrustning) så krävs investeringar på 4 700 tkr på ÖSK gata/parks och barn- 
och utbildningsförvaltningens lekplatser. Då krävs också utökade 
driftanslag för utökningarna. 

För mer detaljer se bilaga 2.

Förslag på organisationsförändringar
Inga förändringar av huvudmannaskapen föreslås. Möjligheten till att ÖSK 
gata/park skulle överta huvudmannaskapet för lekplatserna på skolorna i 
båda kommunerna har diskuterats. Det finns dock arbetsmiljölagstiftning 
som förhindrar det samt att det praktiskt skulle bli mycket svårt då 
skolverksamheterna själva och tillsammans med föräldragrupper 
skapar/tillverkar ny utrustning på gårdarna. 

Det föreslås dock att kommunfullmäktige beslutar om huvudmannaskap 
samt budget- och skötselansvar för samtliga lekplatser. Detta för att det inte 
ska råda några tveksamheter vem som är ansvarig. Detta gäller även oavsett 
om nya medel anslås eller ej. Varje förvaltning måste själva ansvara för att 
säkerställa sitt budgetbehov. 

Förslag till huvudmannaskap och budget- och skötselansvar återfinns i 
bilaga 3.

Förslag till antal lekplatser i framtiden och placering
Inga förändringar föreslås hos bostadsbolagen och kultur- och 
fritidsförvaltningarna. 

Däremot föreslås att barn- och utbildningsförvaltningen anslås 
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investeringsmedel för att iordningsställa utemiljön i ett större begrepp på 
varje skola och förskola. Förslaget innebär att minst en skola/förskola 
iordningsställs varje år i respektive kommun. ÖSK gata/park föreslås 
projektleda byggnationerna men att utbildningsförvaltningarna själva 
ansvarar för var det ska prioriteras och vad som ska ingå. Man jobbar i 
projektgrupper.

Vidare föreslås att de allmänna lekplatserna över tid helt ska utgå och 
ersättas med nya. Förslaget grundar sig på barnantalen i respektive ort 
hösten 2016. Förslaget innebär också en standardisering av lekplatserna till 
två typer (liten- och mellanlekplatser) samt tre stycken större 
lekplatser/aktivitetsparker. 

I Hultsfreds kommun föreslås att antalet allmänna lekplatser minskas från 
40 till 12 stycken. Av dessa 12 är två stycken stora 
lekplatser/aktivitetsparker; en i Köpingsparken i Hultsfred och en längs 
Strandvägen i Virserum.

För mer detaljer se bilaga 4.

Förslag till ekonomi för framtiden och tidplan
För att verkställa förslaget om nya allmänna lekplatser krävs 
investeringsanslag i Hultsfreds kommun på totalt 10 500 tkr under perioden 
2017-2021 och 3 000 tkr på skolorna under perioden 2018-2023. 
Samtidigt innebär det att driftbehovet för de allmänna lekplatserna kan 
sänkas till 100 tkr/år från och med 2021. För övriga förvaltningar krävs 
samma driftanslag då volymen anläggningar inte minskar.

I bilaga 4 kan tidplan och föreslagna placeringar utläsas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
KF Hultsfred § 160, 2014-12-15
KU Högsby § 87, 2014-11-11  
Bilagor lekplatsutredning: Bilaga 1 – Lista lekplatser 

Bilaga 2 – Ekonomi nuläge 
Bilaga 3 – Förslag på organisationsförändringar 
Bilaga 4 – Förslag på lekplatser och budget

Skickas till
Kommunfullmäktige Hultsfreds kommun
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KSAU § 11/2018 Dnr 2018/7

Revidering av reglemente för miljö- och 
byggnadsnämnden
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta förslag till reglemente för den gemensamma miljö- och 
byggnadsnämnden att gälla från och med 2018-03-01.

Sammanfattning
Reglementet för gemensamma miljö- och byggnadsnämnden har reviderats 
och nytt förslag har lämnats för fastställande i respektive kommuns 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
 Hultsfred och Vimmerby kommuner har sedan 2014-04-01 en gemensam 
miljö- och byggnadsnämnden med säte i Hultsfred. Nuvarande reglemente 
behöver göras om och förslaget till nytt reglemente bygger på Sveriges 
Kommuner och Landstings grundförslag som kom 2015 med de lokala 
anpassningar som är gjorda för att det ska passa den gemensamma 
nämnden. 

Reglementet innebär att ansvaret för kommunernas uppgift enligt 
tobakslagen förs över från socialnämnderna i båda kommunerna till den 
gemensamma miljö- och byggnadsnämnden. 

Normalt sett antas detaljplaner av fullmäktige. Enligt 5 kap 27 § plan- och 
bygglagen får fullmäktige ge i uppdrag till kommunstyrelsen eller 
byggnadsnämnd att anta detaljplan som inte är av stor vikt eller har 
principiell betydelse. 

Ett tillägg med denna skrivning finns med i förslaget till reglemente för att 
skapa tydlighet att den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden får anta 
detaljplaner som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.

Miljö- och byggnadsnämnden tog upp frågan om att ta över ansvaret för 
kommunens uppgifter enligt tobakslagen vid sitt sammanträde 2017-11-08 
och beslutade att tillstyrka att ansvaret för tillsyn enligt tobakslagen 
(1993:581) förs över till nämnden från och med 2018-01-01.

Förslaget till nytt reglemente bygger på tidigare framtaget förslag med den 
ändringen att reglementet föreslås gälla från och med 2018-03-01. 
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En ny kommunallag har trätt i kraft 2018-01-01 och den innebär en del 
nyheter och den skapar en del nya möjligheter. Sveriges Kommuner och 
Landsting ska komma med ett nytt underlag för reglemente för styrelse och 
nämnder under 2018 med anledning av den nya kommunallagen. 

Bedömningen är att den nya kommunallagen inte medför att reglementet 
för miljö- och byggnadsnämnden måste ändras, men en översyn kan 
behöva göras när Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram nytt 
underlag.
 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kanslijurist Therese Jigsved, Vimmerby kommun
Förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden § 185/2017

Skickas till
Kommunstyrelsen
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REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA MILJÖ- OCH 
BYGGNADSNÄMNDEN 

 

 

Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun var överens om att från och med 2014-04-01 

enligt 3 kap 3 a § kommunallagen inrätta en gemensam miljö- och byggnadsnämnd.  

 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente 

och i samverkansavtalet för kommunernas gemensamma miljö- och byggnadsnämnd.  

 

Samverkan utövas under lagstiftning, detta samverkansavtal och miljö- och byggnads-

nämndens reglemente. Vid oklarhet i tolkningen av dessa gäller först lagstiftning, sedan 

samverkansavtal och sedan miljö- och byggnadsnämndens reglemente. 

 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS UPPGIFTER 
 
Organisationstillhörighet och sakområden 

 

1 §  Hultsfreds kommun är värdkommun och den gemensamma miljö- och byggnads-

nämnden ingår i Hultsfreds kommuns organisation. 

 

   Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet regleras i huvudsak av miljöbalken, plan- 

och bygglagen och livsmedelslagen. 

 

   Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunernas uppgifter beträffande ärenden och 

andra uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och plan- och byggväsendet.  

Strategisk planering är undantagen och fullgörs av kommunstyrelserna i respektive 

kommun. Miljö- och byggnadsnämnden får anta detaljplan som inte är av stor vikt eller 

har principiell betydelse enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen. 

 

   Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd 

mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor vad gäller tillsyn och till-

ståndsgivning. Kommunstyrelserna i respektive kommun ansvarar för räddningstjänsten 

och de övriga uppgifter kommunen ska sköta enligt lagen om skydd mot olyckor. 

 

   Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunernas uppgifter enligt livsmedelslagen 

och tobakslagen. 

 

   Miljö- och byggnadsnämnden utlyser miljö- och byggnadspriset för ansökan, utser 

pristagare för respektive kommun och delar ut detsamma vid kommunfullmäktiges sista 

sammanträde för året i respektive kommun.  

 

   Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunernas uppgifter vad avser kalkning 

av sjöar och vattendrag. 

 

   Miljö- och byggnadsnämnden ska enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatu-

renhållning och skyltning ansvara för kommunernas uppgifter vad gäller skyltar samt 

den tillsyn som ankommer på kommunerna. 
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   Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunernas kartverk, adresser och lägen-

hetsregister i tätort och på landsbygd. 

 

   Miljö- och byggnadsnämnden ska medverka vid namngivning i samband med detalj-

planeläggning. 

 

   Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter som med stöd av lag eller annan 

författning överlämnas från statliga myndigheter och som kommunfullmäktige i respektive 

kommun beslutat ska ligga inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde.  

 

   Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i frågor inom sitt verksamhetsområde och i frå-

gor som den enligt lag eller annan författning ska handha. 

 

   Miljö- och byggnadsnämnden ska i övrigt fullgöra de uppdrag som respektive kom-

munfullmäktige ger miljö- och byggnadsnämnden.  

 

 

Processbehörighet 

2 §  Miljö- och byggnadsnämnden får själv eller genom ombud föra respektive kommuns 

talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. 

 

 

Rätt att ingå avtal 

3 §  Miljö- och byggnadsnämnden får på kommunernas vägnar träffa överenskommelse 

om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal inom sitt 

verksamhetsområde.  

 

 

Rätt att yttra sig 

4 §  Miljö- och byggnadsnämnden får på kommunernass vägnar yttra sig över remisser, 

planer, utredningar och liknande handlingar som berör miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhetsområde.  

 

   Är yttrandet av principiell beskaffenhet och därför ska behandlas av fullmäktige ska 

miljö- och byggnadsnämnden ta fram yttrande och överlämna det till fullmäktige för 

fastställande. 

 

 

Uppdrag, verksamhet och arkivfrågor 

5 §  Miljö- och byggnadsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges 

i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 

budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att miljö- och byggnadsnämnden ska 

fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och 

angivna riktlinjer. 

 

   Miljö- och byggnadsnämndens handlingar arkiveras hos värdkommunen. 
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Organisation inom verksamhetsområdet 

6 §  Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ända-

målsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 

andra författningar för verksamheten. 

 

 

Personalansvar och arbetsmiljöansvar 

7 §  Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal i miljö- och byggnadsför-

valtningen För bistånd med handläggningen av miljö- och byggnadsnämndens ärenden 

disponerar miljö- och byggnadsnämnden de personalresurser som finns inom den gemen-

samma miljö- och byggnadsförvaltningen.  

   Förvaltningen är initialt fördelad mellan Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun i 

enlighet med bilaga till samverkansavtalet. 

   Miljö- och byggnadsnämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor 

inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som ankommer på kommunsty-

relsen. 

   Miljö- och byggnadsnämnden får, inom ramen för budgeterade medel, besluta om att 

inrätta tjänster och att dra in tjänster inom sin förvaltning. 

Beslutanderätt i personalfrågor tillkommer miljö- och byggnadsnämnden utifrån den 

gemensamt fastställda budgeten samt utifrån de personalpolitiska riktlinjer som finns an-

tagna i värdkommunen. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har därmed ansvar och befogenhet att hantera: 

 

-arbetstidsfrågor 

 

-anställningsärenden 

 

-ledigheter 

 

-schemafrågor 

 

-nämnspecifika arbetsmiljöfrågor 

 

-uppsägningar 

 

-organisationsfrågor 

 

-förhandlingar enligt 11-14 §§ och 38 § enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har att fullgöra uppgifter som har med fortlöpande per-

sonalfrågor att göra.  

 

Då det gäller tolkningar av personalfrågor utifrån lagar och avtal samt lokala och centrala 

tvister tillkommer detta personalorganet/personalchefen i värdkommunen för avgörande. 
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Personuppgifter 

8 §  Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra 

behandlingar av personuppgifter som sker i miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. 

 

 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

9 §  Miljö- och byggnadsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

   Miljö- och byggnadsnämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har 

fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente, 

   Miljö- och byggnadsnämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag 

som delegerats till dem har fullgjorts. 

   Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs i fullmäktiges arbetsordning.  

   Miljö- och byggnadsnämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts 

dem enligt speciallag. 

 

 

Information och samråd 

10 §  Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste 

mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 

Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

   Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 

nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 

är särskilt berörda. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om formerna för samrådet. 

 

 

Medborgarförslag 

11 §  Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till miljö- och byggnadsnämnden att 

fatta beslut, ska om möjligt beredas så att miljö- och byggnadsnämnden kan fatta beslut 

inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. 

   Miljö- och byggnadsnämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som 

fattats i anledning av ett medborgarförslag. 

   Miljö- och byggnadsnämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 

inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska in-

formeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas 

fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträden i april och oktober. 

   När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren un-

derrättas. 

   Miljö- och byggnadsnämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende ge-

nom medborgarförslag får närvara när miljö- och byggnadsnämnden behandlar ärendet, 

men inte närvara när beslut fattas. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSFORMER 
 

Tidpunkt för sammanträden 

12 §  Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som miljö- och bygg-

nadsnämnden bestämmer. 

   Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av miljö- och byggnadsnämndens 

ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 

sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de 

ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 

   Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sam-

manträde. 

   Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 

dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden. 

   Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 

för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 

snarast underrättas om beslutet. 

 

 

Kallelse 

13 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ord-

föranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit  

ledamot i miljö- och byggnadsnämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om 

flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ål-

derspresident. 

   Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

   Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 

närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 

elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

   I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

   Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträck-

ning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  

 

 

Sammanträde på distans 

14 §  Miljö- och byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

   Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Miljö- och byggnadsnämnden får 

bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 
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Närvarorätt  

15 §  Kommunalråd och oppositionsråd från både Hultsfred och Vimmerby har rätt att 

närvara vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträden och delta i överläggningarna. 

Miljö- och byggnadsnämnden får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, 

medge ledamot av styrelserna i Hultsfred och Vimmerby denna rätt. Den förtroendevalde 

har i den utsträckning miljö- och byggnadsnämnden beslutar rätt att få sin mening an-

tecknad i protokollet. 

   Härutöver får miljö- och byggnadsnämnden medge förtroendevald som inte är ledamot 

eller ersättare i miljö- och byggnadsnämnden att närvara vid sammanträde med miljö- 

och byggnadsnämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunerna och sär-

skilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om miljö- och byggnadsnämnden beslutar det, 

får den som kallats delta i överläggningarna. 

   Miljö- och byggnadsnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara 

vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträden. 

   Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 

 

 

Sammansättning, beslutförhet och ersättningar 

16 §  Miljö- och byggnadsnämnden består av tio ledamöter och tio ersättare, varav Hults-

freds kommun utser fem ledamöter och fem ersättare och Vimmerby kommun utser fem le-

damöter och fem ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för en mandatperiod. 

 

   Nämnden ska ha ett presidium som består av ordförande och vice ordförande som enligt 

kommunallagen utses av värdkommunen.  

 

   Posten som ordförande bör rotera mellan kommunerna varje år i följande ordning, 

Vimmerby och Hultsfred. På samma sätt bör posten som vice ordförande rotera med föl-

jande ordning, Hultsfred och Vimmerby.  

 

   Vimmerby kommun väljer bland en av sina ledamöter en ordförande de år Vimmerby 

innehar ordförandeposten och likadant en vice ordförande de år Vimmerby innehar vice 

ordförandeskapet. Ordföranden och vice ordföranden från Vimmerby utses därefter 

också av värdkommunen. 

 

   Nämnden är beslutför när minst sex ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ord-

föranden utslagsröst. 

 

   Arvoden och ekonomiska förmåner till ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordfö-

rande i nämnden ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för den kommun 

som valt dem.  

 

   Ordföranden och vice ordföranden anses valda av Vimmerby kommun de år som 

Vimmerby innehar dessa poster. 
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Ordföranden  

17 §  Det åligger ordföranden att 

1. leda miljö- och byggnadsnämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

3. kalla ersättare, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i miljö- och 

byggnadsnämnden vid behov är beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i miljö- och byggnads-

nämnden, 

6. bevaka att miljö- och byggnadsnämndens beslut verkställs. 

 

 

Presidium 

18 §  Miljö- och byggnadsnämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordfö-

rande. 

   Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträ-

det i den mån ordföranden anser att det behövs. 

 

 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

19 §  Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde el-

ler en del av ett sammanträde, får miljö- och byggnadsnämnden utse en annan ledamot 

som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som 

varit ledamot i miljö- och byggnadsnämnden längst tid (ålderspresidenten). Om flera le-

damöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av 

dem. 

   Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt upp-

drag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 

uppgifter. 

 

 

Förhinder 

20 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sam-

manträde, ska snarast anmäla detta till miljö- och byggnadsnämndens sekreterare eller 

någon annan anställd vid miljö- och byggnadsförvaltningen. Miljö- och byggnadsför-

valtningen ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra. 

 

 

Ersättares tjänstgöring 

21 §  Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 

tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
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   En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

   Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 

fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de 

tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

   Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening an-

tecknad till protokollet. 

   En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. 

Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 

tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in 

i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

 

 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

22 §  En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

   Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 

hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majo-

ritetsförhållandet mellan partierna. 

 

 

Reservation  

23 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera  

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 

före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller 

vid omedelbar justering. 

 

 

Justering av protokoll 

24 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

   Miljö- och byggnadsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 

omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordfö-

randen och en ledamot. 

 

   Justering av protokoll ska anslås på båda de samverkande kommunernas anslagstavla.  

 

   Protokollet i sin helhet ska finnas hos respektive kommun. Protokollet i original finns 

dock endast hos värdkommunen. 

 

 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

25 §  Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an-

svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
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   Miljö- och byggnadsnämnden ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den 

kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

 

 

Delgivningsmottagare 

26 §  Delgivning med miljö- och byggnadsnämnden sker med ordföranden, förvaltnings-

chefen eller annan anställd som miljö- och byggnadsnämnden beslutar.  

 

 

Undertecknande av handlingar 

27 §  Skrivelser, avtal och andra handlingar från miljö- och byggnadsnämnden ska på 

miljö- och byggnadsnämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras 

av förvaltningschefen eller dennes ställföreträdare. Vid förfall för ordföranden inträder 

vice ordföranden.  

   Miljö- och byggnadsnämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att en-

ligt av miljö- och byggnadsnämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på miljö- 

och byggnadsnämndens vägnar. Kallelse och andra skrivelser som är ett led i den lö-

pande verksamheten undertecknas av miljö- och byggnadsnämndens sekreterare. 

   Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 

som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet.  

 

 

Presidieberedning 

28 §  Miljö- och byggnadsnämndens bör utse en beredning som bereder de ärenden som 

behöver beredas. Beredningen bör bestå av ordföranden, vice ordföranden och ytterligare 

två ledamöter. De två ledamöterna utöver presidiet bör komma från oppositionen.  

 

   Beredningen beslutar vilka tjänstemän som ska ingå i beredningen och i övrigt hur be-

redningens arbete ska genomföras. Vid presidieberedningen förs inga protokoll. 

 

 

Expediering 

29  § Beslut expedieras så snabbt som möjligt efter det att protokollet justerats. Utdrag ur 

protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer, som berörs av besluten i 

protokollet. Kommunens revisorer i respektive kommun ska dock alltid tillställas hela 

protokollet. 

 

   Expediering av beslut ska i normalfallet ske elektroniskt. Endast i det fall där mottagaren 

uttryckligen önskar det ska beslutet skickas per post. Protokollet ska även publiceras på 

kommunernas webbplats. 

 

 

__________ 

Detta reglemente träder i kraft den 1 mars 2018 
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 Sammanträdesprotokoll  1(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-08 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

 

Tillsyn enligt tobakslagen 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker att ansvaret för tillsyn enligt 

tobakslagen (1993:581) förs över till nämnden från och med 2018-01-01. 

 

Sammanfattning 
Ansvaret för tillsyn enligt tobakslagen behöver förtydligas i både Hults-

freds och Vimmerby kommuner. Förvaltningsledningen har analyserat 

frågan och nämnden föreslås ställa sig positiv till ett övertagande av till-

synen. Omfattningen är som vid all annan tillsyn beroende av nämndens 

resurser och rådande möjligheter för att bedriva tillsyn. 

 

Ärendebeskrivning 
Tillsyn och förebyggande arbete med anknytning till tobakslagen 

(1993:581) skapar problem för kommunerna. Den ordinarie tillsynen 

omfattar kontroll av att nödvändiga tillstånd finns, att märkningen av 

produkterna är enligt föreskrifterna, att det finns en fungerande egen-

kontroll och att produkterna överlåts till behöriga köpare. Resultatet av 

tillsynen blir ett inspektionsprotokoll och ett beslut om att utföra åtgärder 

samt ett avgiftsbeslut. Arbetsuppgifter som ligger i linje med de uppgifter 

som utförs i tillsynen enligt andra lagstiftningar där miljö- och byggnads-

nämnden har ansvaret. 

 

Den andra delen av uppgifterna som är kopplat till tillsynsansvaret är att 

jobba förebyggande. Ett förebyggande arbete i tobakslagens anda är enligt 

bedömningen ett arbete som i stor omfattning är riktat mot ungdomar. 

Mötesplatserna borde vara där ungdomar vanligtvis träffas såsom skolor, 

ungdomsgårdar, föreningslokaler eller liknande. Arenor som inte är 

naturliga mötesplatser för miljö- och byggnadsnämndens inspektörer. På 

dessa platser är det kanske inte enbart tobaksfrågan som ska vara på 

agendan för att skapa ett hälsosamt och innehållsrikt liv för våra ungdomar. 

 

Kommunerna kan och bör ta ut en avgift för den tillsyn som bedrivs enligt 

tobakslagen. Det finns olika varianter på hur tillsynstaxor är utformade. 

Den kan vara uppbyggd av fasta avgifter för att få tillstånd för att sälja 

tobaksvaror och en timbaserad tillsynsavgift för den regelbundna kontroll 

som görs i verksamheten. Det finns endast begränsade uppgifter om 

omfattningen av tobaksförsäljningen och därmed hur stort tillsynsbehovet 

är. Därför föreslås att förvaltningen får i uppdrag att under 2018 ta fram en 

tillsynsplan samt ett förslag till ny taxa som kan träda ikraft 1 januari 2019. 

Ett taxeförslag som täcker de kostnader som kommunerna har för den till-

MBN § 185/2017 Dnr MBN 2017-1655  
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 Sammanträdesprotokoll  2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-08 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

syn som behöver göras för att uppfylla de krav på kontroller och tillstånds-

givning som miljö- och byggnadsnämnden får med det ökade ansvaret. 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-09

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 10/2018 Dnr 2017/202

Förändring av taxa för trygghetslarm utan 
biståndsbeslut
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att taxan för trygghetslarm utan biståndsbeslut upphör vilken innefattar 
- taxan för trygghetslarm utan biståndsbeslut 
- taxan för startavgift utan biståndsbeslut 
- taxan för insats per påbörjad 30 minuter utan biståndsbeslut 

Sammanfattning
Socialnämnden har tidigare föreslagit fullmäktige att det ska finnas en taxa 
för när en person har ett trygghetslarm utan att det finns något 
biståndsbeslut som ligger till grund för insatsen. Förvaltningen kan 
konstatera att trygghetslarm alltid beviljas och att det inte förekommit att 
någon haft trygghetslarm utan biståndsbeslut. Förvaltningen föreslår därför 
att denna taxa kan tas bort.

Ärendebeskrivning
Taxan för trygghetslarm utan biståndsbeslut har funnits under ett antal år. 
Bakgrunden till att taxan beslutades var att det kunde finnas personer som 
hade önskemål om ett trygghetslarm men där biståndshandläggaren 
bedömde att behovet inte fanns. I dessa fall skulle den enskilde få betala ett 
lägre pris för själva trygghetslarmet men dessutom få betala en startavgift 
och en avgift per påbörjad insats om 30 minuter vid behov av hjälp i 
samband med larm.

Socialförvaltningen kan konstatera att det inte finns något behov av denna 
taxa, då de personer som ansöker om trygghetslam också får detta som 
bistånd. Insatsen trygghetslarm ses idag som en självklarhet för de personer 
som ansöker. Det finns då en taxa som gäller själva larmet och eventuella 
insatser kopplat till att den enskilde larmar och är i behov av hjälp.

Socialförvaltningen föreslår därför att taxorna gällande trygghetslarm utan 
biståndsbeslut tas bort från socialnämndens taxor från och med 2018-01-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-11-29

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 150/2017 Dnr 2017/125

Förändring av taxa för trygghetslarm utan 
biståndsbeslut
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

- taxan för trygghetslarm utan biståndsbeslut tas bort
- taxan för startavgift utan biståndsbeslut tas bort
- taxan för insats per påbörjad 30 minuter utan 

biståndsbeslut tas bort

Sammanfattning
Socialnämnden har tidigare föreslagit fullmäktige att det ska finnas en taxa 
för när en person har ett trygghetslarm utan att det finns något 
biståndsbeslut som ligger till grund för insatsen. Förvaltningen kan 
konstatera att trygghetslarm alltid beviljas och att det inte förekommit att 
någon haft trygghetslarm utan biståndsbeslut. Förvaltningen föreslår därför 
att denna taxa kan tas bort.

Ärendebeskrivning
Taxan för trygghetslarm utan biståndsbeslut har funnits under ett antal år. 
Bakgrunden till att taxan beslutades var att det kunde finnas personer som 
hade önskemål om ett trygghetslarm men där biståndshandläggaren 
bedömde att behovet inte fanns. I dessa fall skulle den enskilde få betala ett 
lägre pris för själva trygghetslarmet men dessutom få betala en startavgift 
och en avgift per påbörjad insats om 30 minuter vid behov av hjälp i 
samband med larm.
Förvaltningen kan konstatera att det inte finns något behov av denna taxa, 
då de personer som ansöker om trygghetslam också får detta som bistånd.
Insatsen trygghetslarm ses idag som en självklarhet för de personer som 
ansöker. Det finns då en taxa som gäller själva larmet och eventuella 
insatser kopplat till att den enskilde larmar och är i behov av hjälp.
Förvaltningen föreslår därför att taxorna gällande trygghetslarm utan 
biståndsbeslut tas bort från socialnämndens taxor från och med 2018-01-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-11-29

Skickas till
                     Kommunstyrelsen
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KSAU § 304/2017 Dnr 2017/201

Omfördelning medel inom åtgärdsplanerna asyl- 
och integration (”Fri500”)
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner omfördelningen och 
anvisar ur sitt egna anslag för KS-oförutsedda(”Fri500”) 229 000 kr till IT-
enheten från år 2018. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
omfördelningen av medel till ny intendenttjänst hos barn- och 
utbildningsförvaltningen enligt följande:
- 582 000 kr omfördelas från Östra Smålands Kommunalteknikförbund
- 49 000 kr omfördelas från KS-oförutsedda inom ”Fri500”. 

Totalt omfördelas 631 000 kr till barn- och utbildningsnämnden från år 2018.

Sammanfattning
Två omfördelningsbehov av pengar föreligger inom ramen för de så kallade 
”Fri500”-pengarna. Det är dessa pengar som kommunfullmäktige fattat beslut 
om i åtgärdsplanerna för asyl- och integration. 

Det ena omfördelningsbehovet gäller att få medel till 0,5 tjänst inom IT-enheten 
uppgående till 229 000 kr/år. Det andra gäller finansiering av en ny tjänst (1,0) 
som intendent inom barn- och utbildningsnämnden. Kostnaden för denna tjänst 
uppgår till 631 000 kr/år. 

Finansiering föreslås ur kommunstyrelsens oförutsedda medel inom ”Fri500” 
samt inom Östra Smålands Kommunalteknikförbunds medel inom ”Fri500”. 
Total omfördelning 860 000 kr/år. Finansiering gäller från 2018-2020 inom 
ramen för ”Fri500”.

Ärendebeskrivning
Skolan behöver utöka sina resurser inom IT-service på skolan med anledning av 
ökad digitalisering. I samråd med IT-enheten har skolan därför kommit fram till 
ett förslag som innebär att den tjänst som till 50 % finns hos skolan och 50 % på 
IT-enheten ska återgå till 100% på IT-enheten. 

Detta för att skolan ska ha möjlighet att anställa en heltidstjänst hos sig som 
bättre passar den kompetensprofil som skolan behöver. Således krävs en ny 
finansiering med 50 %. Kostnaden bedöms uppgå till 229 000 kr på helår. 
Förslaget är att skolan behåller sina ekonomiska medel och att IT-enheten 
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istället anvisas dessa nya 229 000 kr inom ramen för ”Fri500”.

Barn- och utbildningsnämnden har i sin översyn av ledningsorganisationen ett 
förslag som bland annat innefattar inrättandet av en ny tjänst som intendent. 
Denna tjänst är ofinansierad. Förslaget är att denna tjänst finansieras inom 
ramen för ”Fri500”.

”Fri500” pengarna finns beslutade om fram till 2020 och löpande omfördelning 
kan komma att ske utifrån att behoven förändras under periodens gång. Precis 
på samma sätt som ordinarie budget prövas en gång per år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-12-13

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 4/2018 Dnr 2017/209

Nybyggnation för utrymmen till 
ambulanspersonal på Hultsfreds 
räddningsstation - ombudgetering 2018
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att budgeterat belopp på 2,5 mnkr för äldreboenden 2017 som inte 
kommer att nyttjas ombudgeteras till 2018 i syfte att användas för 
nybyggnation av utrymmen för ambulanspersonal på Hultsfreds 
Räddningsstation.

Sammanfattning
Förslag från Östra Smålands Kommunalteknikförbund på ombudgetering 
för ett belopp på 2,5 mnkr.

Ärendebeskrivning
Landstinget i Kalmar län hyr idag lokaler för ambulansverksamhet i 
fastigheterna Smeden 8 och Smeden 10. Landstinget har önskat att förbättra 
förhållandena för sin personal genom att föreslå att en tillbyggnation ska 
ske på Smeden 8 (Räddningsstationen) så att även logementen finns i 
samma byggnad som ambulanserna. Nyproducerad yta är 65 kvm på 2:a 
våningsplan. 

Det nya hyresavtalet ska ersätta alla tidigare avtal och hyran kommer att bli 
310 000 kr årligen. Utöver detta tillkommer kostnad för städning av 
samtliga (tidigare hyrda och nyproducerad) hyrda ytor för en 
månadskostnad av 3 500 kr.

Eftersom hyresperioden ska överensstämma med avskrivningsperioden så 
är hyrestiden satt till 15 år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelningschef Mikael Pettersson, fastighet 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 7/2018 Dnr 2017/206 108

Överklagan beslut i kommunfullmäktige            
§ 150/2017, mål nr 5148-17
Förslag
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen översänder svar om att 
kommunen bestrider bifall till överklagandet.

Sammanfattning
Förvaltningsrätten har översänt ett föreläggande på ett överklagat beslut i 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Överklagan har lämnats in till förvaltningsrätten på beslutet i 
kommunfullmäktige § 150/2017 som handlade om att tillskjuta 4 mnkr till 
Hultsfreds Kommunala Industri AB motsvarande nedskrivning och 
aktieägartillskott för Emåbygdens Vind AB. 

Förvaltningsrätten har nu översänt föreläggande om svar senast 19 januari 
2018.

Beslutsunderlag
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Växjö

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 35 Dnr 2015/52 429

Sanering av gamla VARTA-området

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska delta i saneringsarbetet av 
gamla Varta-området med 5 miljoner kronor direkt eller indirekt genom 
HKIAB. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att kommunen i samband med detta 
direkt eller indirekt genom HKIAB ska köpa bolaget som äger fastigheten 
Träförädlingen 10.

Syftet med kommunens insats är att få till en sanering av ett viktigt central 
område i Hultsfreds tätort enligt översiktsplanens intentioner. Sedan att 
genom förvärvet av bolaget med fastigheten kunna gå vidare med att 
exploatera marken till industrimark.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att 
slutligt utforma avtalen som krävs och sedan verkställa 
kommunfullmäktiges beslut.

Sammanfattning
Hultsfreds kommun har i många år drivit frågan om Varta-områdets behov 
av sanering. I och med saneringen skapas tillgång till attraktiv industrimark.

Eftersom avtalen kräver kommunfullmäktiges godkännande och avtalen är 
tidsbundna bör kommunfullmäktige delegera till kommunstyrelsen att 
slutföra affären å kommunfullmäktiges vägnar. Det finns en fördel i 
förhandlingarna att kommunfullmäktige i god tid markerar sitt deltagande i 
projektet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog i § 32/2015 till kommunstyrelsens ordförande 
att slutföra ärendets beredning inför fullmäktiges sammanträde. Ordförande 
och kommunchef redogör i tjänsteskrivelse enligt nedan för sitt förslag till 
kommunfullmäktige:

Varta-området i centrala Hultsfred får sedan 1999 inte användas till någon 
verksamhet på grund av stora blyföroreningar. Med hjälp av Länsstyrelsen 
Kalmar län har efter många års arbete äntligen ett avtal om sanering kommit 
till stånd med de inblandade bolagen. De totala saneringskostnaderna väntas 
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uppgå till 30 miljoner kronor. 

Mellan 1952 och 1999 har blybatterier tillverkats på området, som ligger 
precis norr om centrala Hultsfred. Stora mängder bly har släpps ut till luft 
och vatten. Området ligger på plats sex på Länsstyrelsens lista över 
prioriterade projekt i länet.

Hultsfreds kommun har i många år drivit frågan om Varta-områdets behov 
av sanering. I och med saneringen skapas tillgång till attraktiv industrimark.

I Hultsfreds kommun finns stora grundvattenresurser, och då särskilt i
Hultsfredsdeltat. Hultsfredsdeltat rinner under Varta-området. Tillgången på 
bra dricksvatten kan komma att bli en viktig regional fråga och därför kan 
de större grundvattenresurserna i kommunen bli viktiga mellankommunala 
intressen. Impregneringsverket i Hultsfred samt batterifabriken i Hultsfred 
utgör två områden med potentiellt mycket stor risk för allvarliga 
föroreningar samt spridning av dessa. I kommunens översiktsplan anges 
följande om kommunens förorenade områden: 

”De mest väsentliga redovisas i avsnittet om 
avrinningsområden, men särskilt den f.d. batterifabrikens 
område i centrala Hultsfred behöver betonas p.g.a. dess 
geografiska plats och omfattande område i tätorten. Att 
området saneras och görs tillgängligt är av största vikt för 
orten och kommunen Hultsfred.”

Området bedöms mycket viktigt för utvecklingen av det lokala näringslivet. 
Kommunen har liten tillgång till industrimark för etablering i centrala 
delarna av Hultsfred. Flera andra marker för exploatering har därför 
diskuterats de senaste åren och Kommunen har förvärvat mark runt 
Hultsfreds tätort. Men att exploatera ”jungfrulig” mark är mycket dyrt och 
dessutom onödigt när det finns befintlig industrimark att exploatera.

En mycket osäker bedömning är att det utöver saneringskostnaden kommer 
att kosta ytterligare ca 5 miljoner kronor för att iordningställa marken till 
färdig industrimark. Området är 93 890m2 och byggnadsytan är 25 250m2.

Senast kända uppgift från grannkommunen om kostnaden för att exploatera 
”jungfrulig” mark, så som Krönsmon, visar på ett kvadratmeterpris för 
tomtmark på ca 424kr/m2 inklusive VA och el. Det betyder att ett område 
som Varta skulle kosta dryga 39 miljoner kronor brutto, att exploatera. 
Givetvis återkommer en del av dessa pengar i form av försäljning av tomter 
och anslutningsavgifter.

Fastigheten ägs idag av Invensys Property Company AB, som tillsammans 
med Johnson Controls Autobatteri AB av Länsstyrelsen har bedömts kunna 
ha ett ansvar för föroreningarna på området. Det bolag som anses har 
orsakat merparten av miljöskadorna är dock Imara Sweden AB (före detta 
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Varta Batteri AB).

De tre bolagen blev enligt Länsstyrelsens ansvarsutredning 2013 solidariskt 
ansvariga för 70 procent av saneringskostnaderna. Imara Sweden AB 
begärde sig själva i likvidation under samma år, såldes och friskrev sig från 
alla miljöskulder. De båda återstående bolagen åtar sig nu att tillsammans 
betala 15 miljoner kronor av efterbehandlingskostnaderna. Hultsfreds 
kommun åtar sig att betala 5 miljoner kronor. Kommunen blir därmed även 
ägare till fastigheten. Staten går via Naturvårdsverket in och täcker 
resterande del av de 30 miljoner kronorna det vill säga 10 miljoner kronor. 
SGU – Sveriges geologiska undersökning har åtagit sig att agera huvudman 
för saneringen. Kommunen kommer att ingå i projektgruppen.

Senast den 31 december 2015 ska Naturvårdsverket fatta beslut om sitt 
bidrag. 

För att åstadkomma överenskommelserna om sanering krävs tre avtal:

1. Avtal mellan Staten, Invensys och Johnson Controls som reglerar 
överenskommelsen om att sanera. Där åtar sig Staten att erlägga 10 
miljoner kronor och de två andra parterna 20 miljoner kronor. Totalt 
30 miljoner kronor.

2. Avtal mellan Invensys, Johnson Controls och Kommunen som 
reglerar att kommunen åtar sig att erlägga 5 miljoner kronor av de 
20 miljonerna som företagen åtagit sig att erlägga till sanering. 
Vidare att kommunen har rätt till eventuella kvarvarande pengar 
efter sanering men också åtar sig ett ansvar om Staten skulle rikta 
ytterligare krav för denna sanering mot de två bolagen. Avtalet säger 
också att kommunen har som villkor för sin investering att man ska 
få ta över fastigheten för 1 krona.

3. Avtal mellan Invensys och Kommunen som reglerar kommunens 
övertagande av fastigheten. Avsikten är att kommunen kommer att 
förvärva det bolag som Invensys har fastigheten i.

Alla avtal är knutna till varandra och från och med 10 mars 2015 finns det
60 dagar att göra allt klart, annars faller alla avtal. Avtalen är villkorade av 
att kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun ska ge sitt godkännande.
Alla parter har undertecknat inklusive Länsstyrelsen men från en av 
parterna återstår ett godkännande samt så återstår en del punkter i avtalet att 
förvärva bolaget med fastigheten. Detta innebär att avtalen som berör 
Kommunen, det vill säga avtal ett och två ovan, inte är färdiga att hanteras. 
Därför föreslås att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att 
slutföra affären.

Förhoppningen är att projekteringen av saneringsåtgärderna ska starta 2016.

168



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-30

4(4)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Tommy Ejnarsson, V, yrkar bifall till förslaget. 

Beredning
Kommunstyrelsen § 32/2015

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunchefen
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