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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-13

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 44/2018 Dnr 2018/29

Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 
2030
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att ställa sig bakom regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030.

Ärendebeskrivning
Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 har skickats ut av 
regionförbundets styrelsen för att ge länets kommuner möjlighet att ställa 
sig bakom den. 

Regionförbundet i Kalmar län har som regionalt utvecklingsansvarig i 
uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi. I arbetet har samtliga 
kommuner, ett antal näringslivsorganisationer, intresseorganisationer samt 
offentliga organisationer varit engagerade.

Strategin anger en långsiktig riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län 
med hållbar regional tillväxt och utveckling som mål. Hur arbetet ska 
genomföras beskrivs vidare i fördjupade strategier och planer. 

Beslutsunderlag
Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-27

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 68/2018 Dnr 2018/41

Reviderade ägaravtal, ägardirektiv och 
bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkring AB
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna reviderade ägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för 
Kommunassurans Syd Försäkring AB.

Sammanfattning
Ägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkring AB (KSFAB) är ändrade och ska godkännas av 
kommunfullmäktige hos respektive delägare. 

Ärendebeskrivning
Ägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkring AB är uppdaterade. Hänvisningar till lagar är uppdaterade och 
vissa språkliga justeringar är gjorda. Ägaravtal, ägardirektiv och 
bolagsordning har tidigare varit ett dokument men delas upp i tre efter 
beslut i KSFAB:s styrelse.

Det tidigare ägaravtalet löpte år 2007-2009 med fyra års förlängning om 
inte uppsägning skett. Det nya ägaravtalet sträcker sig från 2018-05-17 till 
2028-06-01.

Dokumenten ska till kommunfullmäktige för godkännande.

Beslutsunderlag
Förslag från Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Tjänsteskrivelse 20180321

Skickas till
Kommunstyrelsen
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1 (1)Tjänsteskrivelse

2018-03-21Ekonomikontoret
Henric Svensson
Ekonomichef

 

Revidering av ägaravtal, ägardirektiv och bo-
lagsordning för Kommunassurans Syd Försäk-
rings AB

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna reviderade ägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för Kommu-
nassurans Syd Försäkring AB.

Sammanfattning
Ägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäk-
ring AB (KSFAB) är ändrade och ska godkännas av kommunfullmäktige hos 
respektive delägare. 

Ärendebeskrivning
Ägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäk-
ring AB är uppdaterade. Hänvisningar till lagar är uppdaterade och vissa 
språkliga justeringar är gjorda. Ägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning har 
tidigare varit ett dokument men delas upp i tre efter beslut i KSFAB:s styrel-
se.

Det tidigare ägaravtalet löpte år 2007-2009 med fyra års förlängning om inte 
uppsägning skett. Det nya ägaravtalet sträcker sig från 2018-05-17 till 2028-
06-01.

Dokumenten ska till kommunfullmäktige för godkännande.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 46/2018 Dnr 2018/31

Plan för samverkan Skola  - arbetsliv 2018-2021
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta planen för samverkan skola - arbetsliv 2018 - 2021. 

Detta innebär att tidigare plan upphör att gälla.

Sammanfattning
Arbete med att ta fram en ny plan för samverkan skola - arbetsliv. 

Ärendebeskrivning
En plan för skola - arbetsliv har funnits tidigare. En ny plan behöver tas 
fram då den tidigare var noterad till 2015. 

Barn- och utbildningschef Martin Snickars har tagit fram ett utkast till plan 
för samarbete skola - arbetsliv 2018-2021 är framtagen. 

Synpunkter på en ny plan för samverkan skola - arbetsliv har kommit in 
från tillväxt- och näringslivsrådets medlemmar ihop med 
utvecklingskontoret. 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat § 2/2018att överlämna planen 
för antagande. Vidare beslutades att planen ska följas upp av barn- och 
utbildningsnämnden. Första gången planen ska följas upp är våren 2019.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 2/2018
Utkast plan för samverkan skola - arbetsliv

Skickas till
Kommunstyrelsen

102



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-17

1(1)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 2/2018 Dnr 2016/20 619

Ny plan för samverkan skola - arbetsliv
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta planen 
för samverkan skola - arbetsliv 2018 - 2021. Planen ska följas upp av barn- 
och utbildningsnämnden. Första gången planen ska följas upp är våren 
2019. 

Sammanfattning
Arbete med att ta fram en ny plan för samverkan skola - arbetsliv. 

Ärendebeskrivning
En plan för skola - arbetsliv har funnits tidigare. Den upphörde 2015. En ny 
plan behöver tas fram. 

Vid arbetsutskottet 2017-09-11, § 78/2017, redogjorde biträdande barn- och 
utbildningschef Martin Snickars för arbetet med att ta fram en ny plan för 
skola - arbetsliv. Ett utkast till plan för samarbete skola - arbetsliv 2017-
2021 är framtagen. Arbetsutskottet gav biträdande barn- och 
utbildningschef Martin Snickars i uppdrag att skicka förslaget till plan för 
samverkan skola - arbetsliv på remiss till berörda. Ärendet skulle tas upp på 
nytt vid arbetsutskottet i november 2017.

Synpunkter på en ny plan för samverkan skola - arbetsliv har kommit in 
från tillväxt- och näringslivsrådets medlemmar ihop med 
utvecklingskontoret. 

Vid dagens sammanträde redovisar  Martin Snickars för förslaget till ny 
plan för samverkan skola - arbetsliv.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 2/2018
Utkast plan för samverkan skola - arbetsliv

Skickas till
Kommunfullmäktige

___
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Samverkan Skola – Arbetsliv

En plan för hur förskolor/skolor och 
arbetslivet kan samverka – så att 
alla kan lyckas!

BAKGRUND 

I läroplanen för grundskolan nämns 
samverkan mellan skola och arbetsliv flera 
gånger. Det är ett uppdrag som skolan har. 
Det handlar om att skapa en skola med 
kontakter mot omvärlden och att använda 
omvärlden som resurs i klassrummet. 

”Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i 
skolan. De ska också få underlag för att välja 
fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den 
obligatoriska skolan nära samverkar med de 
gymnasiala utbildningar som eleverna 
fortsätter till. Det förutsätter också en 
samverkan med arbetslivet och närsamhället i 
övrigt.” (Lgr 11, Kap 2.6) 

Hultsfreds kommun vill ha en röd tråd från 
förskola upp till gymnasium/vuxenutbildning 
där kontakten med arbetsliv och omvärld blir 
en levande och naturlig del i alla elevers 
skolgång och utbildning. Detta behövs också 
för att hålla skolan i fas med en allt snabbare 
utveckling och föränderlig omvärld. Idag 
utbildas människor för yrken som ännu inte 
finns. 

MÅL OCH SYFTE

Det övergripande målet är att eleverna ska se 
kopplingen mellan utbildning och arbetsliv och 
på så sätt uppleva skolan mer meningsfull. 

Genom regelbunden kontakt med arbetslivet, 
på olika sätt, sätts kunskaper i sitt 
sammanhang och eleverna ser helheten. Detta 
ska leda till högre måluppfyllelse, färre felval 
till gymnasiet och i förlängningen högre andel 
sökande till högskolan. 

I skolan skapas kontakter med arbetslivet och 
omvärlden och samtidigt används arbetslivet 
och omvärlden som en resurs i klassrummet. 

Arbetslivet ska också fungera som ett verktyg 
för skolans personal. 

För att detta ska fungera på bästa sätt måste 
samverkan mellan skolan och arbetslivet 
upplevas som en vinnarsituation för alla 
inblandade. När skolan och arbetslivet närmar 
sig varandra och börjar samverka uppstår 
vinster för berörda parter både på kort och 
lång sikt.

Skolan får möjlighet till nya arbetssätt och 
därmed möjlighet till ökad måluppfyllelse. 

Eleverna får nya erfarenheter och kunskaper 
som kan hjälpa dem i framtida studie- och 
yrkesval. Eleverna får också möjlighet att 
komma i kontakt med personer, branscher 
och miljöer de annars inte skulle komma i 
kontakt med. 

Arbets- och näringslivet får möjlighet att visa 
upp sig samt attrahera framtidens 
medarbetare till sin bransch och utbildning. 

Kommunen stärker sin position som attraktiv 
boplats om det finns jobb på orten.
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Förskolan
Förskolans uppdrag

Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur 
vardagsliv och arbete kan utformas så att det 
bidrar till en bättre miljö både i nutid och i 
framtid.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 
konstruera med hjälp av olika tekniker, 
material och redskap

(ur Läroplan för förskolan Lpfö98 rev. 2016)

Skolan
Skolans mål är att varje elev 

• kan granska olika valmöjligheter och ta 
ställning till frågor som rör den egna 
framtiden, 

• har inblick i närsamhället och dess arbets-, 
förenings- och kulturliv, och 

• har kännedom om möjligheter till fortsatt 
utbildning i Sverige och i andra länder. 

Alla som arbetar i skolan ska 

• verka för att utveckla kontakter med kultur- 
och arbetsliv, föreningsliv samt andra 
verksamheter utanför skolan som kan berika 
den som en lärande miljö och 

• bidra till att elevens studie- och yrkesval inte 
begränsas av kön eller av social eller kulturell 
bakgrund. 

Läraren ska

 • bidra med underlag för varje elevs val av 
fortsatt utbildning och 

• medverka till att utveckla kontakter med 
mottagande skolor samt med organisationer, 
företag och andra som kan bidra till att berika 
skolans verksamhet och förankra den i det 
omgivande samhället. 

Studie- och yrkesvägledare ska 

• informera och vägleda eleverna inför den 
fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen 
och särskilt uppmärksamma möjligheterna för 
elever med funktionsnedsättning, och 

• vara till stöd för den övriga personalens 
studie- och yrkesinriktade insatser. 

Rektorn har ett ansvar för att 

• samverkan med skolor och arbetslivet 
utanför skolan utvecklas så att eleverna får 
konkreta erfarenheter av betydelse för deras 
val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning, 

• den studie- och yrkesinriktade 
verksamheten organiseras så att eleverna får 
vägledning inför de olika val som skolan 
erbjuder och inför fortsatt utbildning. 

(ur Läroplan för grundskolan Lgr11)
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Konkreta samverkansområden 
för varje verksamhet

Förskolan

• Kreativt återbruk genomsyrar verksamheten 
för att barnen ska utveckla sin kreativa 
förmåga.

• Ge barnen nya möjligheter att utforska och 
möta världen genom förskolans digitalisering.

Grundskolan F-6

• Koncept inom olika områden ger eleverna
upplevelser och kännedom om olika
yrkesområden. 

Exempelvis de årliga koncepten: Skogen
i tiden (årskurs 4), Ta i trä (årskurs 5),
Teknikresan (årskurs 6).

• Omvärldskontakter ingår som en naturlig
del i skolarbetet.

• Eleverna tar del av dagens teknik och 
möjligheter genom Makerspace och skolans 
digitalisering.

Grundskolan 7-9

• I varje arbetsområde där elevernas 
måluppfyllelse gynnas av en samverkan med 
arbetslivet ska detta ske.

• Alla elever får tidigt under sin högstadietid 
komma i kontakt med gymnasieprogram för 
att ge varje elev goda förutsättningar till 
framtida studieval.

Gymnasiet 

• Apl (Arbetsplatsförlagt lärande) är en central 
del av elevens utbildning  på minst 15 veckor 
per yrkesprogram.

• Programråd varje termin för att skapa en 
organiserad och nära samverkan mellan skola 
och arbetsliv.

• UF-företagande på flera program för att ge 
elever möjlighet att starta, driva och avveckla 
ett eget företag under ett år.

• Branschmässa med presentation av 
yrkeshögskoleutbildningar för elever i åk 2.

• Deltagande i Sacomässan för elever som ska 
välja utbildning efter gymnasiet.

• Infärgning via projekt med externa aktörer i 
gymnasiets kurser.

• Praktiska moment utförs i samverkan med 
näringslivet.

• Case görs i samverkan med näringslivet.

• Gästföreläsningar och studiebesök.

• Branschspecifik digital kompetens i 
samverkan med näringslivet.

• Branschspecifik begreppsförståelse.

• Samverkan mellan skola och arbetsliv genom 
handledarutbildning för vård och 
omsorgscollege.

• Eleverna tar del av dagens teknik och 
möjligheter genom Makerspace för att förstå 
digitaliseringens möjligheter inom olika yrken.

• Examensarbete med arbetslivskoppling.
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Vuxenutbildningen 

• Samhällsorientering innehållande 
studiebesök, verksamhetsbesök, 
arbetsmarknadsinformation

• Utbud av kurser och samlade utbildningar 
utifrån arbetsmarknadens behov (AFs 
prognoser).

• Regelbunden kontakt med kommunens 
utvecklingskontor.

• Kontakt med externa aktörer, t.ex. 
studiebesök, arbetsplatsförlagt lärande, 
yrkesråd, case, infärgning.

• Branschspecifik digital kompetens i 
samverkan med näringslivet.

• Branschspecifik begreppsförståelse.

• Erbjuder möjligheter till validering 

• Samverkan mellan skola och arbetsliv genom 
handledarutbildning för vård och 
omsorgscollege.

• Anordnar uppdragsutbildningar efter 
näringslivets behov.

Näringslivssamordnarens uppdrag

• Näringslivssamordnaren samordnar 
kontakter med företag utifrån 
studievägledarnas och pedagogernas 
önskemål.

• Deltar i programråd för att stödja samverkan 
mellan skola och näringsliv.

SYV-teamets uppdrag

SYV-teamets uppdrag är att vägleda våra 
elever/studerande från grundskola upp till 
gymnasiet. 

I detta uppdrag så ingår det att synliggöra för 
våra elever vad det finns för olika yrken, vad 
det krävs för fortsatta studier för att kunna 
jobba med sitt drömyrke.

• Ansvariga för gymnasiets deltagande på 
Sacomässan.

• Anordnar praktikplatser för elever på IM-
programmet.

• Delta vid programråd

• Planera företagsbesök i samverkan med 
pedagoger.

 

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Denna plan är kommunövergripande och 
behöver årligen följas upp och utvärderas på 
ett systematiskt sätt som leder till fortsatt 
utveckling och ökad kvalitét i arbetet med 
samverkan skola-arbetsliv.

Det är också av stor vikt att resultatet av 
genomförda insatser följs upp och utvärderas 
för att se om de lett till ökad måluppfyllelse. 

Det är även viktigt att det kontrolleras om 
arbetsplanen följs och planerade aktiviteter 
har genomförts. Detta kan redovisas i 
respektive skolenhets kvalitetsarbete.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-13

1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 47/2018 Dnr 2018/32

Överföring av ansvaret för den medicinska och 
psykologiska delen av elevhälsan
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att ett tillägg görs i det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, 
barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Efter punkterna med 
barn- och utbildningsnämndens ansvar i 47 § görs ett tillägg enligt följande: 

”Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på 
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i 
kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola.

Barn- och utbildningsnämnden får på beställning av andra mot ersättning 
tillhandahålla insatser inom elevhälsoområdet.” 

Sammanfattning
Tillägg i det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden att föra över vårdgivarens, det 
vill säga kommunens, ansvar i fråga om den medicinska och psykologiska 
elevhälsan till barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning
Den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan lyder under samma 
hälso- och sjukvårdsregelverk som hälso- och sjukvården inom landstinget.
 
När det gäller hälso- och sjukvård som bedrivs inom ramen för elevhälsan 
är det vanligtvis en kommun eller en enskild skolhuvudman som är 
vårdgivare. En kommun representeras som utgångpunkt av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige tillsätter de nämnder som utöver 
kommunstyrelsen behövs för att fullgöra kommunen uppgifter. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-13

2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Det är den av vårdgivaren (kommunfullmäktige) utsedda nämnden som 
utser verksamhetschef. Nämndens beslut att utse en verksamhetschef ska 
vara ett personligt förordnande för en viss namngiven person att ta över 
ansvaret som verksamhetschef. 

Ett tillägg i det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden föreslås. Efter punkterna med 
barn- och utbildningsnämndens ansvar i 47 § kan ett tillägg göras enligt 
följande: 

”Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på 
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i 
kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola.” 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 3/2018

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-17

1(3)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 3/2018 Dnr 2017/487 003

Överföring av ansvaret för den medicinska och 
psykologiska delen av elevhälsan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ett tillägg 
görs i det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden. Efter punkterna med barn- och 
utbildningsnämndens ansvar i 47 § görs ett tillägg enligt följande: 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på 
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i 
kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola.

Barn- och utbildningsnämnden får på beställning av andra mot ersättning 
tillhandahålla insatser inom elevhälsoområdet. 

Sammanfattning
Tillägg i det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden att föra över vårdgivarens, det 
vill säga kommunens, ansvar i fråga om den medicinska och psykologiska 
elevhälsan till barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning
Den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan lyder under samma 
hälso- och sjukvårdsregelverk som hälso- och sjukvården inom landstinget.
 
Ett viktigt juridiskt begrepp inom hälso- och sjukvårdslagstiftningen är 
begreppet ”vårdgivare”. Begreppet definieras som statlig myndighet, 
landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som 
myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för samt annan 
juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och 
sjukvård”. 1 kap. 3 § patientsäkerhetslagen (2010:659)

När det gäller hälso- och sjukvård som bedrivs inom ramen för elevhälsan 
är det vanligtvis en kommun eller en enskild skolhuvudman som är 
vårdgivare. En kommun representeras som utgångpunkt av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige tillsätter de nämnder som utöver 
kommunstyrelsen behövs för att fullgöra kommunen uppgifter. Av 

110



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-17

2(3)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

skollagen (2010:800) 2 kap. 2 §, andra stycket, framgår att det i varje 
kommun ska finnas en eller flera nämnder som fullgör kommunens 
uppgifter enligt denna lag.

I det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden framgår barn- och 
utbildningsnämndens ansvar i följande punkter:

 Förskola 
 Fritidshem 
 Förskoleklass 
 Grundskola 
 Grundsärskola 
 Gymnasieskola 
 Gymnasiesärskola 
 Kommunal vuxenutbildning
 Särskild utbildning för vuxna 
 Musikskola

När det gäller överföring av vårdgivarens, det vill säga kommunens, ansvar 
i fråga om den medicinska och psykologiska elevhälsan så saknas det i 
reglementet. 

I hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 4 kap. 2 § första stycket framgår att 
”där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som 
svarar för verksamheten (verksamhetschef). Regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ansvar 
och uppgifter för verksamhetschefen.”

Det är den av vårdgivaren (kommunfullmäktige) utsedda nämnden som 
utser verksamhetschef. Nämndens beslut att utse en verksamhetschef ska 
vara ett personligt förordnande för en viss namngiven person att ta över 
ansvaret som verksamhetschef. 

Ett tillägg i det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden föreslås. Efter punkterna med 
barn- och utbildningsnämndens ansvar i 47 § kan ett tillägg göras enligt 
följande: 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på 
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i 
kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. 

Barn- och utbildningsnämnden får på beställning av andra mot ersättning 
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Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

tillhandahålla insatser inom elevhälsoområdet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson 2017-12-20
Analys från JP Infonet över vilka krav som ställs på en verksamhetschef för 
den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan.
Arbetsutskottet § 3/2018 

Skickas till
Kommunfullmäktige

___
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 56/2018 Dnr 2018/18

Bidragsregler för föreningar 2019
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta anta bidragsregler för föreningar från och med 1 januari 2019.

Sammanfattning
Kultur-och fritidsförvaltningen föreslår en förstärkt skrivning i 
bidragsreglerna från och med 1 januari 2019, samt ett ökat aktivitetsbidrag 
till föreningar.

Ärendebeskrivning
Kultur-och fritidsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
en förändrad skrivning i bidragsreglerna. Det gäller allmänna regler, årligt 
grundbidrag samt bidrag för aktiviteter. Det avser i texten att förstärka 
krav på föreningar att ta fram och arbeta med värderingar, 
jämställdhetspolicy och drogpolicy under allmänna regler (ändrat i texten 
från bör till ska). 

Ändringar avseende personuppgifter under ”årligt grundbidrag”. Åldern för 
aktivitetsbidrag sänks från 7 till 5 år.

Vidare att bidraget för en redovisad och godkänd aktivitet höjs från 52 
kronor till 55 kronor. Detta innebär en ökad kostnad på ca 21 500 kronor, 
beräknad på utbetalat bidrag för aktiviteter 2017. Den ökade kostnaden tas 
ur kultur och fritids rambudget. Övriga bidrag indexregleras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen
Nuvarande bidragsregler för föreningar 2017
Förslag till bidragsregler för föreningar från och med 1 januari 2019

Skickas till
Kommunstyrelsen
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1 (1)Tjänsteskrivelse

2018-03-08Kultur- och fritidsförvaltningen
Peter Adolfsson
Kultur-och fritidschef

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Att kommunfullmäktige beslutar anta bidragsregler för föreningar från och 
med 1 januari 2019.

Sammanfattning
Kultur-och fritidsförvaltningen föreslår en förstärkt skrivning i bidragsreglerna 
från och med 1 januari 2019, samt ett ökat aktivitetsbidrag till föreningar.

Ärendebeskrivning
Kultur-och fritidsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en 
förändrad skrivning i bidragsreglerna. Det gäller allmänna regler, årligt grund-
bidrag samt bidrag för aktiviteter. Det avser i texten att förstärka krav på före-
ningar att ta fram och arbeta med värderingar, jämställdhetspolicy och drogpo-
licy under allmänna regler (ändrat i texten från bör till ska). 
Ändringar avseende personuppgifter under ”årligt grundbidrag”. Åldern för ak-
tivitetsbidrag sänks från 7 till 5 år.
Och att bidraget för en redovisad och godkänd aktivitet höjs från 52 kronor till 
55 kronor. Detta innebär en ökad kostnad på ca 21 500 kronor, beräknad på ut-
betalat bidrag för aktiviteter 2017. Den ökade kostnaden tas ur kultur-och fri-
tids rambudget. Övriga bidrag indexregleras.

Bilaga 1: Bidragsregler för föreningar 2017
Bilaga 2: Förslag till bidragsregler för föreningar från och med 1 januari 2019

Peter Adolfsson
Kultur-och fritidschef
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Peter Adolfsson
Kultur-och fritidschef

2018-03-06

Bidragsregler gällande från och med 1 januari 
2019.

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens 
verksamhetsområde

Allmänna regler
Bidragen är till för att stötta Hultsfred kommuns ideella föreningar. 
Bidragsgodkända föreningar ska ha en verksamhet för ungdomar, pensionärer, 
funktionshindrade eller en förening som bedriver kulturverksamhet.
Föreningen bör vara medlem i en riksorganisation om sådan finns. 
Föreningen ska ha minst 10 aktiviteter per år inom sitt verksamhetsområde och 
bedriva huvuddelen av verksamheten inom kommunen.
Föreningen ska vara uppbyggd enligt grundläggande värderingar, som demo-
krati, jämställdhet, individens frihet och alla människors lika värde. Förening-
ens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, könsöverskri-
dande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexu-
ell läggning och ålder. Den ska arbeta för att stimulera mångfald och en jämlik-
het mellan ungdomsgrupper, lika väl som jämställdhet mellan könen. 
Föreningen ska ha godkända stadgar, styrelse och revisorer. Av föreningens 
stadgar ska det framgå att alla har rätt att bli medlemmar och delta i verksam-
heten, såvida det inte finns sakliga och för kommunen godtagbara skäl att hind-
ra detta.
Det ska inom föreningen arbetas för att skapa en rök-, alkohol och drogfri miljö 
runt sina aktiviteter. Ledarna och andra vuxna inom föreningen ska vara goda 
förebilder för de unga. En drogpolicy ska finnas i varje förening. 
Föreningen ska medverka vid de föreningsträffar som anordnas av kommunen. 

Medlemskap
För att bli beviljad bidrag så gäller följande:
Ungdomsförening ska ha minst 10 medlemmar i åldern 5 - 25 år
Pensionärsförening ska ha minst 10 medlemmar som är pensionärer
Handikappförening ska ha minst 10 medlemmar som har fyllt 5 år och har ett 
funktionshinder.
Kulturförening ska ha minst 10 medlemmar i åldern 5 år - ....
Som medlem ska man finnas med i medlemsregistret och betalat sin medlems-
avgift. Man ska även vara aktiv i föreningens verksamhet.
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Ett medlemskap kan inte vara tillfälligt, som exempelvis en bingo, dans eller 
supportmedlem. Skolidrottsföreningar, får endast aktivitetsbidrag. Övriga före-
ningar som kopplas till skolverksamheten får inte några bidrag.

Ansökan
Ansökningar om bidrag lämnas till kultur- och fritidskontoret. Blanketter finns 
att hämta på kommunens hemsida eller på kontoret. Har du frågor eller behöver 
ha hjälp, då är du välkommen att kontakta oss. 

Har vi bidragsgodkänt er förening, så kan du göra bidragsansökan digitalt via 
kommunens hemsida. Det krävs lösenord för detta, för att få ett kontakta oss 
via e-postadressen kultur.fritid@hultsfred.se . Bidrag betalas enbart ut till före-
ningens bankkonto, plus- eller bankgiro. Endast ett konto kan anges.

Granskning
Förening som beviljats bidrag ska kunna visa upp sin bokföring och sina hand-
lingar. Och då på ett sådant sätt som kultur- och fritidsförvaltningen bestämt.

*/ är bidrag som indexuppräknas årligen.

Särskild prövning  
Undantag från reglerna kan tillåtas efter att en prövning har gjorts av förvalt-
ningen. De som inte uppfyller kraven kan eventuellt få ett årligt bidrag som är 
*/ 1 043 kronor för samhällsnyttiga insatser, beroende på föreningens verksam-
het.

Bidrag till nystartad förening
En nystartad förening kan första verksamhetsåret få */ 933 kronor i startbidrag.

Ett årligt grundbidrag
Grundbidrag söks varje år efter föreningens årsmöte. Tillsammans med ansö-
kan ska det lämnas en verksamhetsberättelse, ekonomisk resultat-0ch balans-
räkning samt en revisionsberättelse över föregående års verksamhet. 
En arbetsplan för det som föreningen planerar göra under verksamhetsåret ska 
också lämnas. Bidraget är */ 1 167 kronor. 
Ansökan ska vara lämnat till kultur-och fritidskontoret senast 1 månad efter 
årsmötet. Det är viktigt att varje bidragsbeviljad förening lämnar in ansökan, 
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eftersom den ligger till grund för att föreningen ska få andra föreningsbidrag 
exempelvis lokalbidrag. 
Personuppgifterna i ansökan används för att hålla föreningsregistret aktuellt. 
Detta för att föreningen inte ska missa någon information från förvaltningen.

Samhällsförening
Kommunens samhällsföreningar får ett årligt bidrag med */3 540 kronor

Försvarsorganisationer
Försvarsorganisationer (Röda korset, Hemvärn) får som enda bidrag, ersättning 
för sina lokalkostnader.

Bidrag för lokaler
Beviljas med 50 % av de hyror som föreningen har för de lokaler som hyrs av 
Kultur-och fritidsförvaltningen. Bidraget gäller även för hyra av lokal i Skep-
pet i Målilla, Vena bygdegård, Silverdalens Folkets hus och Ordenshuset i Vir-
serum.
För övriga lokaler kan förening få 40 % av lokalkostnaderna, maximalt 5 000 
kr. En förening som äger sin lokal ska fylla i blanketten ”Driftskostnader före-
ningsägda lokaler” och skicka in den till oss. Utgifter för driften av en lokal, till 
exempel el, vatten, sophämtning eller försäkringskostnader, ska kunna ses i 
föreningens bokföring.
Inkomster för uthyrning av lokal dras av ifrån kostnaderna för lokalen.

Tänker föreningen köpa eller hyra en lokal, kontakta först oss innan ni skriver 
på ett avtal om det är så att ni vill ansöka om bidrag för den. Vi tar oss rätten 
att pröva anskaffandet av lokalen samt kostnaden. Samnyttjande av lokaler 
mellan olika föreningar är att föredra.

Bidrag för aktiviteter
Bidraget är 52 kronor för en redovisad och av oss godkänd aktivitet.
För att få en aktivitet godkänd så ska man vara minst 5 deltagare i åldrarna 5 - 
20 år. Undantag från åldersregeln görs för bidragsberättigade handikappföre-
ningar och pensionärsföreningar.

Om verksamhet är exempelvis tennis eller bordtennis så kan färre deltagare 
godtas. 
Ansökan för aktiviteter tiden 1 januari - 30 juni ska vara hos kultur- och fritids-
kontoret senast den 25 augusti och aktiviteter 1 juli - 31 december senast den  
25 februari.
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Kommer ansökan in till kontoret för sent, så mister föreningen rätten till bidra-
get.

Föreningen får ta med de aktiviteter de har haft de senaste 45 dagarna av före-
gående termin och inte har rapporterats tidigare. Ordförande och kassör ansva-
rar för att uppgifterna i ansökan är korrekta, skulle de inte vara det så kan före-
ningen mista sina bidrag eller bli återbetalningsskyldig. 

Övriga villkor för aktivitetsbidraget.
Verksamheten ska vara planerad, det vill säga att den har ett syfte och att den 
är beslutad av styrelsen eller sektionen. Bidrag kan utgå för alla typer av aktivi-
teter som ingår i föreningens verksamhet där närvarokort förs under aktiviteten. 
Exempel på sådana är: Idrotts- och motionsverksamhet (t ex motionspromena-
der, bowling, badminton, dans, boule, gymnastik). Hobbyaktiviteter (t ex söm-
nads-, sång och teatergrupper. Styrelse-, kommitté- och arbetsgruppsmöten. 
Resor, studie- och teater samt konsertbesök. Det är den lokala föreningen som 
är arrangör av aktiviteten. 
Ansvarig ledare ska vara utsedd av föreningen och den ska delta vid aktivite-
ten. Aktiviteten ska pågå minst 60 minuter.
Bidrag beviljas bara en gång per dag och grupp. Detta oavsett hur många delta-
gare det är och hur lång aktiviteten är. Den som deltar i mer än en aktivitet per 
dag får bara räknas med vid en. En grupp får inte, ur redovisningssynpunkt, de-
las i mindre grupper för att få fler aktivitetsbidrag. I samma lokal eller på sam-
ma plan kan bara en grupp räknas samtidigt. 
Bidrag betalas inte ut till aktiviteter som är entrébelagda. Exempel på sådana är 
tävlingar och arrangemang. Inte heller till grupper eller studiecirklar där ett stu-
dieförbund får statsbidrag. Bidrag betalas inte heller till aktiviteter vars enda 
syfte är att öka på föreningens inkomster ett exempel är bingo, danser eller ba-
sarer.
Vid varje sammankomst ska närvarokort föras med namn och födelsedata på 
deltagarna. Ledare ska vara med på aktiviteten och får inte vara ledare för flera 
grupper samtidigt. Ledaren ska intyga att uppgifterna på kortet är riktiga. När-
varokorten ska sparas i minst fyra år, för att kunna uppvisas vid en eventuell 
kontroll.

Bidrag för konstutställning
En förening som ordnar en konstutställning kan få bidrag på max */3 536 kr för 
detta. Konstnären ska uppfylla Sveriges Konstföreningars (SKR) krav för ”ut-
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ställningsersättning”. Med ansökan ska kvitton på utställningens utgifter läm-
nas in.

Bidrag till scoutföreningar
Bidrag beviljas till en scoutkår med */ 350 kronor per år och grupp. Gruppen 
ska ha regelbunden verksamhet en gång per vecka. Bidraget söks i samband 
med att grundbidragsansökan skickas in och grundas på föregående års verk-
samhet.

Övrig information
Stadgeändringar ska anmälas till Kultur-och fritidsförvaltningen.
Förvaltningen kontrollerar regelbundet föreningens ansökningar. Lämnande av 
oriktiga uppgifter kan medföra avdrag på bidragsbeloppet, återbetalningsskyl-
dighet eller att föreningen avstängs från rätten att få bidrag.
Ett bidrag som beviljats för ett särskilt ändamål ska betalas tillbaka om det inte 
använts och om det använts till annat än vad det beviljats för.

Service till föreningen
En förening kan mot en mindre kostnad få hjälp med tillverkning av exempel-
vis affischer och broschyrer. Även kopiering finns det möjlighet att få hjälp 
med.  Alla föreningar inom kommunen får använda sig av tjänsten genom att 
kontakta Kultur- och fritidskontoret. Kopieringsarbeten lämnas in minst 3 da-
gar i förväg.

Utrustning att hyra
Högtalare med mikrofon pris 200 kr per tillfälle
Hjärtstartmaskin pris 200 kr i depositionsavgift
Röstväst (väst med mikrofon och högtalare)
Flytväst pris 20 kr per dygn 100 kr per vecka
Isdubbar pris 100 kr i depositionsavgift
Räddningslina pris 100 kr i depositionsavgift

Vid eventuella frågor: 
Kontakta kultur-och fritidsförvaltningen telefon 0495-24 00 00 eller via 
e-post kultur.fritid@hultsfred.se
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Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

Bidragsregler för föreningar 2017

Textilsommar 2014  i Virserums konsthall
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För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens 
verksamhetsområde

Allmänna regler
Bidragen är till för att stötta föreningarna. De ska ha verksamhet för ungdomar, pensio-
närer, funktionshindrade eller att vara en kulturförening. Man ska arbeta för att skapa en 
drogfri miljö i föreningen. Ledarna och andra vuxna inom föreningen ska vara förebilder 
för de unga. De som accepterar droger (alkohol, narkotika eller doping) i sina verksam-
heter mister sina bidrag. En drogpolicy bör finnas i varje förening. Man ska även stimu-
lera en jämlikhet mellan ungdomsgrupper lika väl som jämställdhet mellan könen.
För att beviljas bidrag ska föreningen vara medlem i en riksorganisation som får bidrag 
av staten. Föreningen ska ha minst 10 aktiviteter per år inom sitt verksamhetsområde.

Medlemskap
För att få bidrag så gäller följande:
Ungdomsförening ska ha minst 10 medlemmar i åldern 5 - 25 år
Pensionärsförening ska ha minst 10 medlemmar som är pensionärer
Handikappförening ska ha minst 10 medlemmar som har fyllt 5 år och har ett funktions-
hinder
Kulturförening ska ha minst 10 medlemmar som har fyllt 5 år
Som medlem ska man vara med i medlemsregistret och betalat sin medlemsavgift. 
Man ska även vara aktiv i föreningens verksamhet.
Ett medlemskap kan inte vara tillfälligt, som exempelvis en bingo, dans eller support-
medlem. Hem- och skolaföreningar får inte bidrag från oss utan får vända sig till Barn-
och utbildningsförvaltningen. Skolidrottsföreningar får enbart aktivitetsbidrag från oss.

Ansökan
Ansökningar om bidrag lämnas till Kultur- och fritidskontoret. Blanketter finns att hämta 
på kommunens hemsida. Du kan även besöka oss på kontoret för att få hjälp. 
Är du en godkänd förening, så kan du även ansökan direkt via kommunens hemsida. 
För mer information och för att få ett lösenord, kontaktar du Ann-Marie Blixt på 
telefon 24 05 02.
Bidrag betalas bara ut till en förenings bankkonto, post- eller bankgiro.
Utbetalning görs inte till privata konton.
Ansökan som är för sent inskickad eller är ofullständigt ifylld, kommer inte att behand-
las.
Försvarsorganisationer (Röda korset, Hemvärn) får som enda bidrag, ersättning för sina 
lokalkostnader.
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Granskning
Förening som beviljats bidrag ska kunna visa upp sin bokföring och sina handlingar. Och 
då på ett sådant sätt som Kultur- och fritidsförvaltningen bestämmer.

Budget
Kommunfullmäktige beslutar varje år om den budget som finns att fördela till föreningar. 
Vi har rätt att pröva varje ansökan och fördelar därefter de pengar som finns till vårt förfo-
gande. Bidragsbeloppen kan bli justerade efter att beslut tagits om den årliga budgeten.

Särskild prövning
Undantag från reglerna kan tillåtas efter att en prövning har gjorts.
De som inte uppfyller kraven kan eventuellt få ett årligt bidrag som är 1043 kronor för 
samhällsnyttiga insatser.

Bidrag till nystartad förening
En nystartad förening kan första året få 905 kronor i startbidrag som ett administrativt 
bidrag.

Ett årligt grundbidrag
Grundbidrag söks varje år efter föreningens årsmöte. Tillsammans med en ansökan ska 
det lämnas en verksamhetsberättelse, ekonomisk balansräkning och en revisionsberät-
telse från föregående års verksamhet. En arbetsplan för det föreningen skall göra under 
året ska också lämnas. Bidraget är 1 132 kronor. 
Det ska vara lämnat till Kultur-och fritidskontoret senast den 15 april. 
Kontakta handläggare Ann-Marie Blixt telefon 24 05 02 om ansökan inte kan lämnas in i 
tid. Grund- eller startbidrag ligger till grund för att få andra kommunala föreningsbidrag.

Samhällsföreningar får årligen 3 434 kronor som enda bidrag.

Bidrag för lokaler
Beviljas med 50 % av de hyror som föreningen har för de lokaler som hyrs av Kultur-och 
fritidsförvaltningen. Bidraget gäller även för hyra av lokal i Skeppet, Vena bygdegård, Sil-
verdalens Folkets hus, Medborgarhuset och Ordenshuset.

För övriga lokaler kan förening få 40 % av lokalkostnaderna, maximalt 5 000 kr. 

En förening som äger sin lokal ska fylla i blanketten ”Driftskostnader föreningsägda loka-
ler” och skicka in den till oss. Utgifter för driften av en lokal, till exempel el, vatten, sop-
hämtning eller försäkringskostnader, ska kunna ses i föreningens bokföring.
Inkomster för uthyrning av lokal dras av ifrån kostnaderna för lokalen.

Tänker ni köpa eller hyra en lokal, kontakta först oss innan ni skriver på ett avtal om det är 
så att ni vill ansöka om bidrag för den. Vi tar oss rätten att pröva anskaffandet av lokalen 
samt kostnaden. Man ska i första hand försöka att samarbete mellan olika föreningar om 
lokaler.
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Bidrag för aktiviteter
Bidraget är 52 kronor för en redovisad och godkänd aktivitet.
För att få en aktivitet godkänd så ska man vara minst 5 deltagare i åldrarna 7 - 20 år. 
Undantag från åldersregeln görs för bidragsberättigade handikappföreningar och pensio-
närsförening.

Om verksamhet är exempelvis tennis eller bordtennis så kan färre deltagare godtas.
Där flera föreningar samarbetar i så kallad föreningsskola beviljas det bidrag även för 
åldrarna 5 - 7 år.  
Ansökan för aktiviteter tiden 1/1 - 30/6 ska vara hos Kultur- och fritidskontoret senast den 
25 augusti och aktiviteter 1/7-31/12 senast den  25 februari.

Kommer ansökan in till kontoret försent ,så mister man rätten till bidraget.

Man får ta med de aktiviteter som man har haft de senaste 45 dagarna av föregående ter-
min och som inte har rapporterats tidigare.
Ordförande och kassör ansvarar för att uppgifterna i ansökan är rätt. Är lämnade uppgif-
ter inte det så kan föreningen bli avstängd från bidrag.

Övriga villkor för aktivitetsbidraget.
Verksamheten ska vara planerad, det vill säga att den har ett syfte och att den är beslutad 
av styrelsen eller sektionen. Bidrag kan utgå för alla typer av aktiviteter som ingår i fören-
ingens verksamhet där närvarokort förs under sammankomsten. 
Exempel på detta är: Idrotts- och motionsverksamhet (t ex motionspromenader, bowling, 
badminton, dans, boule, gymnastik). Hobbyaktiviteter (t ex sömnads-, sång och teater-
grupper. Styrelse-, kommitté- och arbetsgruppsmöten. Resor, studie- och teater samt 
konserterbesök. 
Det är den lokala föreningen som är arrangör av aktiviteten. 
Ansvarig ledare ska vara utsedd av föreningen och den skall delta vid aktiviteten. 
Aktiviteten ska pågå minst 60 minuter.
Bidrag beviljas bara en gång per dag och grupp. Detta oavsett hur många deltagare det 
är och hur lång aktiviteten är. Den som deltar i mer än en aktivitet per dag får bara räknas 
med vid en. En grupp får inte, ur redovisningssynpunkt, delas i mindre grupper för att få 
fler aktivitetsbidrag. I samma lokal eller på samma plan kan bara en grupp räknas samti-
digt. 
Bidrag betalas inte ut till aktiviteter som är entrébelagda. Exempel på sådana är tävlingar 
och arrangemang. Inte heller till grupper eller studiecirklar där ett studieförbund får stats-
bidrag. Bidrag betalas inte heller till aktiviteter vars enda syfte är att öka på föreningens 
inkomster ett exempel är bingo, danser eller basarer.

Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Ledare ska vara med på aktiviteten och får 
inte vara ledare för flera grupper samtidigt. Ledaren ska intyga att uppgifterna på kortet är 
riktiga. Närvarokorten ska sparas i minst fyra år, för att kunna uppvisas vid en eventuell 
kontroll.
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Bidrag för konstutställning
En förening som ordnar en konstutställning kan få bidrag på max 3 430 kr för detta. Konst-
nären måste uppfylla Sveriges Konstföreningars (SKR) krav för ”utställningsersättning”. Med 
ansökan ska kvitton på utställningens utgifter lämnas in.

Bidrag till scoutföreningar
Bidrag beviljas till en scoutkår med 340 kronor per år och grupp. Gruppen ska ha regelbun-
den verksamhet en gång per vecka. Det söks i samband med att grundbidragsansökan skick-
as in och man tittar på föregående års verksamhet.

Service till föreningen
En förening kan mot en mindre kostnad få hjälp med tillverkning av exempelvis affischer och 
broschyrer. Även kopiering finns det möjlighet att få hjälp med. 
Alla som har beviljats ett grund - eller startbidrag får använda sig av tjänsten genom att kon-
takta Kultur- och fritidskontoret. 
Kopieringsarbeten lämnas in minst 3 dagar i förväg.

Prislista för kopiering och laminering (med reservation för ändringar av prisen)
Kopiering A4 0,63 kr/st enkelsidigt 1,25 kr/st dubbelsidigt
Kopiering A3 1,13 kr/st enkelsidigt 2,25 kr/st dubbelsidigt
Färgkopiering A4 2,50 kr/st enkelsidigt 5,00 kr/st dubbelsidigt
Färgkopiering A3 3,75 kr/st enkelsidigt 7,50 kr/st dubbelsidigt
Adressetiketter ark 13,75 kr/styck
Overhead s/v 6,25 kr/st
Overhead färg 12,50 kr/st
Laminering A4 3,75 kr/st
Laminering A3 10,00 kr/st
Alla priserna är inklusive moms

Utrustning att hyra
Högtalare med mikrofon pris 200 kr/tillfälle
Hjärtstartmaskin pris 200 kr i depositionsavgift
Röstväst (väst med mikrofon och högtalare)
Flytvästar pris 20 kr/flytväst/dygn 100 kr/flytväst/vecka
Isdubbar pris 100 kr i depositionsavgift
Räddningslina pris 100 kr i depositionsavgift

Vid eventuella frågor kontakta: 
Ann-Marie Blixt       24 05 02    ann-marie.blixt@hultsfred.se 
Tommy Carlsson     24 05 07    tommy.carlsson@hultsfred.se 
Ingela Heldebro   24 05 03    ingela.heldebro@hultsfred.se

Bidragsreglerna är antagna av Kommunfullmäktige
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Kultur- och fritid, Box 500, 577 26 Hultsfred
kultur.fritid@hultsfred.se

Handläggare
Ann-Marie Blixt tfn 24 05 02   ann-marie.blixt@hultsfred.se
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-27

1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 60/2018 Dnr 2018/5

Redovisning av motioner under beredning 2018
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna redovisningen av motioner under beredning per 2018-03-21.

Sammanfattning
Kommunkansliet har i uppdrag att två gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige vad gäller motioner under beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har tagit fram en sammanställning över motioner som är under 
beredning per 2018-03-21. Det är 26 motioner varav 3 är nya. Den äldsta är från 
2015-03-23.

Kulturskola 2015/58 Kultur- och fritidschef
Sänk avgiften för att pröva 
strandskyddet

2016/78 Kommunchef

Tydligare arbete som främjar god 
hälsa

2016/151 KS

Gratis busskort inom Hultsfreds 
kommun

2017/65 Infrastrukturkansliet

Förmånscykel till kommunanställda 
– erbjud löneväxel

2017/76 Personalkontoret

Återinrättande av nämnd för kultur, 
idrott, föreningar och turism

2017/95 Partierna

Belysning av väg i Virserum 2017/101 ÖSK
Ta vara på varje orts starka sidor 2017/111 Kultur- och fritidschefen, 

informationschef
Utbildning för hemtjänstens 
personal i säkrare och tryggare 
bilkörning

2017/119 Socialnämnden

Ny båtramp/iläggningsplats i 
Virserumssjön

2017/120 Kultur- och 
fritidsförvaltningen, ÖSK

Sjösättningsramp i Virserumssjön 2017/121 Kultur- och 
fritidsförvaltningen, ÖSK

Satsning på motion och ökad 
trygghet i Järnforsen

2017/122 Kultur- och 
fritidsförvalningen, ÖSK
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-27

2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Äldreboendegarantin 2017/123 Socialnämnden
Belysning av badstigen i Virserum 2017/139 ÖSK
Dekalerna på kommunens bilar 2017/151 Socialnämnden
Förebygg fallolyckor för våra äldre 2017/154 Socialnämnden
Förstärk de årsrikas situation 2017/155 Socialnämnden
Avsluta kommunens engagemang i 
vindkraftsprojektet

2017/163 Kommunkansliet

Konkreta åtgärder för förbättrad 
folkhälsa nr 1

2017/164 ÖSK, barn- och 
utbildningsförvaltningen

Konkreta åtgärder för förbättrad 
folkhälsa nr 2

2017/165 Kultur- och fritidskontoret

Rastplats för hundar 2017/173 ÖSK, kultur- och 
fritidsförvaltningen

Koppla trygghetslarm till 
brandvarnare

2017/182 Socialnämnden, 
räddningstjänsten

Huskurage 2018/6 Trygghetsstategen
Parkeringsmöjligheter vid förskolan 
i Mörlunda

2018/28 NY

Förbjud tiggeri på offentliga platser 2018/30 NY
Dra ner på plastanvändningen på 
kommunala arbetsplatser

2018/39 NY KF 23/4

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med redovisning av motioner under beredning 2018

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-13

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 50/2018 Dnr 2018/36

Avyttring av lös egendom
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ge delegation till 
ekonomichefen att besluta vad gäller avyttring av lös egendom.

Sammanfattning
Förslag om delegation till ekonomichef om att besluta vad gäller avyttring 
av lös egendom.

Ärendebeskrivning
Avyttring av lös egendom ska i första hand ske till enheter inom den 
kommunala förvaltningen. Extern försäljning av inventarier och utrustning 
får endast ske om det inte finns något behov av egendomen inom 
kommunens verksamhet.

Extern försäljning ska ske med affärsmässighet och till marknadsvärde via 
värdering. Vid större omfattning ska anbudsförfarande eftersträvas.. 

För att smidigare kunna hantera frågor om avyttring av lös egendom 
föreslås att delegation ges till ekonomichefen enligt följande:
  
”Ekonomichefen har rätt att besluta om att avyttra lös egendom.”

Då översyn av delegationsordningen pågår kan den tills vidare placeras 
under punkt ”4.7 Ekonomi   Lös Egendom” .

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sammanträdesdatum

1(1)

Beslutsinstans

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § /

Anmälan av delegationsbeslut
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar 
kommunstyrelsen handläggning anmäls till kommunstyrelsen

Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-02- 27   2018-03-06  2018-03-13   2018-03-20   2018-03-27

Hultsfreds Kommunala Industri AB
2018-02-27   2018-03-13

AB Hultsfreds Bostäder
2018-02-23

Invensys AB
2018-02-27

Delegationsbeslut
Kommunchefen
Beslutsattestanter 2018  revidering

Meddelande
1. Granskning av huvudboks
2. Information om föreläsning Hot, hat och våld mot förtroendevalda 
    2018-05-08
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Hultsfreds Kommun 
Granskning av den interna kontrollen 
huvudboksprocessen 

 

Johan Friborg, Process- och Data Assurancespecialist 

Ola Holstein, Process- och Data Assurancespecialist 

Mars 2018
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Under 2016 genomförde Hultsfreds kommun ett byte av ekonomisystem, från A-plus till Visma. I samband med byte av ekonomisystem, har kommunens rutiner och 
processer avseende huvudboken förändrats/uppdaterats. Det är av stor vikt att kommunens rutiner och processer för hantering av huvudbok innefattar god intern 
kontroll och styrning. 
 
Revisorerna i Hultsfred kommun har därför utifrån en bedömning av risk- och väsentlighet, funnit det angeläget att granska kommunens interna kontroll avseende 
huvudboksprocessen. 
 

1.2  Revisionsfråga och kontrollfrågor 
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 
 
Säkerställer kommunstyrelsen att den interna kontroll avseende rutiner och processer för huvudboken tillfredsställande och ändamålsenlig? 
 
Granskningen inriktas mot följande kontrollfrågor: 
 

• Finns styrande och ändamålsenlig dokumentation av processen framtagen? 

• Finns ett attestflöde tydligt och ändamålsenligt definierat?  

• Stödjer etablerad behörighetsstruktur en god intern kontroll?  

• Finns ändamålsenliga rutiner för underhåll av fasta data etablerade?  

• Finns avstämningskontroll för överföring från försystem etablerade? 

• Finns det etablerade rutiner vid öppning och stängning av perioder? 

• Är bokslutsprocessen tydligt definierad och dokumenterad?  

• Är processen för skapande och förändring av bokföringsorder designad för att upprätthålla en god intern kontroll?  

• Finns rutiner för arkivering av huvudboksdataetablerade? 
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1.3 Metod och avgränsning 
Inom ramen för uppdraget har PwC genomfört intervjuer med utvalda personer i Hultsfreds kommun, genomfört analys av dokumentation samt via transaktionsanalyser 
säkerställt kommunens interna kontroll avseende attestflöden.  
 
Granskning har genomförts utifrån uppställda kontrollmål. 
 
Intervjuer har genomförts med följande personer: 
 

 Ylva Gustafsson, controller 

 Carola Billing, ekonomiassistent 

 Patrik Simonsson, controller  

 Ulrika Örmander, samordnare 

  

Underlag för transaktionsanalyser: 

 

 Under perioden 2017-01-01-2017-08-31 har 116 633 transaktioner varav 68 652 resultatpåverkande granskats.  

 Totalt har 132 attestanter, varav 54 beslutsattestanter och 78 granskningsattestanter kontrollerats. 
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2 Observationer och påverkan 

2.1 Finns styrande och ändamålsenlig dokumentation av processen framtagen? 

Inom Hultsfreds kommun återfinns upprättade riktlinjer samt övergripande systemdokumentation över huvudboksprocessen inkl. delprocesser, principer och rutiner.  
Ekonomiavdelningen arbetar för tillfället med att uppdatera befintlig systemdokumentation vilken senast uppdaterades 2015-12-31 och avser således det tidigare 
ekonomisystemet, A-plus. 

Befintlig systemdokumentation innehåller definitioner kring hur arbete ska utföras med kund- och leverantörreskontra, registrering av bokföringsordrar i huvudboken 
samt arbete inom anläggningsreskontran. Dokumentationen innehåller även avsnitt kring informationsflöden och hur försystem interagerar med reskontror samt 
huvudboken. Dokumentation avser dock det numera ersatta systemet A-plus, och saknar därför väsentliga avsnitt för processer, rutiner, informationsflöden samt 
försystem avseende nuvarande system Visma.  

I befintlig systemdokumentation, återfinns nedan systemkarta vilken överskådligt visar kommunens diversifierade systemflora med integrationer mot huvudboken i 
Visma/ROR.  

 
Bild1 – Översiktsbild över kommunens systemflora. 
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Revisionell bedömning och rekommendationer 

I Hultsfreds kommun finns det i dagsläget system- och processdokumentation endast avseende det tidigare systemet A-plus. Enligt de intervjuade medarbetarna vid 
ekonomiavdelningen i kommunen, pågår ett arbete med att uppdatera befintlig systemdokumentation till att innefatta Visma.  

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 
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2.2 Är bokslutsprocessen tydligt definierad och dokumenterad? 
Som övergripande styrdokument avseende hur kommunen ska arbeta med huvudboksprocessen vid periodstängning samt bokslut, har kommunen tagit fram 
ändamålsenlig dokumentation för periodsavstämning.  

I dokumentationen ”Tidplan 2018 bokslut mm.xlsx”, återfinns detaljer över bokslut och periodstängningar under 2018. I dokumentationen definieras tydligt ansvarig 
person, vilken aktivitet som ska utföras samt tidpunkt och klockslag då aktiviteterna ska utföras eller senast levereras. Instruktioner för hur respektive aktivitet ska utföras 
saknas dock i dokumentationen.  

Revisionell bedömning och rekommendationer 

Kommunen har arbetat fram dokumentation vilken behandlar aktiviteterna som ekonomiavdelningen genomför vid tertialstängning och bokslut. PwC anser dock att det 
utöver tidplanen som behandlar vad, när och av vem aktiviteten ska utföras, även bör tas fram tydligare dokumentation för hur aktiviteten ska utföras, exempelvis vilka 
balanskonto som ingår i avstämningen mot kundreskontran. 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 

 

2.3 Finns det etablerade rutiner vid öppning och stängning av perioder?  
I Hultsfreds kommun arbetar flertalet medarbetare vid ekonomiavdelningen. Det finns väl etablerade rutiner och aktiviteter som avdelningen utför vid tertialstängning 
samt vid årsbokslut. Som underlag för vilka aktiviteter som ska utföras, används ”Tidplan 2018 bokslut mm.xlsx” där även ansvarig person tydligt framgår.  

Ingående balanser bokas manuellt i Visma genom att ekonomiavdelningen skapar manuella bokföringsordrar för att föra över balanserna mellan räkenskapsåren.  

Revisionell bedömning och rekommendationer 

I Hultsfreds kommun finns det en tydlig tidplan vilken ekonomiavdelningens anställda arbetar efter vid tertialstängning samt bokslut. PwC har dock inte tagit del av 
dokumenterade underlag för att det i Hultsfreds kommun finns etablerade rutiner avseende öppning och stängning av perioder. Bedömningen är dock att personalen vid 
ekonomiavdelningen har etablerat informella rutiner för arbetet med tertialstängning och bokslut.  

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. 
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2.4 Finns avstämningskontroll för överföring från försystem etablerade? 
Personalen på ekonomiavdelningen är högst ansvariga för att samtliga balans- och resultatkonton stäms av vid tertial- och årsbokslut. Vidare utför de anställda vid 
ekonomiavdelningen löpande kontroll av saldon avseende ingående- och utgående balans mellan kommunens försystem. Beroende på vilket försystem som ska stämmas 
av, sker avstämningen manuellt eller direkt i Visma. Avstämning mellan systemen EDP (försystem för kundfakturor) och Visma utförs månadsvis på kontonivå av 
ekonomiassistenter.  

Under intervjuerna förklarade medarbetare ansvariga för avstämning mellan Fri Idavall, EDP och Visma att det ofta uppstår differenser i avstämningen. Differenserna 
beror enligt medarbetarna på felaktigheter som uppkommer i samband med exporteringen av de poster som ska läsas in i Visma. Lösningen som kommunen hittills 
tillämpat för att hantera inläsningsproblemen har varit manuella direkta justeringar i en kopierad version av de exporterade textfilerna, där originalfilen sparas för att 
möjliggöra uppföljning.  

Revisionell bedömning och rekommendationer 

Kommunen har etablerat avstämningskontroller som utförs löpande under året samt vid tertial- och årsbokslut. De problem som kommunen upplever med felaktigheter i 
textfilerna som genereras från försystem till Visma, hanterar kommunen genom att göra direkta justeringar i textfilerna. Utifrån ett intern-kontroll-perspektiv, medför 
direkta justeringar i systemgenererade textfiler en del risker eftersom eventuella misstag eller direkt felaktiga inmatningar förs över från ett system till ett annat. Detta 
åsidosätter även andra eventuella kontroller etablerade i försystemen även om uppföljning i efterhand kan göras med hjälp av sparade originalfiler.  

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 
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2.5 Är processen för skapande och förändring av bokföringsorder designad för att upprätthålla en god intern 
kontroll? 

Hultsfred kommun har fram till augusti 2017 mottagit samtliga underlag till huvudboksordrar i pappersform. Genom införandet av Visma skickas nu merparten av 
kommunens underlag till huvudboksordrar digitalt. Samtliga anställda vid kommunens ekonomiavdelning har möjlighet att skapa huvudboksordrar utan dualitet, d.v.s. 
utan krav på godkännande eller verifiering av annan medarbetare eller chef. PwC informerades om att man varje år gör ett stort antal manuella justeringar i huvudboken 
men att man sedan införandet av elektroniska underlag och överföring mellan försystem och Visma, har antalet manuella justeringar minskat något. Merparten av de 
manuella bokningarna görs för att rätta och justera balans- och resultaträkning då felaktigheter upptäcks. I samband med manuella justeringar förmedlas underlagen till 
närmaste verksamhetsansvarig via mail eller papper.  

PwC har noterat att man under helåret 2016 skapade 2800 manuella bokföringsordrar, vilket även innefattar internfakturor. I oktober 2017 infördes digitala 
internfakturor under månaderna oktober-december minskade antalet till cirka 500 manuella bokföringsordrar.  

Vidare bokas även ingående balanser genom manuella bokföringsordrar vilka flyttar balanserna mellan räkenskapsåren i samband med boksluten.  

Revisionell bedömning och rekommendationer 

Manuella justeringar som görs ökar risken för att felaktigheter uppstår. Då det ej finns något krav på godkännande eller verifiering av de manuella bokföringsordrar som 
ekonomiavdelningen skapar, ökar risken för att misstag och direkta felaktigheter uppstår i redovisningen.  

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt. 

2.6 Finns ändamålsenliga rutiner för underhåll av fasta data etablerade? 
I Hultsfreds kommun återfinns inga tydliga rutiner, policys eller instruktioner för underhåll avseende fast data. Istället har kommunen valt att begränsa åtkomsten till fast 
data genom att endast tillåta ett fåtal medarbetare på ekonomiavdelningen samt Vismas systemförvaltare åtkomst att uppdatera fasta data. Vid felaktig inmatning av 
konto- eller clearingnummer varnar systemet och användaren kan inte gå vidare. En logg av felaktigt inmatade poster skickas ut på daglig basis till kommunens 
ekonomiavdelning.  

Fasta data i form av attesträttigheter definieras av controllers, vilka genom informell kontakt med användare kan förmedla attesträttighet för verksamhet. Hultsfred 
kommun har för närvarande inga rutiner uppsatta för avstämning eller periodvis kontroll av fast data.  

Revisionell bedömning och rekommendationer 

Kontrollen som kommunen upprättat för att säkerställa att felaktiga inmatningar avseende konto- eller clearingnummer identifieras fångar inte upp de fall kontonummer 
mellan två leverantörer förväxlas eller matas in felaktigt med ett godkänt konto- eller clearingnummer. En periodvis genomgång eller dualitet för justering avseende 
leverantörsregister, hade bidragit till en ökad intern kontroll. Vidare sker det heller ingen granskning av attestregistret över tid för att säkerställa beslutade 
attesträttigheter ligger korrekt upplagda i registret.  

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 
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2.7 Finns ett attestflöde tydligt och ändamålsenligt definierat? 
Hultsfreds kommun har i enlighet med antagna attestförteckningar, upprättat en atteststruktur i Visma för gransknings- och beslutsattester fördelat på verksamhet, 
ansvarsområde samt resultatkonto. Rättigheterna att beslutsattestera hanteras från kommunens ekonomiavdelning och distribueras manuellt ut till respektive 
medarbetare av ekonomiavdelningens controllers eller ekonomichef. Underlagen för uppsättning av attestregistret grundar sig i dokumentation enligt nedan exempel:  

 För beslutsattester vid Hultsfreds kommuns ekonomikontor 
o ”Beslutsattestanter kommunstyrelsens förvaltningar 2017.doc” 
o ”Beslutsattestanter BUN fr.o.m. 170501” 
o ”Beslutsattestanter BUN fr.o.m. 170701” 

Avseende granskningsattest, finns ett krav att detta sker av annan person än beslutsattestanten. Dock finns ingen generell struktur uppsatt för granskningsattest, vilket 
innebär att samtliga medarbetare med åtkomst till Visma, har möjlighet att granskningsattestera en post. 

I Visma finns det även möjlighet att sätta upp attester avseende mottagningsattest. Under intervjun framkom det att detta inte är något som i dagsläget finns fullt 
implementerat eller krävs i Visma. Det förekommer dock att detta används vid en del förskolor för att verifiera att material eller tjänst som fakturan avser har mottagits.  

Beslutattestanter 

Attesträttigheter för beslutsattestanter inkluderar både ansvar och verksamhet vilket inte kan delas mellan två individer. Undantaget är verksamheten Albäcksskolan och 
Lindblomsskolan där två attestanter både kan granska och beslutsattestera en faktura för bokföring och utbetalning. Ett register för beslutsattestanter avseende 
kommunens verksamheter ska dokumenteras/uppdateras på årlig basis.  

Gransknings/mottagningsattester 

Hultsfreds kommun även implementerat tvingande gransknings – och/eller mottagningsattester som ett för-steg till beslutsattest. Detta syftar till att bidra med dualitet i 
attestprocessen. Samtliga medarbetare med åtkomst till Visma, har möjlighet att gransknings eller mottagningsattestera en faktura.   

Avvikelser till attesträttigheter 

Granskningsgenomförandet påvisade avvikelser i attester av bokföringsordrar. Granskningsgenomförandet påvisade 6 bokföringsordrar attesterats av 5 användare utanför 
gransknings- eller beslutsattestantens attesträttigheter. För detaljer gällande avvikande attest för transaktioner se dokument ”Underlag_avvikelser.xlsx”. 
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Revisionell bedömning och rekommendationer 

Bedömningen utifrån granskningen är att Hultsfred kommun bör se över behörighetsstrukturen samt bristerna i Visma som medför att en person kan attestera utifrån 
olika roller. Vidare finns det utrymme att förtydliga gransknings- och mottagningsattestens syfte då granskningen visar att mottagningsattest medför att gransknings- och 
beslutsattest kan utföras av samma person även om detta uppfyller kravet för dualitet.  

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 
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2.8 Stödjer etablerad behörighetsstruktur en god intern kontroll? 
PwC har noterat att Hultsfreds kommun i Visma tillhandahåller breda behörigheter till en stor grupp antal användare. Ett exempel på detta är att samtliga medarbetare 
med åtkomst till Visma, har möjlighet att gransknings- eller mottagningsattestera. En kompenserande kontroll är kravet på dualitet i attesterna vilket kräver att en 
granskningsattest alltid ska efterföljas av en beslutsattest. Dock åsidosätts denna kontroll då samtliga användare kan mottagningsattestera, varpå användaren som 
granskningsattesterade även kan beslutsattestera.  

Vidare har kommunen upprättat en behörighetsstruktur avseende skapande av manuella bokföringsordrar, där det inte finns krav på några godkännande eller attester av 
dessa. Samtliga medarbetare vid ekonomiavdelningen har möjlighet att skapa manuella bokföringsordrar.  

Avseende behörighetsstruktur för fasta data, har kommunen begränsat antal användare med åtkomst till att göra justeringar i denna till ett fåtal medarbetare vid 
ekonomiavdelningen och systemleverantören.  

Revisionell bedömning och rekommendationer 

PwC har noterat att den behörighetsstuktur som Hultsfreds kommun upprättat i Visma visar på brister då samtliga anställda med åtkomst till Visma har möjlighet att 
gransknings- och mottagningsattestera. I kombination med de effekter som mottagningsattesterna visat sig orsaka i attestflödet, kan inte nuvarande behörighetstruktur 
fullt ut anses stödja en god intern kontroll.   

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 

  

173



 

13 
 

2.9 Finns rutiner för arkivering av huvudboksdata etablerade? 
Hultsfred kommun följer en dokumenthanteringspolicy för hantering av hur räkenskapsmaterial skall arkiveras. I dokumentet “Dokumenthanteringsplan 
Ekonomikontoret 2016-10-20” återfinns nedbrutet på detaljnivå specifikation över hur kommunens handlingar och dokument ska arkiveras.  

Följande parametrar definieras i dokumentet:  

 Klassificering av rutin/handling 

 Hur handlingen ska förvaras, papper eller digitalt 

 Om kopia ska sparas 

 Vart lagringen ska ske 

 Hur länge handlingen ska sparas innan den förstörs 

 Tidsfrist när kommunen behöver se till att dokumentet återfinns i närarkiv/centralarkiv 

Dokumenthanteringsplanen har dock inte färdigställts för räkenskapsåret 2017, då denna fortfarande är under bearbetning.  

Med tanke på migrationen från huvudbokssystemet A-plus till Visma i augusti 2017, saknas det dokumentation angående hur räkenskapsinformation skall arkiveras i det 
nya systemet. Avsaknad av dokumentation vilket specificerar en uppdatering av konteringsregler för huvudbokssystemet Visma ökar risken för att kommunen inte 
efterlever kravet på arkivering i lagen om kommunal redovisning (KRL 2 kap 10 §) samt behandlingshistorik (KRL 2 kap 7 §).  

Revisionell bedömning och rekommendationer 

Utifrån granskning av upprättade rutiner, har PwC inte identifierat några avvikelser. Dock kan det nämnas att namngivningen på dokumentet, ej uppdaterats för 2017, 
vilket ekonomiavdelningens medarbetare uppmärksammade under intervjun.  

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 
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3 Revisionell bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte helt säkerställer att den interna kontrollen avseende rutiner och processer för huvudboken är tillfredsställande och ändamålsenlig. 
Det baserar vi på att systemdokumentationen inte anpassats vid byte av ekonomisystem, att det förekommer direkta justeringar i systemgenererade textfiler vid överföring 
från försystem, att det inte finns något krav på godkännande eller verifiering av det stora antal manuella bokföringsordrar som skapas samt att det finns en otydlighet i 
attestflödet på grund av att samma person i vissa fall både kan göra granskningsattest och beslutsattest av en faktura. 

Vi bedömer dock att bokslutsprocessen är tydligt definierad och dokumenterad, att det finns rutiner för öppning och stängning av perioder samt att det finns etablerade 
rutiner för arkivering av huvudboksdata. 

3.1 Rekommendationer 

För att öka den interna kontrollen i huvudboksprocessen har vi följande rekommendationer: 

 Införa krav på godkännande eller verifiering av manuella justeringar (bokföringsordrar) som ekonomiavdelningen upprättar i syfte att stärka den interna 
kontrollen i processen. 

 Förtydliga gransknings och mottagningsattestens syfte då dessa i dagsläget i kombination kan medföra att samma person både kan granskningsattestera och 
beslutsattestera en faktura i de fall fakturan har mottagningsattesterats. 

 Snarast finna åtgärder som innebär att direkta justeringar i systemgenererade textfiler vid överföring från försystem inte behöver göras. 

 Uppdatera systemdokumentationen. 

 

2018-03-12   

Caroline Liljebjörn  Ola Holstein 

Uppdragsledare 

 

 Projektledare 
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Kommunkansliet
Britt Idensjö
Kanslichef

2018-02-12

Kommunstyrelsen
Partiernas kontaktpersoner
Säkerhetssamordnaren
Trygghetsstrategen

Information om hat, hot och våld mot förtroende-
valda

Tisdagen 8 maj 2018 i samband med kommunstyrelsens sammanträde kommer 
SKL att informera om hat, hot och våld mot förtroendevalda. 

Till detta tillfälle finns även möjlighet för fler politiker att delta i informatio-
nen. Detta sker då på frivillig basis och endast km-ersättning utbetalas.

Informationen sker i sessionssalen i kommunhuset och beräknas starta ca 
15.30.  

För dig som vill läsa mer i ämnet rekommenderas följande länkar:
SKL – en trygg valrörelse 2018 

SKL - riktlinjer och handlingsplaner för att förebygga och hantera hat och hot 
mot förtroendevalda

SKL – en förstudie om hat och hot mot förtroendevalda i digitala miljöer

Säkerhetspolisen har också tagit fram information om säkerhet för förtroende-
valda. Denna finns även i tryckt version, kansliet har några exemplar om det är 
så att du vill ha den i papper.  
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https://skl.se/4.3ee4cc4f1611af77b8912d03.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=politiskstyrning
https://skl.se/4.4b84948e15e84b2826171226.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=politiskstyrning
https://skl.se/4.4b84948e15e84b2826171226.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=politiskstyrning
https://skl.se/4.2ec0a40816106217d5cd1d3a.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=politiskstyrninghttps://skl.se/4.2ec0a40816106217d5cd1d3a.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=politiskstyrning
http://www.sakerhetspolisen.se/publikationer/rapporter-amnesvis/sakerhetsskydd/personlig-sakerhet.html
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