
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vänsterpartiet Gislaved                INTERPELLATION                                

                                            Till  Margareta Lindgren                                                                                                         

                                            Ordförande i Barn-och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                     
Förskolans förutsättningar att fullfölja sitt pedagogiska uppdrag i Gislaveds 

kommun 

 I nu gällande styrdokument för Gislaveds kommun betonas, att hela kommunen har ett 
ansvar för barnens uppväxtvillkor och att förebyggande och främjande arbete för barn och 
unga ska prioriteras. En bra förskola är ett av fundamenten för att kunna uppnå de uppsatta 
målen. Hur ser då förutsättningarna ut i Gislaved? Finns det tillräckligt många utbildade 
förskollärare? Är barngruppernas storlek rimlig i förhållande till det pedagogiska uppdrag 
som ska utföras? Har förskolepersonalen en god arbetsmiljö?  

Vänsterpartiet Gislaved har nyligen mottagit information från förskolepersonal som tyder på 
avsevärda missförhållanden när det gäller förskolans arbetsmiljö, åtminstone i vissa delar av 
kommunen. Det handlar om stor obalans mellan barngruppers storlek i förhållande till 
tillgänglig personal och en betydande sårbarbarhet för plötsliga händelser i form av 
sjukfrånvaro m.m. Inte minst tycks det administrativa stödet till personalen vad gäller 
vikarieanskaffning vara minimalt. Det är helt oacceptabelt att -som nu tycks ske i rätt stor 
utsträckning- förskollärarna själva ska söka efter vikarier under tidiga morgontimmar, 
samtidigt som de tar emot barnen. Till detta ska läggas att personaltäckningen under de 
mest kritiska timmarna på dagen, kl. 06.00-07.00,  kan vara så låg att en personal tvingas 
vara ensam med 15 barn.  

Överlag tycks personalen i stor utsträckning få vara tusenkonstnärer och lösa bemannings- 
och samordningsproblem på egen hand. Det är förvisso bra med delaktighet och ansvar men 
inte till priset av försämrad hälsa och begynnande tecken på utmattningsdepression. En 
förskollärare som vi haft kontakt med berättar: ” Många av pedagogerna befinner sig på 
gränsen till utmattning. Symptom som gråt, oro, ångest, ilska, sömnlöshet, minnesluckor, 
huvudvärk, illamående, värk i bröstet, yrsel, utslag. Detta är bara några av  ganska vanliga 
symptom.” 

Till skillnad från annan pedagogisk personal sker personalutbildning mestadels på kvällstid, 
efter arbetets slut, vilket upplevs tröttande, särskilt som arbetsgivaren tydligen ej bjuder på 
någon form av förtäring.  

Förutom sina ordinarie pedagogiska uppgifter förutsätts förskolepersonalen hjälpa till med 
städning, disk, tvätt, matlagning, samtal angående fastighetsskötsel m.m.  



Om vi menar allvar med att förskolan är ett av fundamenten i det förebyggande arbetet med 
att ”bygga starka barn så vi slipper laga trasiga vuxna” – varför respekterar då inte Gislaveds 
kommun i högre grad förskollärarna som professionella pedagoger? 

Vi önskar svar på följande frågor:  

- Hur tänker den politiska ledningen för förskoleverksamheten agera för att förbättra 
arbetsmiljön inom förskolan 

- Hur har det statsbidrag som Gislaveds kommun erhålllit för att minska 
barngrupperna använts? Hur kommer det sig att ej alla medel använts? Enligt tidigare 
uppgifter i SVT-Jönköping kommer Gislaved att bli återbetalningsskyldiga för ej 
använt statsbidrag med 236 833kr. 

- Hur kan ledningsfunktion,administrativt stöd och basfunktioner (lokalvård m.m) 
förbättras så att förskollärarna ges rimliga förutsättningar att utföra sitt pedagogiska 
uppdrag?   Behövs resursförstärkningar?                                                                                                   
 
2018-05-13 
 
Kelly Abdulrahman, ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige 
 
Bengt-Ove Eriksson, gruppledare  
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Interpellation angående förskolans förutsättningar att fullfölja sitt 

pedagogiska uppdrag i Gislaveds kommun  

 

Ärendebeskrivning 

Kelly Abdulrahman (V) och Bengt-Ove Erikson (V) har den 13 maj 2018 lämnat 

in en interpellation angående förskolans förutsättningar att fullfölja sitt 

pedagogiska uppdrag i Gislaveds kommun. 

 

Interpellationen är ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Vänsterpartiet, daterad den 13 maj 2018 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna att interpellationen får ställas, samt 

 

att interpellationen ska besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde 

den 18 juni 2018.  

  

 

Expedieras till: 

Kelly Abdulrahman 

Bengt-Ove Eriksson 

Margareta Lindgren 

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fråga till fastighets- och servicenämndens ordförande 

 

Gislaved 17 maj 2018 

 

 

 

Som politiker i barn- och utbildningsnämnden har man förmånen att vara kontaktpolitiker, vilket 

innebär att man 2 ggr/år besöker olika förskolor/skolor i Gislaveds kommun.  

 

I april månad besökte vi tre förskolor i Anderstorp varav Prästgårdens förskola var en dem. Man har 

fått fina, luftiga lokaler på Prästgården med en härlig gård som inbjuder till utelek och rörelse.  

 

På baksidan av byggnaden är det en stor, hög byggnadsställning som går upp till andra våning. Jag 

undrade om det renoverades och ställde frågan till förskolechefen Emma Melert om hur det var. 

Hon svarar att denna ställning är en permanent brandtrappa. 

 

Min fråga är hur det är tänkt. Är den byggnadsställningen en långsiktig lösning?  

Brandtrappan ”tar ner” utseendet på förskolan och byggställningen får det att se ut som att det 

ständigt renoveras. Det måste finnas riktiga brandtrappor att köpa.  

 

 

 

Pia Skogsberg  

Ledamot i fullmäktige och bun 



&;",5- (~lve./I j( 0/3 04 I~ 

fJJzf-~ 
1~15 5;~slrc;VM 



t!1 GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

Socialnämnden 
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Revisionsrapport: Granskning av hemtjänst och hemsjukvård 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC genomfört en granskning av 
hemtjänsten och hemsjukvården. Syftet med granskningen är att bedöma ifall socialnämndcn bedriver en 
ändamålsenlig styrning och ledning av hemtjänstverksamheten och hemsj ukvården. 
För granskningen är fö ljande revisionsfrågor uppställda: 

-Utövar socialnämnden en ändamålsenlig styrning och ledning av hemtjänstverksamheten? 
-Utövar socialnämndens en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av hemsjukvården för 
säkerställande aven god och patientsäker vård? 

Granskningen visar att socialnämnden delvis utövar en tillräcklig styrning och kontroll av såväl 
hemtjänstverksamheten som hemsjukvården. 

Detta grundar sig på att nämnden behöver systematisera och utveckla sin uppföljning och utvärdering av hur 
vårdkedjan och dc olika vårdplaneringsprocesserna fungerar. Uppfdlj ning och analys av utI6rd tid och utförda 
insatser i förhållande till upprättad genomförandeplan behöver utvecklas. 

Ansvarsfördelningen, den så kallade tröskelprincipen, för att klarlägga hur den lokalt har ti llämpats och dess 
praxisutveckling behöver utredas. 

Utveckla system och verktyg. Det är inte ändamålsenligt att manuella system fortfarande inom delar av 
hemtjänsten används för planeringen av insatsutförandet. 

I granskningen lämnas vissa rekommendationer. 

Revisionsrapporten bifogas. Revisorerna önskar ta del av de åtgärder socialnämnden avser att vidta med 
anledning av granskningsresultatet. Skriftligt svar önskas senast den 24 augusti 2018. Revisionen vill inom ett 
år ta del av att beslutade/genomförda åtgärder har vidtagits. 

Gislaved den 21 maj 20 18 

För kommunens revisorer 
I 

f9 /' r:;t1 ~o 
~~son / 
Vice ordförande 

Svar sänds till: e-mail. maria. thoruJ)@gislaved.se Ev frågor besvaras via tel 010-212 98 45 (Carl-Magnus Stenehav) 



www.pwc.se 
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1. Sammanfattad bedömning och 
rekommendationer 

Revisorerna i Gislaveds kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av 
hemtjänsten och hemsjukvården. För granskningen är följande revisionsfrågor uppställda: 

 Utövar socialnämnden en ändamålsenlig styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten?  
 

 Utövar socialnämndens en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av 
hemsjukvården för säkerställande av en god och patientsäker vård? 

Granskningen visar att socialnämnden delvis utövar en tillräcklig styrning och kontroll av 
såväl hemtjänstverksamheten som hemsjukvården. 
 
Granskningen visar samtidigt att det finns behov av utvecklingsinsatser inom ett antal 
områden. Det handlar då bland annat om: 
 

 När det gäller hemsjukvården behöver det klarläggas vilka orsakssamband som, 
enligt uppgifter i kommun- och landstingsdatabasen, finns bakom den relativt 
kraftiga ökningen av andel personer som haft samtidiga hemsjukvårds- och 
hemtjänstinsats mellan åren 2015 och 2016.  

 

 Vidare behöver nämnden genomföra en närmare utredning av ansvarsfördelningen, 
den annars så kallade tröskelprincipen, för att klarlägga hur den lokalt har 
tillämpats och dess praxisutveckling.  
 

 Det handlar även om att nämnden, kopplat till de förändringar som skett i början av 
detta år vad gäller den tidigare betalningsansvarslagen, behöver systematisera och 
utveckla sin uppföljning och utvärdering av hur vårdkedjan och de olika 
vårdplaneringsprocesserna fungerar. 

 

 Nämnden behöver i det pågående organisationsöversynsarbete, både ur kostnads- 
och verksamhetssynpunkt, säkerställa tillgång till ett lokalt och verksamhetsnära 
ledarskap inom hemtjänstorganisationen.  

 

 Det planeringsverktyg som idag finns i Magna Cura behöver få en mera generell 
användning inom hemtjänsten. Det är inte ändamålsenligt att manuella system 
fortfarande inom delar av hemtjänsten används för planeringen av insatsutförandet. 
Flera intervjuade har dessutom pekat på att det inom förvaltningen idag finns flera 
olika system som idag inte är kopplade eller integrerade med varandra, exempelvis 
tidredovisningssystem, systemet för hantering av de nyckelfria låsen, Magna Cura. 
Arbete med uppföljning och kontroll försvåras, men även nämndens tillgång till 
snabb och säker styrinformation. 

 

 Även om det sedan tidigare i allt väsentligt är ett känt faktum att det finns 
rekryteringssvårigheter beträffande vissa personalgrupper behöver nämnden 
säkerställa att det arbetas fram en plan för vilka åtgärder som framåtriktat behöver 
vidtas när det gäller personal och kompetensförsörjning. 

 

 Nämnden behöver säkerställa att myndighetsfunktionen utvecklar en strukturerad 
uppföljning av de biståndsbeslut som överlämnas för utförande. Det är lämpligt att 
detta beaktas inom ramen för den löpande uppföljningen och rapporteringen till 
nämnden vad gäller implementeringen av de åtgärder som redovisas i 
handlingsplanen från år 2016, men också i den interna kontrollen. 
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2. Uppdrag 

De förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har utifrån sin genomförda 

väsentlighets- och riskanalys beslutat att genomföra en granskning av socialnämndens 

styrning, uppföljning och kontroll avseende hemtjänsten och hemsjukvården. PwC har fått i 

uppdrag att genomföra granskningen. 

Enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan 

få den tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt. 

Den enskilde ska genom bistånd tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska även 

utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.  

Insatser från hemtjänsten ska ges för att det ska vara möjligt för en enskild att kunna bo 

kvar i det egna hemmet. Hemtjänst ges till människor som på grund av sjukdom, fysiska, 

psykiska och/eller sociala funktionshinder eller annan orsak behöver stöd och hjälp i den 

dagliga livsföringen. 

Socialnämnden ansvarar för hemtjänst har därmed ett ansvar för att planera framåt för sin 

verksamhet och för att förse kommunfullmäktige med tillförlitliga underlag för långsiktig 

planering och eventuella prioriteringar. Eftersom hemtjänst är en väsentlig verksamhet som 

med sin omfattning påverkar invånarna och kommunens ekonomi är det angeläget att det 

finns en framförhållning i planeringen.  

Om inte socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och ledning finns en risk att 

en enskild kan gå miste om insatser som den har rätt till. För den enskilde kan det innebära 

en försämrad livssituation/livskvalitet samt ökad belastning/oro för anhöriga. För 

kommunen kan brister i styrning och ledning leda till ökade kostnader, exempelvis i form av 

högre personalkostnader. 

Kommunens revisorer har mot denna bakgrund samt de avvikelser som de senaste åren är 

identifierade vad gäller antal utförda timmar i förhållande till de som är beviljade inom 

hemtjänsten beslutat att en granskning ska genomföras. 

Från årsskiftet 2012/2013 övertog länets kommuner ansvaret för hemsjukvården från 

Landstinget i Jönköpings län. Detta innebär att kommunerna ansvarar för hemsjukvården 

för alla personer oavsett ålder och att patienterna kan få hemsjukvård hela dygnet. All 

planerad hälso- och sjukvård, för de personer som är inskrivna i hemsjukvården, ska ske i 

hemmet. 

Hemsjukvård erbjuds till personer som på grund av sjukdom och/eller funktionsnedsättning 

inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka vårdcentral utan stora påfrestningar eller 

olägenheter. Även oplanerad hälso- och sjukvård kan ges i den enskildes hem. 

I och med övergången av ansvaret för hemsjukvården, kan kommunerna erbjuda en 

sammanhållen vård, omsorg och rehabilitering genom teamarbete. Läkarbesök ingår dock 

inte i hemsjukvården, utan kontakt med och besök hos läkare kommer även i fortsättningen 

att ske genom vårdcentralen. 
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2.1. Revisionsfråga 
För denna granskning är följande revisionsfrågor fastställda:  

 Utövar socialnämnden en ändamålsenlig styrning och ledning av 

hemtjänstverksamheten? 

 Utövar socialnämndens en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av 

hemsjukvården för säkerställande av en god och patientsäker vård? 

2.2. Revisionskriterier/kontrollmål 
Utifrån de ovanstående revisionsfrågorna har följande revisionskriterier/kontrollmål 

formulerats:  

För den del av granskningen som omfattar hemtjänstverksamheten: 

 Det finns tydliga mål som är kända och tillämpas inom organisationen.  

 Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för hur styrning, ledning och 

uppföljning ska fungera i samtliga led från nämnden till utförare. 

 Det finns system och rutiner för hur personal inom hemtjänsten ska rapportera 

utförd tid och utförda insatser hos enskilda vårdtagare? 

 Det finns rutiner och riktlinjer för hantering av avvikelser i förhållande till beviljad 

insats och upprättad genomförandeplan. 

 Det sker en uppföljning och analys av utförd tid och utförda insatser i förhållande 

till upprättad genomförandeplan? 

För den del av granskningen som omfattar hemsjukvården: 

 Hemsjukvårdens resurser, sjuksköterskor och paramedicinska resurser 

(sjukgymnast och arbetsterapeut) är ändamålsenligt organiserade. 

 Det finns etablerade och ändamålsenliga former för den kommunala 

hemsjukvårdens samverkan, dels med hemtjänstverksamheten, dels med regionen. 

 Tröskelprincipen tillämpas enligt avtal. 

 Det finns upprättade vårdplaner vid övertagandet av ett hemsjukvårdsärende. 

2.3. Metod och avgränsning 
Denna granskning baseras på: 

 Genomgång av de styrande dokument, riktlinjer och rutinbeskrivningar som 
förvaltningen överlämnat  

 Intervjuer med verksamhetsföreträdare och representant för nämnden. 

 

Rapporten har varit föremål för sakavstämning. 
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3. Bakgrund 

3.1. Socialtjänstlagen 
Det är Socialtjänstlagen (SoL) som anger förutsättningarna för kommunernas socialtjänst. 

Lagen kan beskrivas som en målinriktad ramlag som ger kommunerna stor frihet att 

utforma verksamheten i förhållande till lokala förutsättningar och behov. 

Kommunens handläggnings- och biståndsbedömningsprocess regleras i SoL, samt 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Det nationella regelverket ställer krav på att 

myndighetsfunktionens handläggningsprocess ska vara likvärdig, rättssäker och utföras med 

god kvalitet. Regelverket syftar till att säkerställa rättssäkerhet. 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 

rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom 

biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska även utformas så att det stärker 

hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. En väl genomförd bistånds-

bedömningsprocess är en förutsättning för att den enskilde ska kunna få sina behov 

tillgodosedda.  

Rätten till bistånd är inte knuten till vissa särskilt angivna situationer eller insatser. 

Insatsernas art och utformning får bestämmas av förhållandena i det enskilda fallet och ska 

utformas i samspel med den enskilde de berör. Oavsett vad ärendet gäller är det viktigt att 

fokusera på den enskildes behov och inte på de insatser som tillhandahålls. 

3.2. Hemsjukvården 
Från årsskiftet 2012/2013 övertog länets kommuner ansvaret för hemsjukvården från 

Landstinget i Jönköpings län (nuvarande Region Jönköpings län). Den skatteväxling som 

gjordes och det gemensamma avtal som kommunerna och landstinget ingick reglerar det 

regionala utgångspunkterna för kommunernas ansvarsövertagande.  

På regionövergripande nivå har en Strategi och handlingsplan – Äldre fastställts för åren 

2015-2017. Strategi och handlingsplanen är det ramverk som fungerar som utgångspunkt 

för de länsdelsvisa handlingsplaner som är upprättade.  

Under hösten 2017 har länets kommuner, genom det primärkommunala samverkansorganet 

och på initiativ av socialchefsnätverket, aviserat uppsägning av avtalet, bland annat på 

grund av oklarheter kring gränsdragning. Kommunerna i regionen har framfört behov av att 

det genomförs en genomlysning och utredning av volym- och kostnadsutvecklingen kopplad 

till avtalet och den tidigare skatteväxlingen. Ett annat motiv till avtalsuppsägningen är den 

nya lag som trädde i kraft från 1 januari 2018 som reglerar samverkan i samband med 

utskrivning från den slutna hälso- och sjukvården i och med att den tidigare Betalnings-

ansvarslagen upphör. Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-30 att säga upp avtalet för 

omförhandling. 

Gislaveds kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen och det regionala avtalet erbjuda en 

god hälso- och sjukvård inom de områden kommunen ansvarar för. Inom den kommunala 

hälso- och sjukvården arbetar sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. 

Insatserna kan även delegeras till omvårdnadspersonal. 
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Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar vård/omvårdnad, rehabilitering, 

habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar personer som får behovet tillgodosett enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds enskilda som av egen kraft eller med hjälp inte 

kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionshinder. 

3.3. Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete 

För att säkerställa att socialtjänsten lever upp till de krav och mål som gäller enligt lagar och 

andra föreskrifter ska det finnas ledningssystem i verksamheten för systematiskt kvalitets-

arbete. Ledningssystemet ska i sin tur vara integrerat i styrningen och uppföljningen av 

verksamheten på samtliga nivåer. Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst, eller 

verksamhet enligt LSS, ska enligt förskriften identifiera, beskriva och fastställa de processer 

i verksamheten som är centrala för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Inom ramen för 

ledningssystemet ska riskanalyser och egenkontroll löpande genomföras. Klagomål och 

synpunkter ska tas emot, utredas och sammanställas. 

3.4. Lag om valfrihetssystem - LOV 
I januari 2009 trädde lagen om valfrihetssystem (LOV) i kraft. Valfrihetssystem enligt LOV 

är ett alternativ till upphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU). Ett syfte med 

LOU är att ge enskilda individer ökade valmöjligheter och stärkt ställning inom vård och 

omsorg genom att främja en mångfald utförare. I valfrihetssystem enligt LOV konkurrerar 

utförarna med kvalitet, inte pris.  

Förfrågningsunderlaget i en upphandling enligt LOV ska ange villkoren för hur avtalet ska 

fullgöras samt också anges de krav som ställs på hur verksamheten ska bedrivas. 

Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes i kommunens hemtjänst år 2012, vilket innebär 

att privata företag får utföra tjänsterna samt att den som blivit beviljad stöd får möjlighet att 

själv välja utförare. Det innebär samtidigt att socialnämnden fortsatt har det yttersta 

ansvaret för verksamheten. Men också att nämnden både har ett beställaransvar och ett 

ansvar som utförare av vård och omsorg, vilket innebär att nämnden ansvarar för att följa 

upp alla utförare för att garantera kvalitetsnivån på insatserna. I dagsläget finns, utöver den 

hemtjänstverksamhet som genomförs i kommunal regi, ett externt bolag- Ugglans hemtjänst 

– som är godkänt av kommunen som utförare. 

3.5. Uppföljning 
För att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet är det väsentligt att 

det finns en strukturerade former för uppföljning av verksamheten. Den uppföljning som 

görs av hemtjänstverksamheten bör omfatta flera aspekter, bland annat följande: 

 Uppföljning av pågående insatser utifrån biståndsbeslutet. Genomförs insatserna på 

ett sådant sätt att de bidrar till att tillgodose de behov som låg till grund för beslutet 

samt uppnå målet med hemtjänstinsatsen. 

 Uppföljning av om myndighetsfunktionens handläggnings- och bistånds-

bedömningsprocess genomförs med beaktande av rättssäkerhet och likvärdighet.  

 Uppföljning av externa hemtjänstutförare med utgångspunkt från 

godkännandekraven i LOV.  
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 Uppföljning av hemtjänsten, såväl externa utförare som verksamhet som bedrivs i 

kommunal regi, med utgångspunkt från kommunens mål med verksamheten och 

kvalitetskrav.  

 Uppföljning av om utförarens rapporterade insats för brukaren också faktiskt har 

utförts, vilket också är en förutsättning för att rätt ersättning utgår till utförarna. 

 Uppföljning av följsamhet och tillämpning av fastställda rutiner och riktlinjer, det 

vill säga lokalt regelverk. 

När det gäller uppföljningen av hemsjukvården behöver uppföljningen bland annat omfatta: 

 Uppföljning av följsamhet och tillämpning kopplat till regionala överenskommelser 

och avtal samt det regionala regelverkets fastställda rutiner och riktlinjer. 

 Följsamhet och tillämpning av MAS fastställda rutiner och riktlinjer. 

 Att informationsöverföringen mellan hemsjukvården och regionen fungerar på ett 

tillfredställande sätt för säkerställande av en fungerande vårdkedja. 

 Att planering inom kommunen är tydligt för enskilda som har behov av hälso- och 

sjukvårdsinsatser och hemtjänstinsatser. 

3.6. Övrigt 
Socialnämnden har tidigare infört möjlighet till förenklad biståndshandläggning för så 

kallade serviceinsatser. Möjligheten omfattar enskilda över 80 år och som bor i det egna 

hemmet. I de fastställda riktlinjerna för biståndsbedömning inom omsorgen för äldre- och 

funktionshindrade framgår vilka kriterier som då ska vara uppfyllda. Trygghetslarm är 

exempelvis en insats som enskilda kan erhålla som en serviceinsats 

En särskild utredning genomfördes under år 2016 av myndighetsfunktionens styrning och 

arbetssätt. Utredningen lyfter fram behov av utvecklingsinsatser inom en rad områden. Mot 

bakgrund av utredningen arbetades fram och fastställdes en handlingsplan, vilken bland 

annat omfattade nedanstående aktiviteter: 

 Revidering av riktlinjer för stöd och hjälpinsatser enligt SoL och LSS. 

 Fastställande av struktur och rollfördelning mellan biståndshandläggare och 

utförare. 

 Fastställande av struktur och metod för uppföljning av ärenden och beviljade 

insatser. 

 Generellt införande av Trygg hemgång samt med koppling till detta strukturera och 

formaliseras formerna för samverkan mellan biståndshandläggare och hemvården. 

 Revidering och förtydligande av schablontider. 

Kommentar 

Samtliga åtgärder ska enligt handlingsplanen vara genomförda senast hösten år 2017. Flera 

av de åtgärder som planen omfattar handlar om att tydliggöra struktur, metoder samt roll- 

och ansvarsfördelning, men också uppföljning av ärenden och myndighetsfunktionens 

beviljade insatser. Den genomförda granskningen visar att det behövs fortsatt åtgärder för 

att säkerställa implementeringen. Det är lämpligt att genomförande av beslutade åtgärder i 

handlingsplanen beaktas i den löpande uppföljningen och rapporteringen till nämnden, men 

också inom ramen för den interna kontrollen.  
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4. Hemtjänst och hemsjukvård i 
Gislaved 

Socialnämndens uppdrag och ansvar är att tillgodose kommuninvånarnas behov av vård, 

omsorg och service enligt gällande lagar, förordningar, riktlinjer och målsättningar. Social-

nämnden har det politiska ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, 

äldreomsorgen, omsorgen om funktionshindrade, vård och stöd till långvarigt psykiskt 

sjuka, hälso- och sjukvård, flyktingfrågor och integration. 

Socialnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt för 

utvärdering och utveckling av verksamheten. 

Hemtjänsten uppvisade verksamhetsåret 2016 ett underskott om -5 082 tkr. Även tidigare 

år har hemtjänstverksamheten haft svårigheter att kunna genomföra sitt uppdrag inom 

fastställda budgetramar. Antalet utförda timmar hade i snitt under år 2016 ökat något och 

uppgick ca 270 timmar/dygn. Fullmäktige beslutade tidigare år 2014 att ge socialnämnden 

ett uppdrag att inom äldreomsorgen se över och sänka sina driftskostnader avsevärt samt att 

i samarbete med andra förvaltningar och bolag tillskapa flera trygghets-/seniorboenden. I 

april år 2015 fastställde nämnden en plan för att hantera fullmäktiges uppdrag. En extern 

konsult anlitades för en genomlysning i syfte att belysa möjligheterna till att kunna påverka 

volymutvecklingen inom både äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten. 

Målsättningen med genomlysningen var att identifiera förbättringsområden, säkra 

kostnadskontrollen och att sänka driftskostnaderna utan att äventyra verksamhetens 

kvalitet. 

I samband med att socialnämnden behandlade sin delårsrapport per augusti år 2017 

beslutade också nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att månadsvis rapportera arbetet 

med budgetföljsamhet för programområden och verksamhetsområden som uppvisar eller 

prognosticerar underskott. 

Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes i kommunen inom hemtjänst 15 januari 2012. 

Förändringen innebär att privata företag får utföra hemtjänstinsatser samt att den som 

blivit beviljad stöd får möjlighet att själv välja utförare. Detta innebär även att social-

nämnden både har ett beställaransvar och ett ansvar som utförare av vård och omsorg. I 

dagsläget finns, utöver den hemtjänstverksamhet som genomförs i kommunal regi, ett 

externt bolag- Ugglans hemtjänst – som är godkänt av kommunen som utförare. 

4.1. Organisation 
Socialförvaltningen leds av en förvaltningschef. Underställd förvaltningschefen finns idag 

tre programområden, ett av dessa är vård och omsorg inom vilket kommunens hemtjänst 

och hemsjukvård är organiserad. Hemvård används i kommunen som samlande begrepp för 

hemtjänst och hemsjukvård. 

Organisationen har under den senare delen av år 2017 varit, och är fortfarande, under 

översyn och förändring. Nedan beskrivs det förslag till organisationsstruktur som idag finns 

för den insatsutförande delen inom förvaltningens äldreomsorg. Utgångspunkten och syftet 

med förslaget är att skapa en mera tydlig och hållbar organisation. De fem hemtjänstgrup-

perna kommer fortsatt som idag att vara områdesuppdelade. Två av hemtjänstgrupper i 

kommunens ytterområden föreslås kopplas till det vårdboende som finns i det geografiska 

området. Förslaget syftar också till att säkerställa ett mera verksamhetsnära ledarskap. 
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Inom ett annat programområde i förvaltningsorganisationen finns myndighetsfunktionen 

Enheten för bistånd och stöd som genomför den handläggnings- och biståndsbedömnings-

process som ligger till grund för beslut om insats med stöd av SoL. Ett gynnande beslut 

överlämnas till den utförare som den enskilde väljer för genomförande. Myndighetsfunk-

tionen har ett ansvar för den efterföljande uppföljningen som bland annat syftar till att 

säkerställa att den enskildes behov blir till tillgodosedda.  

Under verksamhetsåret har ett särskilt trygghetsteam - Trygg hemgång - inrättats perma-

nent. Tidigare har ett särskilt pilotprojekt för hemtagning från sjukhus pågått i Smålands-

stenar. Trygg hemgångs uppgift är att koordinera insatserna för den enskilde och säker-

ställa en trygg och säker hemgång i samband med att den enskilde skrivs ut från den slutna 

hälso- och sjukvården. Teamet består av flera olika kompetenser: biståndshandläggare, 

undersköterska, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Planeringen och utforman-

det av hjälpen och stödet sker hemma hos brukaren och behovsprövas. I samband med att 

en enskild aktualiseras inom hemgångsteamet fattas ett så kallat rambeslut för den initiala 

insatsen under en tvåveckorsperiod. 

Förvaltningens sjukgymnaster och arbetsterapeuter är idag samlade inom Rehabenheten, 

till vilken också teamet Trygg hemgång är kopplat, under en gemensam ledning. 

Kommunens övriga sjuksköterskor är organiserade i två grupper. Sjukgymnaster, arbets-

terapeuter och sjuksköterskorna är riktade mot kommunens olika geografiska delar. De 

legitimerade personalgruppernas verksamhetsuppdrag omfattar också brukare som valt 

Ugglans hemtjänst.  

I nämndens delårsrapport år 2017 anges att sjukfrånvaron inom förvaltningen ökat under 

året och nämnden har därför gett förvaltningen i uppdrag att analysera utvecklingen samt 

att ta fram åtgärder för att sänka denna. Under hösten har en sammanställning gjorts av hur 

sjukfrånvaron och övrig frånvaro ser ut inom förvaltningens olika programområden, på 

HEMVÅRD VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE DEMENSBOENDE
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enhetsnivå respektive inom förvaltningens yrkesgrupper. Ett förslag till åtgärdsplan ska 

presenteras för nämnden i april 2018. Till denna granskning har förvaltningen tillhanda-

hållit ett antal delårsrapporter från några av programområdets enheter. Enheternas 

rapporter pekar samstämmigt, inte bara på att sjukfrånvaron ökar, utan också på 

svårigheter som finns att kunna säkerställa en fungerande personal- och kompetens-

försörjning. Rekryteringssvårigheter finns framför allt när det gäller sjuksköterskor, 

sjukgymnaster samt erfarna undersköterskor. 

Kommentar 

Beskrivningen ovan av den verksamhetsutförande organisationen är idag ett förslag som 

också i närtid ska bli föremål behandling och ställningstagande. Det innehåller en viktig och 

central utgångspunkt för säkerställande av hållbarhet – att det lokala ledskarskapet beaktas 

och säkerställs.  
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5. Granskningsresultat 

5.1. Mål för verksamheten 
Den styrmodell i kommunen som år 2017 gällde syftade till att tydliggöra en gemensam 

struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess 

verksamheter. Styrmodellen bygger på mål- och resultatstyrning. Av modellen framgår att 

samtliga nivåer inom den kommunala organisationen har ett ansvar för att planera och följa 

upp verksamhetens mål och resultat. Modellen betonar vikten av ett ökat fokus på 

uppföljning och analys av uppnådda effekter och nytta inom kommunens olika 

verksamheter. 

Styrmodellen har varit föremål för en revidering. Den som från och med år 2018 är aktuell 

tar sin utgångspunkt i kommunens övergripande vision och värdegrund samt kommunens 

och verksamheternas uppdrag beskrivna i kommunala och statliga styrdokument. 

Nämndernas och verksamheternas grunduppdrag ska vara kopplade till den övergripande 

visionen samt definieras och dokumenteras på alla nivåer i organisationen. 

Med koppling till de kommunövergripande målen har nämnden för verksamhetsåret 2017 

fastställt ett antal nämndmål, dels utåtriktade som beskriver vad som ska uppnås ur ett 

brukarperspektiv, dels mål som mera har bäring på ett organisatoriskt inåtriktat perspektiv. 

1         

            

Utvecklad hemvård och utvecklat förebyggande arbete

2 Utökat samarbete med andra kommuner och organisationer

3 Nämndens verksamheter ska leverera en fungerande vardag för de invånare som är i behov av stöd

4         

          

Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra minst 35 procent av inköpta livsmedel i förvaltningens kök.

Socialnämndens utåtriktade mål

 

Kommentar  

Till nämndmålet nummer tre finns nedbrutna och fastställda verksamhetsmål och styrmått. 

När det gäller de övriga tre målen är nämnd- och verksamhetsmålen identiska. Till dessa tre 

mål saknas uppföljningsbara och mätbara måltal.  

5.2. Volymer 
5.2.1. Hemsjukvården 
RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser, har för åren 2015 och 2016 sammanställt 

uppgifter som beskriver antal personer som någon gång under året har varit mottagare av 

kommunal hälso- och sjukvård. Uppgifterna inkluderar alltså även enskilda som är föremål 

för en insats och boende inom de särskilda boendeformerna.  
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Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Länet 19 426 1 832 1 841 3 673 2 897 2 252 5 149 7 017 3 505 10 522

Aneby 422 50 40 90 57 57 114 133 77 210

Eksjö 1 167 120 97 217 163 133 296 434 220 654

Gislaved 1 703 185 204 389 226 201 427 576 311 887

Gnosjö 544 53 59 112 83 59 142 186 85 271

Habo 278 15 20 35 37 38 75 113 55 168

Jönköping 7 993 735 707 1 442 1 278 955 2 233 2 916 1 389 4 305

Mullsjö 467 47 42 89 83 63 146 155 77 232

Nässjö 1 950 196 217 413 274 212 486 697 350 1 047

Sävsjö 851 88 70 158 144 94 238 284 159 443

Tranås 834 38 69 107 91 106 197 339 190 529

Vaggeryd 825 90 97 187 133 87 220 279 139 418

Vetlanda 1 897 204 183 387 274 209 483 662 360 1 022

Värnamo 530 14 41 55 60 47 107 263 104 367

År 2015 Totalt 

antal

Antal personer 0−64 år Antal personer 65−79 år Antal personer 80 år och äldre

 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Länet 19 379 1 880 1 924 3 804 2 926 2 234 5 160 6 994 3 421 10 415

Aneby 433 54 45 99 65 51 116 142 76 218

Eksjö 1 104 98 93 191 160 116 276 413 224 637

Gislaved 1 722 191 223 414 230 189 419 580 309 889

Gnosjö 516 52 54 106 86 55 141 179 90 269

Habo 282 16 18 34 32 44 76 115 57 172

Jönköping 8 077 785 767 1 552 1 311 925 2 236 2 949 1 340 4 289

Mullsjö 506 47 45 92 102 65 167 158 89 247

Nässjö 1 936 201 216 417 281 206 487 682 350 1 032

Sävsjö 709 68 61 129 101 70 171 276 133 409

Tranås 852 47 74 121 98 108 206 342 183 525

Vaggeryd 885 106 120 226 132 92 224 287 148 435

Vetlanda 1 957 211 173 384 285 259 544 668 361 1 029

Värnamo 449 11 43 54 48 58 106 218 71 289

År 2016 Antal personer 0−64 år Antal personer 65−79 år Antal personer 80 år och äldreTotalt 

antal

 

Mellan åren finns en viss ökning av antalet personer som varit föremål för hälso- och sjuk-

vårdsinsatser. Vissa variationer finns inom de olika åldersgrupperna. Målgruppen 80 år och 

äldre är i princip lika stor. Störst ökning finns i den yngre målgruppen. 

Enligt sammanställd statistik i Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen), finns följande 

uppgifter beträffande den kommunala hemsjukvården, andelen enskilda som varit 

mottagare av hemsjukvård respektive som samtidigt haft insats från både hemtjänsten och 

hemsjukvården. 

Invånare 65+ som varit mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen 

ansvarar för enl. 18 § HSL (hemsjukvård), andel (%)

2012 2013 2014 2015 2016

 Gislaved 6,3 13,8 13,5 13,2 14,2

 Jönköpings läns kommuner (ovägt medel) 6,1 13,9 13,5 13,3 13,3

 Liknande kommuner äldreomsorg, Gislaved, 2016 9,5 10,6 9,4 9,8 9,6

Personer 65+ år med hemsjukvård samtidigt med insatser av hemtjänsten, 

andel (%)

2012 2013 2014 2015 2016

 Gislaved 52,1 71,5

 Jönköpings läns kommuner (ovägt medel) 61,8 74,0

 Liknande kommuner äldreomsorg, Gislaved, 2016 43,7 60,6

Källa Kolada 

Tabellerna ovan visar att andelen enskilda i Gislaveds kommun som varit mottagare av 

hälso- och sjukvårdsinsats inom hemsjukvården under åren 2012-2015 ligger på mot-

svarande nivå som länsgenomsnittet. År 2016 ökar andelen i kommunen och överstiger 



 

April 2018 
Gislaveds kommun  12 av 22 
PwC 

länsgenomsnittet. Kommunens andel mottagare av hemsjukvård överstiger betydligt 

genomsnittet i de kommuner som ingår i likhetsgruppen.  

Enligt uppgift från förvaltningen har totalt 894 personer någon gång under år 2017 varit 

föremål för insats från såväl hemtjänsten som hemsjukvården. Antalet personer i eget 

boende som under 2017 var inskrivna för hälso- och sjukvårdsinsats inom hemsjukvården 

framgår av nedanstående sammanställning: 

Hälso o s jukvård Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Ant inskrivna, eget 

boende 427 409 398 400 412 407 407 398 394 394 391 397

 

5.2.2. Kostnader 
Skatteväxlingen som låg till grund för kommunens övertagande av ansvaret för 

hemsjukvården baserades på följande: 

Resurser 2012 (tkr) Utfall 2016 (tkr)

Rehab 3 620 9 220

Omvårdnad 11 795 17 033

Specia l i s t 1 650 2 455

Totalt 17 065 28 708  

Kommentar 

Sammanställningen visar på en betydande kostnadsökning efter det att kommunen övertog 

ansvaret för hemsjukvården. Ser man närmare på utfallet år 2016 jämfört med 

utgångspunkten för skatteväxlingen är kostnadsökningen mest markant när det gäller 

legitimerad personal, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. För samtliga 

dessa yrkeskategorier har kommunens kostnad mer än fördubblats i förhållande till de 

resurser som överfördes i samband med skatteväxlingen. 

5.2.3. Hemtjänst 
En motsvarande sammanställning och jämförelse, baserad på uppgifter hämtade från 

Kolada, beträffande hemtjänsten visar: 

Beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per månad och person 

65+ med hemtjänst i ordinärt boende, antal

2012 2013 2014 2015 2016

 Gislaved 13,6 25,4 26,9 26,6 26,0

 Jönköpings läns kommuner (ovägt medel) 28,1 31,4 31,1 29,8 33,3

 Liknande kommuner äldreomsorg, Gislaved, 2016 30,5 30,1 33,7 35,3 36,5

 

Beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per månad och person 

80+ med hemtjänst i ordinärt boende, antal

2012 2013 2014 2015 2016

 Gislaved 12 24 27 26 25

 Jönköpings läns kommuner (ovägt medel) 26 31 31 29 33

 Liknande kommuner äldreomsorg, Gislaved, 2016 30 29 34 35 36

Källa Kolada 

 

Tabellerna visar att antalet beviljade timmar per månad för gruppen äldre över 65 år, 

respektive för gruppen som är över 80 år, ligger under både länsgenomsnittet och 

likhetsgruppen. 
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En sammanställning har gjorts över olika verksamhetsvolymer gällande hemtjänsten. 

Uppgifterna är även här hämtade från Kolada och beskriver uppgifter för Gislaveds kommun 

jämfört med länets övriga kommuner samt likhetsgruppen.  

Brukare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, antal 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 Gislaved 533 441 442 432 530

 Jönköpings läns kommuner (ovägt medel) 465 397 408 410 441

 Liknande kommuner äldreomsorg, Gislaved, 2016 509 455 470 479 561

Brukare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende med  0-9 beviljade 

timmar per månad, andel (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 Gislaved 60 52

 Jönköpings läns kommuner (ovägt medel) 39 35

 Liknande kommuner äldreomsorg, Gislaved, 2016 40 42

Brukare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende med 120+ 

beviljade timmar per månad, andel (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 Gislaved 3 3

 Jönköpings läns kommuner (ovägt medel) 4 8

 Liknande kommuner äldreomsorg, Gislaved, 2016 5 4

Brukartid hemtjänst äldreomsorg, andel (%) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 Gislaved 41 37 37

 Jönköpings läns kommuner (ovägt medel) 47 46 46

 Liknande kommuner äldreomsorg, Gislaved, 2016 - 64 56

 
Sammanställningarna visar att: 

 Antalet brukare med hemtjänstinsats är större än kommungenomsnittet i länet. 

Från år 2012 minskade brukarantalet i kommunen för att under år 2016 kraftigt 

öka.  

 Kommunens andel brukare med hemtjänstinsats, max 9 timmar/per månad, 

överstiger betydligt både länsgenomsnittet och jämförelsegruppen. Däremot är 

andelen brukare som har en mera omfattande hemtjänstinsats, över 120 

timmar/månad, lägre. Framför allt i förhållande till genomsnittet av länets 

kommuner. 

 Andelen brukartid, det vill säga utförd tid hos brukare i relation till de anställdas 

arbetade tid, ligger på en lägre nivå i kommunen i förhållande till de båda 

jämförelsegrupperna. 

 

Uppgifter lämnade av förvaltningen över beviljad tid respektive utförd tid hos brukare i 

kommunen under år visar att den utförda tiden varje månad under perioden januari – 

december understiger den tid, schablontiden, som myndighetsfunktionen har beviljat och 

överlämnat till hemtjänstutförarna att genomföra. 

 

Egen regi + 

P-ass och 

VB

jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Summa

Bevi l jad tid 

(schablon)

9 356 9 260 9 172 9 228 10 951 9 425 10 169 10 136 9 855 9 584 10 240 10 503 117 879

Utförd tid 

(exkl  larm)

8 142 7 490 8 262 7 782 8 505 7 943 7 768 7 827 7 515 8 434 8 190 8 019 95 879

Diff 1 214 1 770 910 1 446 2 446 1 482 2 401 2 309 2 340 1 150 2 050 2 484 22 000
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Ugglan jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Summa

Bevi l jad tid 

(schablon)

761 736 740 677 829 691 817 775 813 655 1 067 924 9 485

Utförd tid 765 670 739 767 830 839 781 935 819 842 995 940 9 923

Diff -4 66 1 -90 -1 -148 36 -160 -6 -187 72 -16 -438

 

Totalt jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Summa

Bevi l jad tid 

(schablon)

10 117 9 996 9 912 9 905 11 780 10 116 10 986 10 911 10 668 10 239 11 307 11 427 127 364

Utförd tid 

(exkl  larm)

8 908 8 161 9 001 8 549 9 335 8 782 8 549 8 763 8 334 9 277 9 185 8 959 105 802

Diff 1 209 1 835 911 1 356 2 445 1 334 2 437 2 148 2 334 962 2 122 2 468 21 562

 

Kommentar 

Sammanställningarna ovan visar den tid som kommunens egenregiverksamhet har utfört 

understiger den tid som framgår av biståndsbesluten. Den utförda tiden baseras framför allt 

på den tid som framgår av verksamhetssystemet MobiPen, det system som används för 

registrering av den tid och de insatser som hemtjänsten utför på plats hos brukaren. Tiden 

inkluderar utförd tid som hemtjänst, avlösarservice, dubbelbemanning, mat, larm samt 

hälso- och sjukvårdsinsatser.  

Ugglans hemtjänst har genomgående en högre andel utförd tid jämfört med egenregiverk-

samheten. Detta trots att beviljade insatser som matdistribution och larm inte ingår i 

Ugglans uppdrag. Av de underlag som förvaltningen har lämnat framgå inte uppgift som 

beskriver omfattning av fördelningen mellan serviceinsatser respektive insatser av personlig 

omvårdnad. Ej heller framgår relationen mellan utförd tid och planerad tid, den tid som 

åtgår för genomförandet av de insatser som framgår av den genomförandeplan som 

hemtjänstutföraren ska upprätta i nära samspel och dialog med den enskilde brukaren. 

En tillsyn av Ugglans hemhjälp genomfördes i november 2017. Av tillsynsrapporten framgår 

det att användning av MobiPen inom Ugglans hemtjänst var bristfälligt. Av 

tillsynsrapporten framgår: ”Kommunen tillhandahåller MobiPen till Ugglans hemhjälp. 

Socialförvaltningens IT-samordnare har gett utbildning i MobiPen till Ugglans hemhjälps 

personal. Det har dock varit en del svårigheter att komma igång med MobiPen systemet hos 

Ugglans hemhjälp”. I förlängningen innebär den bristande användningen inom Ugglans 

hemhjälp ett omfattande administrativt merarbete inom förvaltningen för säkerställande av 

att den enskilde brukaren erhåller en korrekt faktura. Men även att det saknas underlag för 

att kunna se och följa det faktiska utförandet. Nämnden behöver säkerställa utförarnas 

följsamhet och tillämpning av det insatsregistreringssystem som är fastställt och som ska 

användas.  

5.2.4. Kostnader 
När det gäller hemtjänstens kostnader (kostnad/brukare) framkommer följande uppgifter i 

Kolada.  

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 2012 2013 2014 2015 2016

 Gislaved 107 291 150 723 150 532 174 398 184 736

 Jönköpings läns kommuner (ovägt medel) 162 336 235 314 247 389 262 133 263 097

 Liknande kommuner äldreomsorg, Gislaved, 2016 199 809 237 241 246 451 279 665 287 786  

Av sammanställningen framgår att Gislaveds kommun åren 2012 – 2016 genomgående 

ligger på en lägre kostnadsnivå jämfört med kommungenomsnittet i länet samt i förhållande 

till likhetsgruppen. 
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5.3. Rutiner och riktlinjer 
5.3.1. Hemtjänst 
Utöver det som ovan angetts vad gäller de principer som är kopplade till kommunens styr-

modell finns på förvaltningsövergripande nivå följande rutiner och riktlinjer fastställda: 

 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, som tidigt arbetades fram  

och fastställdes av nämnden år 2013. 

 Fastställd policy och riktlinjer för hantering av synpunkter och klagomål i 

kommunen. 

 Rutin för hantering av avvikelser. 

 Rutin för Socialnämndens arbete med intern kontroll. 

 Rutin för risk- och händelseanalys. 

 Tillämpningsanvisningar för år 2017 avseende uttagande av avgifter i samband med 

insatser enligt SoL, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till 

vissa personer med funktionsnedsättning.  

 Förvaltningsspecifika anvisningar utifrån den kommunövergripande fastställda 

riktlinjen för ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

 Rutin för socialnämndens internkontrollplan.  

När det gäller hemtjänsten finns ett omfattande både nationellt regelverk samt lokalt 

fastställda rutinbeskrivningar och riktlinjer. Dessa finns, på motsvarande sätt som de nedan 

redovisade rutinerna och riktlinjerna kopplade till hälso- och sjukvårdsområdet, samlade i 

förvaltningens intranät, den så kallade ”Kvalitetsfabriken”.  

 Rutin för enskilda som beviljats hemtjänst. 

 Rutin för teamträffar inom vård och omsorg, IFO och funktionshinderområdet. 

 Riktlinje för trygghetslarm.  

 Checklista handläggning enligt SoL och förvaltningslagen i ett ärende som inte är ett 

barnavårdsärende. 

 Riktlinjer för biståndsbedömning inom omsorgen för äldre och funktionshindrade 

enligt SoL. 

 Riktlinjer för den sociala dokumentationen. 

5.3.2. Hemsjukvård och insatser med stöd av hälso- och 
sjukvårdslagen 

Inom detta område har flera olika överenskommelser träffats mellan Regionen och 

kommunerna i länet om hur samverkan ska ske för personer som har behov av, eller som 

uppfattas kommer att behöva, fortsatta insatser från kommunen efter sjukhusvård. Den 

senaste överenskommelsen, vilken har godkänts av Gislaveds kommun, träffades i början av 

år 2011. Denna överenskommelse är uppsagd men gäller fram till att en ny omförhandlas. 

Överenskommelsen kan sammanfattat jämställas med ett i länet lokalt förtydligande av det 

nationella regelverket. Detta betonar vikten av att det finns en kommunikation mellan 

huvudmännen för att enskilda patienter ska få en god och säker vård i samband med in- och 

utskrivning från den slutna hälso- och sjukvården. Länsöverenskommelsen omfattar och 

beskriver den samlade vårdplaneringsprocessens olika delar samt gäller enskilda i alla mål- 
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och åldersgrupper. Syftet är att säkerställa trygghet och säkerhet för den enskilde genom 

upprättande av vårdplan där ansvarsfördelningen mellan huvudmännen fastställs. 

När det gäller hemsjukvården och den verksamhet som kommunen i övrigt genomför inom 

ramen för sitt ansvar kopplat till hälso- och sjukvårdslagen finns följande rutiner och 

riktlinjer fastställda: 

 Program för god demensvård. 

 Riktlinjer för informationshantering och journalföring. 

 Ett flertal rutinbeskrivningar och riktlinjer som är kommungemensamma inom 

regionen, exempelvis stödjande dokument och riktlinje för samordnad 

vårdplanering vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

 

Riktlinjen tydliggör bland annat formerna för samordnad vårdplanering och 

hanteringen av samordnade individuella insatsplaner (SIP). 

 Rutin och ansvarsfördelning när det gäller inrapportering till nationella 

kvalitetsregister.  

 Ett flertal rutinbeskrivningar och riktlinjer, upprättade av MAS, kopplade till hälso- 

och sjukvårdslagen. 

Kommentar  

Som framgår ovan finns ett omfattande internt system av rutinbeskrivningar och riktlinjer 

inom nämndens ansvarsområde, både när det gäller hemtjänst och hemsjukvård. Dessa 

finns samlade i förvaltningens gemensamma kvalitetshandbok, Kvalitetsfabriken. Lokala 

rutinbeskrivningar och riktlinjer för Trygg hemgång är under upprättade. 

5.4. Tid- och insatsregistrering 
Inom hemtjänstverksamheten används tidredovisningssystem, Mobipen, för att registrera 

och kunna följa upp den tid som utförs hos den enskilda brukaren.  

Syftet med att använda systemet är att: 

 Kvalitetssäkra utförandet 

 Säkerställa att den enskilde brukaren får de insatser utförda som är beviljade 

 Förbättra myndighetsfunktionens möjlighet att kunna följa upp och ompröva 

insatser 

 Möjliggöra kontroll av att de insatser som ersätts har utförts samt att brukaren 

debiteras rätt avgift 

Kommentar 

Tidredovisningssystemet har i flera år använts i kommunen. Det finns planer på att införa 

ett nytt system istället för MobiPen. Genomförda intervjuer pekar på att tekniken har 

brister, exempelvis att nya registreringsverktyg inte finns att tillgå då exempelvis befintliga 

slutar att fungera. Det innebär att ett omfattande efterregistreringsarbete är nödvändigt för 

erhållande av ersättning för den insats som hemtjänsten har utfört hos enskilda. En annan 

brist är att systemet inte är kopplat och synkroniserat med de nyckelfria lås som har 

installerats, vilket idag innebär dubbla system. 

Ett mobilt arbetssätt inom hemtjänsten är under införande. Nyckelfria lås finns installerade 

hos flertalet brukare. Planering finns även för införande av teknik och system för att på plats 
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hos brukaren kunna hantera den sociala dokumentationen. Syftet är att öka effektiviteten 

inom verksamheten samt frigöra tid för ökad brukarnytta. Ett annat är att digitalt kunna 

hantera och dokumentera den manuella signering som idag sker av de delegerade uppgifter 

som legitimerad personal ger hemtjänsten i uppgift att utföra. Ett motsvarande system för 

digital signering som är under införande inom de särskilda boendeformerna behöver också 

införas för målgruppen som bor i eget boende. 

När det gäller den legitimerade personalen inom hemsjukvården omfattas denna inte av en 

motsvarande tidregistrering. Därför finns det inte några uppgift som beskriver den mera 

tidsmässiga omfattningen av vilka insatser som genomförs inom hemsjukvården. 

5.4.1. Avvikelsehantering 
Som framgår ovan finns avvikelser mellan den tid som brukaren är beviljad (vilken framgår 

av biståndsbeslutet) och den tid som rapporterats utförd hos brukaren. Sammanställningen 

för år 2017 visar att den tid som utförts hos brukare överstiger den tid som är beviljad. 

Differenser finns i spannet mellan 245 till lite drygt 400 timmar/per månad. Sammanställ-

ningen av den rapporterade och utförda tiden beskriver enbart i kvantitativa termer vad 

som utförts av den kommunala utförarorganisationen och Ugglans hemtjänst. Den beskriver 

inte innehållsmässigt vad som har gjorts, det vill säga om rätt saker är gjorda på rätt sätt i 

förhållande till den insats som den enskilde är beviljad respektive den genomförandeplan 

som ska vara upprättad i samspel med den enskilde. 

Granskningen visar att det här finns behov av utvecklingsinsatser när det gäller myndighets-

funktionens uppföljning av beslutade insatser, både när det gäller uppföljningens form som 

när det gäller dess innehåll. Fastställd rutin för teamträffar, riktmärket är att dessa ska 

genomföras två gånger/månad, anger att biståndshandläggare vid behov kan kallas. 

Genomförda intervjuer visar att biståndsbedömare mycket sällan medverkar vid dessa 

möten. 

Kommentar 

MAS har en både central funktion och särställning inom förvaltningen, inte enbart för att 

säkerställa att det finns aktuella rutinbeskrivningar och anvisningar för de uppgifter som 

kommunen ansvarar för och ska hantera kopplat till sitt hälso- och sjukvårdsansvar, utan 

har också en samordningsroll för trygg och säker vård- och omsorg. Utöver detta har MAS 

en sammanhållande roll när det gäller den förvaltningsinterna samverkan i hälso- och 

sjukvårdsfrågor, men också en motsvarande roll i förhållande till primärvården för 

säkerställande av följsamhet och tillämpning av den regionala överenskommelsen och avtal 

inom regionen. MAS sammanställer den årliga patientsäkerhetsberättelsen.  

5.4.1.1. Personaktsgranskningen 
Den genomförda personaktsgranskningen visar att det finns behov av åtgärder och 

utvecklingsinsatser när det gäller myndighetens uppföljning av beslutade och till utföraren 

överlämnade insatser för utförande. Det framgår vidare att myndighetens uppföljning både 

är svagt dokumenterad och otillräcklig oavsett vilken part som den enskilde har valt som 

utförare. Personaktsurvalet som förvaltningen har gjort till denna granskning har omfattat 

enskilda som både har eller har haft en pågående insats genom hemtjänsten och hemsjuk-

vården. Av granskade ärendena finns knappast någon notering om att den enskilde har varit 

eller är föremål för insats genom hemsjukvården. Den särskilda granskning som genom-

fördes av myndighetsfunktionen år 2016 betonar vikten av en strukturerad och fungerande 

uppföljning. Både för kostnadskontroll samt inte minst för att myndighetsfunktionen ska 

kunna säkerställa att den enskilde också får sina behov tillgodosedda. 
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Även när det gäller den sociala dokumentationen som hemtjänstpersonalen ska upprätta 

påvisas brister. Bland annat handlar det om att dokumentationen av vad som framkommit 

vid teamträffar, och de ställningstaganden som där görs, är mycket svagt dokumenterad, 

vilket är en avvikelse från fastställda riktlinjer. Det saknas också dokumentation som, i de 

fall en ny genomförandeplan upprättas, beskriver vilka effekter och nytta som har uppnåtts i 

förhållande till den tidigare genomförandeplanen. Det finns med andra ord även här behov 

av att genomföra åtgärder som säkerställer att beslutade riktlinjer och användning av 

genomförandeplaner får ett bättre genomslag. Även den upprättade sociala dokumenta-

tionen har svaga avtryck av hur hemtjänstens samspel med sjuksköterska och rehabpersonal 

har fungerat. 

Kommentar 

Det finns fastställda rutiner och riktlinjer för hur handläggning och dokumentation samt 

avvikelser ska hanteras.  

Utgångspunkten för kontroll, vilket innefattar en strukturerad uppföljning, är att det är ett 

område som behöver uppmärksammas. Framför allt för att säkerställa en bättre kostnads-

kontroll mot bakgrund av de tidigare ekonomiska obalanser som uppvisats inom 

hemtjänsten, men också för en ökad rättssäkerhet och säkerställande av att den enskilde får 

det stöd och den hjälp som denne är berättigad till.  

5.5. Tröskelprincipen 
Den kommunala hälso- och sjukvården ska enligt avtal och regional överenskommelse 

ansvara för enskilda som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte på egen hand, 

eller med stöd, kan ta sig till vårdcentral eller annan mottagning utan att det innebär stora 

påfrestningar eller olägenheter. Hemsjukvård ska i dessa situationer erbjudas. Patientens 

behov och mervärde ska avgöra var insatserna ska utföras. Överenskommelsen anger 

mervärde kan vara ökad möjlighet till teamsamverkan kring brukaren, förbättrade 

möjligheter till att kunna bedöma behov och göra riskbedömningar, samt för att uppnå 

bättre effekt av vård- och rehabiliteringsinsatser.  

Tröskelprincipen innebär att enskilda som är inskrivna i kommunens hemsjukvård och som 

efter en viss tid på egen hand kan ta sig till vårdcentral ska skrivas och överföras till 

primärvården.  

Kommentar 

Begreppet tröskelprincipen används inte i de senare avtal och överenskommelser som 

kommunerna har träffat med regionen. Det har ersatts av begreppet ”ansvarsfördelning”. 

Förutom detta framkommer i intervjuer att tolkningen av denna princip och gränsdragning 

många gånger är svår och komplex. Gislaveds kommun, liksom de övriga kommunerna i 

regionen, sade upp avtalet i slutet av förra året. En särskild utredning ska genomföras och 

inför en omförhandling bör begreppet ”ansvarsfördelning” få en tydligare uttolkning. 

Socialnämnden behöver, genom en mer utvecklad uppföljning, säkerställa information och 

uppgift som beskriver hur ansvarsfördelningen ska tillämpas och vilken praxis som 

utvecklats inom förvaltningen. 
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6. Bedömning 

Nedan redovisas gjorda bedömningar utifrån de kontrollmål som är uppställda för denna 

granskning. 

 

Hemtjänsten 
 

 
Det finns tydliga mål som är 
kända och tillämpas inom 

organisationen.  

 

 

Kontrollmålet uppfylls till stor del. 

Det finns ett mål fastställt av nämnden som generellt anger att 

”alla verksamheter ska leverera en fungerande vardag för 

invånare i behov av stöd”. Målet har brutits ner i flera verk-

samhetsmål, i några fall även styrmått, som direkt har en 

bäring på hemtjänsten och hemsjukvården. 

Nämndens mål som gäller ”utvecklad hemvård och utvecklat 

förebyggande arbete” samt målet ”utökat samarbete med andra 

kommuner och organisationer” behöver ytterligare 

konkretiseras på verksamhetsnivå samt operationaliseras i 

både styrmått och aktiviteter. 

Målet att alla brukare inom hemtjänsten ska ha en upprättad 

och aktuell genomförandeplan behöver få ett bättre genomslag 

 

 
Det finns rutiner, riktlinjer 
och tillhörande system för 
styrning, ledning och 
uppföljning ska fungera i 
samtliga led från nämnd till 
utförare 

 

Kontrollmålet uppfylls till stor del. 

Det finns ett omfattade lokalt regelverk bestående av olika 

fastställda rutiner och riktlinjer för hur myndighetsfunktionen 

och den utförande delen av organisationen ska genomföra sina 

uppdrag. 

Granskningen visar att det i vissa delar finns brister vad gäller 

tillämpning och följsamhet. Framför allt gäller det utförarnas 

hantering av de uppdrag som myndighetsfunktionen har 

fastställt och överlämnat för utförande. Myndighetens 

uppföljning behöver stärkas både när det gäller rättssäkerhet 

och kostnadskontroll för nämnden. 

 

 
Det finns system och rutiner 
för hur personal inom 
hemtjänsten ska rapportera 
utförd tid och utförda 
insatser hos enskilda 
vårdtagare 

 

Kontrollmålet uppfylls till viss del. 

Det finns idag ett system för insatsregistrering som av flera 

uppfattas som inte ändamålsenligt på grund av brister vad 

gäller teknik och anskaffning av nya mobila 

registreringsverktyg. 

Inom hemtjänsten tillämpas olika sätt planera utförandet. Det 

finns ett planeringsverktyg i Magna Cura som inte har någon 

generell och homogen tillämpning. 

Rapporteringen av de insatser som utförs behöver utvecklas 

och även omfatta de legitimerade funktionerna samt Trygg 

hemgång. Den tidregistrering som idag sker är enbart en 

kvantitativ beskrivning av utförd tid. Utvecklingsinsatser 

behöver genomföras för att bättre kunna beskriva hur insatsen 

har genomförts samt vilka effekter och nytta som uppnås för 

brukaren.  
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Rutiner för hantering av 
avvikelser i förhållande till 
beviljad insats och upprättad 
genomförandeplan 

 

Kontrollmålet uppfylls delvis. 

Rutin för hantering av avvikelser finns fastställd. 

Rutinen behöver ses över för att säkerställa att utförandet av 

insatsen överensstämmer med den insats som är beviljad och 

den genomförandeplan som är upprättad. 

Myndighetens former för uppföljning behöver här ses över och 

stärkas. 

 
Det sker en uppföljning och 
analys av utförd tid och 
utförda insatser i förhållande 
till upprättad genomförande-
plan 

 

Kontrollmålet uppfylls inte. 

Uppföljningen av utförd tid behöver utvecklas. Både den 

centrala och lokala analysförmågan behöver uppmärksammas 

och ses över. 

Det planeringsverktyg som förvaltningen idag förfogar över 

behöver få en generell användning. 

 

Hemsjukvården 

 

 
Hemsjukvårdens resurser är 
organiserade på ett ända-
målsenligt sätt 

 

Kontrollmålet uppfylls delvis. 

Det pågår ett arbete med att organisatoriskt se över och justera 

såväl de resurser och funktioner som idag ingår i och utför 

insatser inom hemsjukvården som inom hemtjänsten. Syftet 

med översynen är att skapa en mer ändamålsenlig och 

funktionell organisation.  

Det är positivt att det skett en förstärkning av det lokala 

ledarskapet. 

 
Det finns etablerade och 
ändamålsenliga former för 
den kommunala hemsjuk-
vårdens samverkan med 
hemtjänstverksamheten och 
med regionen 

 

Kontrollmålet uppfylls. 

 

Det fastställda ledningssystemet för systematiskt kvalitets-

arbete anger roller och ansvarsfördelning inom förvaltnings-

organisationen och mellan parterna. I ledningssystemet 

betonas särskilt vikten av samverkan, både intern och externt, 

för att säkerställa kvaliteten på genomförda insatser och hur 

informationsöverföring ska ske. 

Det finns etablerade former för såväl förvaltningsintern 

samverkan som med regionen. 

På regional nivå finns ett fastställt ledningssystem som reglerar 

formerna för samverkan mellan kommunen och regionens 

aktörer. 

 

 
Tröskelprincipen tillämpas 

 

Kontrollmålet går inte att bedöma.  

Detta med anledning av att det saknas underlag och uppgift 

som närmare beskriver hur denna princip tillämpas och vilken 

praxis som över tid har kommit att utvecklas. 

Nämnden behöver inför kommande omförhandling av det 

regionala avtalet säkerställa närmare uppgifter om hur 

tröskelprincipen, i regionen kallad ansvarsfördelningen, har 

fungerat och tillämpats. Behovet är också motiverat mot 

bakgrund av att andelen inskrivna i hemsjukvården är högre i 

Gislaveds kommun jämfört med kommungenomsnittet i 
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regionen och likhetsgruppen. 

I samband med att kommunerna i länet övertog ansvaret för 

hemsjukvården gjordes en skatteväxling. Denna baserades på 

en uppskattad och bedömd årlig volym av insatser som nu 

kommunen skulle ansvara för. Det är därför också lämpligt att 

nämnden inför kommande omförhandling närmare följer upp 

och analyserar volymutvecklingen samt vilka typer av 

hemsjukvårdsinsatser som har utförts. 

 

 
Det finns upprättade 
vårdplaner vid övertagandet 
av ett hemsjukvårdsärende 

 

Kontrollmålet uppfylls. 

Den regionala överenskommelsen anger tydligt att en vårdplan 

ska finnas då inskrivning i hemsjukvård sker efter en sjukhus-

vistelse. Koordineringen av hälso- och sjukvårdsinsatser sker 

tillsammans med primärvårdens vårdsamordnare. En särskild 

SIP (samordnad insatsplan) ska upprättas då även insatser 

från den specialiserade hälso- och sjukvården är nödvändiga. 

 

 

6.1. Revisionsfrågan besvaras 
För denna granskning är två revisionsfrågor fastställda: 

 Utövar socialnämnden en ändamålsenlig styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten?  
 

 Utövar socialnämndens en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av 
hemsjukvården för säkerställande av en god och patientsäker vård? 

Granskningen visar att socialnämnden delvis utövar en tillräcklig styrning och kontroll av 
såväl hemtjänstverksamheten som hemsjukvården. 
 
När det gäller hemsjukvården, styrs den huvudsakligen utifrån de principer som framgår av 
den överenskommelse och avtal som kommunen och de övriga kommunerna i länet har 
ingått tillsammans med landstinget, nuvarande Region Jönköpings län. Det har inom 
förvaltningen under hösten 2017 pågått ett arbete med att ta fram nya rutinbeskrivningar 
och riktlinjer för Trygg Hemgång. Nämnden behöver säkerställa att detta arbete bedrivs 
med prioritet. 
 
Hemsjukvårdsavtalet är idag uppsagt och ska senare bli föremål för en omförhandling. Inför 
omförhandlingen ska en utredning göras av hur det tidigare avtalet har fungerat samt dess 
ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter. Nämnden behöver överväga om det lokalt 
finns behov av att reda ut och klarlägga ett antal frågor. Bland annat vilka orsakssamband 
som finns bakom de uppgifter som i Kolada pekar på en relativt kraftig ökning mellan åren 
2015 och 2017 av andel personer som haft samtidiga hemsjukvårds- och hemtjänstinsats, 
samt den kostnadsökning som utfallet år 2016 pekar på i förhållande till de resurser som 
överfördes i samband med skatteväxlingen och kommunens övertagande av ansvaret för 
hemsjukvården.  
 
Vidare behöver nämnden genomföra en närmare utredning av tröskelprincipen för att 
klarlägga hur den lokalt har tillämpats och lokal praxisutveckling. 
 
Nämnden behöver systematisera och utveckla sin uppföljning och utvärdering av hur 
vårdkedjan och de olika vårdplaneringsprocesserna fungerar. 
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Nämnden behöver i det pågående organisationsöversynsarbete, ur både kostnads- som 
verksamhetssynpunkt, säkerställa tillgång till ett lokalt och verksamhetsnära ledarskap 
inom hemtjänstorganisationen. 
 
Det planeringsverktyg som idag finns i Magna Cura behöver få en mera generell användning 
inom hemtjänsten. Det är framför allt inte ändamålsenligt att manuella system fortfarande 
inom delar av hemtjänsten används för planeringen av sitt insatsutförande. Möjligheten att 
kunna följa upp utförd tid och utförda insatser hos den enskilda brukare i förhållande till 
den tid som är planerad behöver uppmärksammas.  
 
Flera intervjuade har dessutom pekat på att det inom förvaltningen idag finns flera olika 
system som idag inte är kopplade eller integrerade med varandra, exempelvis 
tidredovisningssystem, systemet för hantering av de nyckelfria låsen och Magna Cura. Det 
innebär att arbete med uppföljning och kontroll försvåras, men också att nämndens tillgång 
till snabb och säker styrinformation är försvagade. 
 
Nämnden behöver säkerställa att myndighetsfunktionen utvecklar en strukturerad 
uppföljning av de biståndsbeslut som överlämnas för utförande. Det är lämpligt att detta 
beaktas inom ramen för den löpande uppföljningen och rapporteringen till nämnden vad 
gäller implementeringen av de åtgärder som redovisas i handlingsplanen från år 2016, men 
också inom ramen för den interna kontrollen. 
 
Även om det sedan tidigare i allt väsentligt är ett känt faktum att det finns rekryterings-
svårigheter beträffande vissa personalgrupper behöver nämnden säkerställa att det arbetas 
fram en plan för vilka åtgärder som framåtriktat behöver vidtas när det gäller personal och 
kompetensförsörjning. 
 
 
 
 
 

 

 

2018-04-26   

Carl-Magnus Stenehav  Lars Högberg 

Uppdragsledare 

 

 Projektledare 
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TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

DIARIENUMMER: TN.2018.27 

HANDLÄGGARE: EVA JOHANSSON 

 

 

 

 

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG UTIFRÅN REVISIONSRAPPORT: 

GRANSKNING AV UNDERHÅLL/FÖRNYELSE VA-

LEDNINGSSYSTEM OCH VATTENFÖRSÖRJNING 
 

 

Riskanalyser vattenförsörjning (delvis uppfyllt) 
”Utveckla nämndens arbete gällande riskanalyser avseende vattenförsörjning vad gäller det framtida 

vattenförsörjningsbehovet. Nämnden behöver även säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas.” 

 

De riskanalyser, kritiska styrpunkter och åtgärdsprioriteringar som togs fram 2014 ska gås igenom 

och följas upp. Resultatet av uppföljningen ska dokumenteras. 

 

 

Förnyelseplan (delvis uppfyllt) 
”Säkerställa att en förnyelseplan tas fram både på kort och lång sikt. Vidare behöver nämnden en 

heltäckande bild avseende kommunens egentliga förnyelsebehov samt konsekvensanalyser som en del i deras 

möjlighet att styra, prioritera, kontrollera och följa upp verksamheten.” 

 

Utkastet till förnyelseplan ska färdigställas och antas i tekniska nämnden. 

 

 

Förnyelsetakt (inte uppfyllt) 
”Öka förnyelsetakten för att komma tillrätta med de delar av ledningsnätet som är eftersatt.” 

 

Va-taxan bör justeras ytterligare för att möjliggöra en ökad förnyelsetakt. Va-organisationen behöver 

utökas för att en ökad förnyelsetakt ska kunna bli verklighet. 
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Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-05-16     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §45    Dnr: TN.2018.27      

 

Revisionsrapport om granskning underhåll/förnyelse va-

ledningssystem och vattenförsörjning. Svar  

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Gislaveds kommun har gett PwC i uppdrag att granska styrning 

och kontroll av underhåll/förnyelse av va-ledningssystemet samt 

vattenförsörjning. Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida 

tekniska nämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning och kontroll av 

underhåll/förnyelse av va-ledningssystem och vattenförsörjning ur ett långsiktigt 

perspektiv. 

 

I revisionsrapporten görs bedömningar av hur väl revisionens olika kontrollmål 

uppfylls. Resultatet av dessa bedömningar ger i sin tur upphov till 

rekommendationer. Kommunens revisorer har begärt skriftlig redogörelse av 

vilka åtgärder tekniska nämnden avser vidta med anledning av 

granskningsresultatet. 

 

Tekniska förvaltningen har därför sammanställt ett dokument med 

åtgärdsförslag utifrån granskningsresultatet. Dessa åtgärdsförslag är tänkta att 

skickas som svar till kommunens revisorer. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport - Granskning underhåll/förnyelse VA-ledningssystem och 

vattenförsörjning. 

Åtgärdsförslag utifrån revisionsrapport: Granskning underhåll/förnyelse va-

ledningssystem och vattenförsörjning, daterat 24 april 2018. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2018-05-02, §22 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att godkänna Åtgärdsförslag utifrån revisionsrapport: Granskning 

underhåll/förnyelse va-ledningssystem och vattenförsörjning, daterat den 

24 april 2018, som svar till revisionen. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunens revisorer 

Tekniska förvaltningen  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-05-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §199 Dnr: KS.2014.34

Svar på motion om inrättande av ett solidaritetspris

Ärendebeskrivning
Curt Vang (K) har den 7 februari 2014 lämnat en motion om inrättande av ett
solidaritetspris. Motionären yrkar på att kommunfullmäktige ger
fritidsnämnden i uppdrag att utforma priset och varje år utse en idrottsförening
som utmärkt sig för sitt integrationsarbete där detta grundas i ett socialt och
egalitärt tänkande kring alla människors lika värde. I motionen föreslås att
priset ska vara på 10 000 kronor, och att villkoren för priset ska uppfylla krav
på solidaritet och samhällsintegrerande strävan, på jämlikhet och på allas lika
värde.

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till fritidsnämnden för yttrande och
kommunstyrelseförvaltningen har därefter tagit fram ett förslag till motionssvar
som har behandlats av kommunfullmäktige den 27 november 2014.
Kommunfullmäktige beslutade vid detta sammanträdet att återremittera
ärendet för vidare beredning av vilken krets av föreningar som ska kunna
omfattas av solidaritetspriset.

Kommunstyrelseförvaltningen har återigen berett ärendet och konstaterar att
under tiden som har gått har en ny avdelning inrättats som arbetar med hållbar
utveckling och däribland demokratifrågor. Under 2019 kommer dessutom en
ny fullmäktigeberedning att inrättas med fokus på frågor kring demokrati och
samhällsutveckling. Mot bakgrund av detta behöver kommunen ta ett nytt
grepp kring samtliga priser och utmärkelser som utdelas för att se över
kriterier och omfattning av dessa. Detta arbete kommer att inledas under 2018
och innan det är färdigställt föreslås att inga nya priser inrättas då det inte kan
säkerställas att detta görs utifrån ett helhetsperspektiv.

Beslutsunderlag
Motion om inrättande av ett solidaritetspris, daterad den 7 februari 2014
Kommunstyrelsen den 11 mars 2014, § 94
Fritidsnämnden den 23 april 2014, § 12
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2014, § 407
Kommunstyrelsen den 4 november 2014, § 434
Kommunfullmäktige den 27 november 2014, § 27
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 april 2018
Kommunstyrelsen den 15 maj 2018, § 173

Yrkande
Anton Sjödell (M) med instämmande av Håkan Josfesson (C) och Marie-Louise
Dinäss (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen om inrättande av ett solidaritetspris, daterad den 7
februari 2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Motion 

Inrättande av ett solidaritetspris. 

GISLAVEDS KOMMUN 
ANKOM 

2014 "02- 1 l 

Där sammanhang mellan människor inte finns, där måste de skapas. Och detta skapande är en 
social, integrerande, solidarisk och jämlikhetsskapande handling. 
Utifrån detta, så skulle jag vilja att vi gav fritidsnämnden i uppdrag att varje år utse en 
idrottsförening som utmärkt sig för sitt integrationsarbete där detta grundas i ett socialt och 
egalitärt tänkande kring alla människors lika värde där verksamheten handlar om att ge 
varandra en utsträckt och hjälpande hand för att hålla på med idrott. Ett solidaritetspris. Priset, 
som jag tycker skall vara på tiotusen kronor, skall således innehålla grundläggande inslag av: 

• solidaritet och samhällsintegrerande strävan 

• jämlikhet 
• allas likas värde 

Utifrån ovanstående yrkar undertecknad på att fullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att 
utforma detta pris. 

Gi d den 7 februari 2014 

tigeledamot för Kommunistiska Partiet 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-05-29 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §200 Dnr: KS.2016.18

Svar på motion om att satsa på biogas i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Lars-Ove Bengtsson (C) har den 24 januari 2016 lämnat in en motion om
framställning av biogas i Gislaveds kommun. Motionären menar att mängden
lantbruk med nötkreatur samt den kommande matavfallsinsamlingen ger
möjlighet till en etablering av en biogasanläggning. Han yrkar därför att
Gislaveds kommun tillsammans med Gislaved Energi utreder en
biogasanläggning i kommunen.

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelseförvaltningen
för beredning.

Att starta en biogasproduktion i Gislaveds kommun har varit starkt knutet till
den goda tillgången på stallgödsel i Refteleområdet. Där har
lantbrukarinitiativet Reftele Biogas AB under en längre tid verkat för att
etablera en biogasproduktion. Företaget ansökte om och fick 2010
miljötillstånd för en biogasanläggning lokaliserad till kommunens före detta
avloppsreningsverk i Reftele. Det var dock inte klart med vad gasen skulle
användas till. Gislaveds kommun var delaktigt i försöken att hitta bärkraftiga
lösningar för avsättning av gasen men försöken har inte lyckats.

De allmänna förutsättningarna för biogasproduktion har i viss mån förändrats;
nationellt med tydligare långsiktiga mål om fossilfria energi- och
transportsystem, ett omfattande investeringsstöd, klimatklivet, samt även
särskilda stöd för just gödselbaserad biogasframställning. Samtidigt så påverkas
den svenska biogasproduktion negativt av bland annat inflöde av kraftigt
subventionerad utländsk biogas. Regionalt och lokalt så har också
förutsättningar förändrats. Insamling av matavfall kommer att inledas i GGVV-
området vilket ger möjlighet till ytterligare en potentiell substratkälla. En
överenskommelse om långsiktig biogasöverenskommelse håller på att träffas
mellan Region Jönköpings län och kommunerna med bland annat ett åtagande
att Länstrafiken kommer att använda biogas som drivmedel i större
omfattning. De lokala förutsättningarna kan också ha förändrats, vilka gasbehov
som finns i området eller andra avsättningsmöjligheter.

Biogasutveckling ingår som angelägen del i Gislaveds kommuns klimat- och
energistrategiska arbete. Gislaveds kommun har en mycket tydlig ambition om
att vara delaktig i att ta fram biogaslösningar i kommunen. Därför genomförs
under 2018 en utredning om en framtida biogasutveckling i Gislaveds kommun.
Utredningen tar utgångspunkt i det koncept som redan finns i form av Reftele
Biogas för att studera möjligheterna att från dagens förutsättningar realisera
anläggningen. Utredningen har också i uppdrag att studera utvecklade former
av biogasanläggningar med tanke på nya förutsättningar och behov.
Utredningen drivs av Gislaveds kommun och övriga aktörer utgörs av Reftele
Biogas, Gislaved Energi och Gislavedshus. Utredningen bistås av externt
konsultstöd.

Med hänvisning till pågående utredningsarbete föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska anses som besvarad.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-05-29 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 200 (forts.)

Beslutsunderlag
Motion om satsning på biogas i Gislaveds kommun, daterad den 24 januari
2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 april 2018
Kommunstyrelsen den 15 maj 2018, § 172

Yrkande
Håkan Josefsson (C) med instämmande av Maria Gullberg Lorentsson (M),
Marie-Louise Dinäss (S) och Peter Bruhn (MP): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen om att satsa på biogas i Gislaveds kommun, med hänvisning till
pågående utredningsarbete, ska anses besvarad.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



 

 

 

Motion till Gislaveds kommunfullmäktige 

 

Satsa på biogas i Gislaveds kommun. 

I Gislaveds kommun finns många lantbruk med nötkreatur som ger bästa 

möjlighet till en biogasanläggning i kommunen. Dessutom planerar kommunen 

att samla in matavfall till biogas. 

I kommunens klimatstrategi framhålls hur viktigt det är att biogasproduktionen 

ökar för att minska klimathotet. 

Biogasprojektet i Reftele ligger vilande. Nu är det hög tid att kommunen och 

Gislaveds Energi utreder en anläggning i kommunen. Här finns bra 

förutsättningar och staten satsar stort på bidrag såvida inte nuvarande regering 

tagit bort stödet till biogasanläggningar. Det blir ett vinn-vinn projekt med 

lokala bönder. 

 

Jag yrkar att 

- Gislaveds kommun tillsammans med Gislaveds Energi utreder en 

biogasanläggning i kommunen. 

-  
Gislaved den 24 januari 2016 

 

 

Lars-Ove Bengtsson  ( C ) 

Ledamot i kommunfullmäktige 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-04-26 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bm §61 Dnr: BM.2018.22

Överlåtande av B-tillsyn från Länsstyrelsen till Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har initierat en översyn av den tillsyn som är överlåten till
kommunerna. Överlåtelsen avser 7, 9 och delvis 10 kap miljöbalken.
Länsstyrelsen vill ha en ny ansökan från Gislaveds kommun senast den 30 juni
2018, för att nya beslut ska kunna börja gälla den 1 januari 2019. Länsstyrelsen
kommer att pröva överlåtelsen.

Länsstyrelsen har föreslaget att Gislaved kommun tar över tillsynen för 24 nya
anläggningar mestadels in växt- och energitorv samt berg- och naturgrus. I
nuläget är kommunen tillsynsmyndighet för två B-objekt , VIDA Hestra AB samt
Lida Timber AB.

Förvaltningen är positiv till övertagande men gör bedömningen att man bör avstå
i nuläget med motiveringen att organisationen inte är anpassad för detta
övertagande. Efter behovsutredningen 2016-2018, antagen av bygg- och
miljönämnden den 10 april 2017 §61, är organisationen underbemannad i
nuvarande grunduppdrag.

Ambition är att under 2020 ansöka om tillsynen enligt länsstyrelsens förslag.
Bedömningen är att organisationen ska anpassas och utvecklas under 2018-2019
och därmed ha förutsättningar att överta tillsyn.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-12 - Bmau §57
Skrivelse från Länsstyrelsen daterad 2018-02-19, meddelande angående ansökan
om övertagande av tillsynsuppgift
Tillsynsregister
Behovsutredningen 2017

Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige

att ansöka om fortsatt tillsyn på B-objekten VIDA Hestra AB samt Lida
Timber AB

att avstå ansökan om övertagande av tillsynen på de anläggningar
länsstyrelsen föreslår

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanfattning 

Inledning 
Länets miljökontor (motsvarande), länsstyrelsen samt Region Jönköpings län har i Miljösamver-
kan f:s regi tagit fram en gemensam modell för behovsutredningar inom miljö- och hälsoskydds-
nämndernas verksamhetsområden. Målet har varit att göra det möjligt för de olika kommunerna 
att jämföra varandras nyckeltal och skapa förutsättningar till ett bra prioriteringsunderlag vid till-
syns- och kontrollplanering. En arbetsgrupp bestående av representanter från miljökontoren i 
Gislaved, Habo/Mullsjö och Jönköping kommuner har varit delaktiga i framtagandet av mo-
dellen. Modellen omfattar i första hand myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddet 
samt livsmedelskontrollen. Grundförutsättningarna för att ta fram en behovsutredning finns i de 
lagstiftningar som styr tillsynsmyndighetens arbetsområde d.v.s. miljölagstiftningen, livsmedels-
lagstiftningen och övriga angränsande lagar och förordningar. 
 
Som ingångsvärde gemensamma för samtliga kommuner inom länet har följande uppgifter an-

vänts i behovsutredningen. 

 

Årsarbetstid per medarbetare 2 000 timmar 

Personlig tid 600 timmar 
Planering, administration, m.m. 400 timmar 

Kärnverksamhet 1 000 timmar 
Andel ledningspersonal i förhållande till handläggare 10 % 

Andel administrativ personal i förhållande till handläggare 20 % 
 

I tabellen visas, förutom fördelningen av årsarbetstiden per medarbetare, även de antaganden om 
mått för beräkning av behovet av ledningspersonal samt administrativ personal som används. De 
bygger på dagens kännedom om behov. 
 
Då inte alla förhållanden är lika mellan de olika kommunerna inom länet, behöver flera lokala 

kriterier definieras. Följande lokala kriterier som används i behovsutredningen gäller för kommu-

nen. Gulmarkerade fält är faktiska värden under det att övriga värden i tabellen är beräknade uti-

från behovsutredningens övriga förutsättningar. Observera att beräknade värden endast utgör en 

fingervisning om ungefärlig storlek och ska inte användas som underlag för kommunens taxor 

inom miljö- och hälsoskyddsområdet, m.m. 

 

Kostnader senaste bokslut (Samtliga kostna-
der) 7 319 000 kronor 

Intäkter senaste bokslut (Samtliga intäkter) 3 939 000 kronor 
Kostnadstäckning senaste bokslut 54 % 

Mål för kostnadstäckning 60 % 
Beräknade intäkter vid 60 % kostnadstäckning 4 391 400 % 

Genomsnittlig kostnad per anställd 585 520 kronor 
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Resursbehov 
Här redovisas behovsutredningens resultat i form av en sammanställning över de personalresur-
ser som krävs för ledning, administration samt handläggande arbetsuppgifter inom miljöenhetens 
arbetsområde. 
 

Arbetsuppgift Resursbehov, 
timmar/år 

Behov i 
antal 
tjänster 

LEDNING OCH ADMINISTRATION 7 619 3,80 
Ledning 2 540 1,25 

Administration 5 079 2,55 

PRÖVNING, HANDLÄGGNING, TILLSYN OCH KONTROLL 24 468 12,40 
Livsmedelsanläggningar 2 154 1,10 

Dricksvattenanläggningar 168 0,10 
Hälsoskydd 3 614 1,80 
Strålskydd 0 0,00 

Miljöfarlig verksamhet 7 310 3,70 
Små avloppsanordningar 7 184 3,60 

Värmepumpar 400 0,20 
Skydd av områden 40 0,00 

Förorenad mark och andra miljöskador 1 982 1,00 
Kemiska produkter 734 0,40 

Avfall och producentansvar 520 0,30 
Läkemedel 104 0,10 

Tobak 258 0,10 

MILJÖÖVERVAKNING, MILJÖSTRATEGISKT ARBETE, 
M.M. 928 0,50 

Miljöövervakning 36 0,00 
Miljöstrategiskt arbete, kommunstrategiska frågor, m.m. 300 0,20 

Uppdrag 40 0,00 
Remisser 552 0,30 

SUMMA 33 015 16,70 
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För att man även ska få en uppfattning om det tillsyns- och kontrollarbete som behöver genom-
föras beräknas även detta i behovsutredningen. I tabellen redovisas detta liksom skillnaden mel-
lan det tillsyns- och kontrollarbete som behöver genomföras och det som klaras av med dagens 
personalstyrka. 
 

Verksamheter och objekt 
Antal verk-

samheter och 
objekt 

Uppskattat 
antal tillsyns- 

och kontrolltill-
fällen per år - 

Befintlig perso-
nalstyrka 

Uppskattat antal 
tillsyns- och kon-

trolltillfällen per år - 
Behovsutredningens 

resultat Skillnad 

PRÖVNING, HANDLÄGGNING, 
TILLSYN OCH KONTROLL 4809 858 1047 

82 % av beho-
vet 

Livsmedelsanläggningar 210 206 162 44  
Dricksvattenanläggningar 16 5 5 0  

Hälsoskydd 455 133 177 -44  
Strålskydd 0 0 0 0  

Miljöfarlig verksamhet 612 348 311 38  
Små avloppsanordningar 3200 116 320 -204  

Värmepumpar 0 0 0 0  
Skydd av områden 0 0 2 -2  

Förorenad mark och andra 
miljöskador 18 0 0 0  

Kemiska produkter 205 6 17 -10  
Avfall och producentansvar 38 2 13 -10  

Läkemedel 20 7 7 0  
Tobak 35 35 35 0  
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Jämförelse mellan befintliga personella resurser och behovsutred-

ningens resultat 
Nedanstående diagram visar fördelningen mellan de olika verksamhetsområdena med jämförelse 
mellan dagens nivå och den behovsnivå som behovsutredningen visar. Siffrorna i diagrammet 
anger årsarbetskrafter. 

 

Verksamhetsområde 
Befintliga 
resurser 

Behovsutredningens 
resultat 

Under- 
eller över-

skott 

LEDNING OCH ADMINISTRATION 

Ledning 1,0 1,3 -0,3 

Administration 1,5 2,6 -1,1 

SUMMA 2,5 3,8 -1,3 

PRÖVNING, HANDLÄGGNING, TILLSYN OCH KONTROLL 

Livsmedelsanläggningar 1,4 1,1 0,3 

Dricksvattenanläggningar 0,1 0,1 0,0 

Hälsoskydd 1,4 1,8 -0,5 

Strålskydd 0,0 0,0 0,0 

Miljöfarlig verksamhet 4,2 3,7 0,5 

Små avloppsanordningar 1,3 3,6 -2,3 

Värmepumpar 0,2 0,2 0,0 

Skydd av områden 0,0 0,0 0,0 

Förorenad mark och andra miljöskador 0,6 1,0 -0,4 

Kemiska produkter 0,2 0,4 -0,3 

Avfall och producentansvar 0,1 0,3 -0,3 

Läkemedel 0,1 0,1 0,0 

Tobak 0,1 0,1 0,0 

SUMMA 9,5 12,4 -2,9  

MILJÖÖVERVAKNING, MILJÖSTRATEGISKT ARBETE, M.M. 

Miljöövervakning 0,0 0,0 0,0 
Miljöstrategiskt arbete, kommunstrategiska frågor, 

m.m. 0,0 0,2 -0,2 

Uppdrag 0,5 0,0 0,5 

Remisser 0,0 0,3 -0,3 

SUMMA 0,5 0,5 0,0 

TOTALT 12,5 16,7 -4,2 
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1. Inledning 

1.1 Bygg- och miljönämndens uppgifter 

1.1.1 Nämndens reglemente och verksamhetsområde 
Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken, utom såvitt avser full-
görande av den kommunala renhållningsskyldigheten i miljöbalken. Nämnden fullgör också upp-
gifter enligt livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel m.fl. lagar som kan anses ligga inom nämndens ansvarsområde. 
 
Nämnden fullgör därutöver de övriga uppgifter som enligt annan lag eller författning ska fullgö-
ras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  
 

Svara för 
• prövning och tillsyn 

o inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
o handlägga och utöva tillsyn enligt tobakslagen 
o handlägga och utöva tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
o handlägga och utöva kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som medde-

lats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen 
• prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad som an-

nars gäller 
o i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den tillsyn 

som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering, producentansvar, ned-
skräpning och dumpning av avfall 

Nämnden ska även 
• medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens 

ansvarsområde berörs 
• med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och verka för en 

god tillämpning 
• besluta i andra frågor vilka till sin art och betydelse är jämförliga med de ovan angivna 
• ansvara för uppgifter som kommunfullmäktige särskilt beslutar om 

1.2 Behovsutredning och resurser 
I §§ 6 – 12 miljötillsynsförordningen (2011:13) förtydligas kommunens ansvar för tillsynen enligt 
miljöbalken. 
 
Det ska finnas en aktuell behovsutredning som uppdateras minst en gång varje år. Nämnden ska 
genomföra regelbunden tillsynsutredning, verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering av 
tillsynsverksamheten samt avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn 
samt ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet 
 
Den nu genomförda behovsutredningen omfattar de uppgifter som definieras i nämndens regle-
mente och ger vägledning i beslut om dimensionering av miljöenheten som är nämndens stöd i 
myndighetsutövningen och det övriga arbetet. Behovsutredningen är inte en verksamhetsplan 
eller tillsynsplan, men utgör ett underlag för att ta fram sådana för miljöenhetens verksamhet. 
 
Med behovsutredning menas i detta sammanhang en utredning som redovisar såväl behov av 
tillsyn som hur resurserna ska tillgodoses genom avgifter eller skattemedel.  
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Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska nämnden 

• Göra en utredning om tillsynsbehovet 

• Ha en tillsynsplan 

• Föra register över tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn 

• Följa upp och utvärdera den verksamhet som man bedriver 

• Utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor. 

Utöver bestämmelserna i miljötillsynsförordningen ska nämnden även iaktta de regler för myn-
digheternas arbete som återfinns i regeringsordningen, tryckfrihetsförordningen, förvaltningsla-
gen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen. 

1.3 Allmänt om myndighetsutövning 
Med stöd av reglementet, miljöbalken, livsmedelslagen samt övrig tillämplig lagstiftning har 
nämnden en rad obligatoriska myndighetsuppgifter. Myndighetsutövning är offentlig verksamhet 
med utövande av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, disciplinpåföljd eller 
annat jämförbart förhållande, t.ex. tillstånd, tillsyn och kontroll. Myndighetsutövningen grundar 
sig på lagstiftning. Myndighet kallas organ inom förvaltningsorganisationen t.ex. regeringen, dom-
stolar, statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter, d.v.s. nämnder, i beslutande politiska 
församlingar (Se 1 kap. 8 § regeringsformen samt 2 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen). 
 
En kommunal myndighet har statens uppdrag att se till att de aktuella lagarna följs. Verksamhet 
som inte grundas på lag kan förekomma i nämnden, men hänförs till frivillig (fakultativ) verk-
samhet, som inte är myndighetsutövning, t.ex. granskning av detaljplaner. I sina andra uppgifter 
än de lagstadgade myndighetsuppgifterna har nämnden utrymme för politiska avgöranden. 
 
Vid beslut i sin myndighetsutövning i fråga om bl.a. tillstånd, tillsyn, kontroll och i synnerhet om 
förelägganden och påföljder för överträdelser eller underlåtenheter, är nämndens myndighetsut-
övning att likna vid en av lag styrd domstol där inget eller mycket litet utrymme finns för beslut 
som är politiskt grundade.  

1.4 Arbetssätt 
Den verksamhet som tillsyns- och kontrollmyndigheterna bedriver genom efterlevnadskontroll 
och vidtagande av åtgärder för att åstadkomma rättelse i förekommande fall utgör myndighetsut-
övning. Myndigheterna har inte endast en rätt till sådan myndighetsutövning, utan det föreligger 
en skyldighet för tillsynsmyndigheterna att kontrollera lagarnas efterlevnad och att vidta de åtgär-
der som behövs. 
 
Mera strukturerat kan man definiera myndighetsutövning som förebyggande åtgärder, kontroll av 
efterlevnaden av lagar och förordningar, vidtagande av åtgärder samt kontroll i efterhand. 
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a) Förebyggande åtgärder 

i. Prövning av ansökan samt handläggning av anmälan och registrering 

ii. Rådgivning och information i enskilda fall 

iii. Rådgivande, utredande och uppföljande verksamhet av generell karaktär 

iv. Strategiarbete 

1. Identifiera hälso- och miljöproblem 

2. Utarbeta handlingsplaner 

3. Följa upp hälso- och miljöpolitiska mål 

b) Efterlevnadskontroll 

i. Inspektioner, kontroller, revisioner och andra besök vid verksamheterna 

ii. Studier av miljörapporter, analysresultat och så vidare 

iii. Egna kontroller och mätningar 

c) Åtgärder för att åstadkomma rättelse 

I. Inspektions- och kontrollrapporter 

II. Förelägganden och förbud 

III. Verkställighet och genomförande på den försumliges bekostnad 

IV. Åtalsanmälan 

V. Miljösanktionsavgifter 

d) Kontroll i efterhand 

i. Kontroll av att åtgärder har vidtagits enligt myndighetens beslut 

1.5 Kategorier av arbetsuppgifter 

1.5.1 Allmänt 

Arbetsuppgifterna är komplexa och för att kunna utföra ett kvalitativt bra arbete är det nödvän-
digt att handläggarna ständigt följer upp och utvecklar sina kunskaper utifrån lagstiftning, ny tek-
nik och forskningsresultat. Nämnden är en myndighet vars uppgift i första hand är att övervaka 
att den lagstiftning som man anförtrotts som tillsynsmyndighet följs och därigenom bidra till att 
samhällets övergripande mål för miljön och hälsan uppnås. Fokus måste därför hållas på själva 
myndighetsarbetet så som det beskrivets ovan. En viktig del av miljöarbetet, trots att det inte 
finns definierat i lagstiftningen, är att fungera som kunskapsförsörjare och kunskapsöverförare 
genom att delta i såväl interna som externa möten som syftar till att integrera miljö-, hälso- och 
livsmedelsfrågorna i det övriga kommunala arbetet. 

1.5.2 Inkommande ärenden (”händelsestyrda”) 

Ärenden upptar en stor del av inspektörernas arbetstid. Framförallt rör det sig om ansökningar, 
anmälningar och klagomål från allmänhet och verksamhetsutövare. Under vissa förhållanden kan 
en mycket stor andel av arbetsuppgifterna vara händelsestyrda. De är alltså svåra att planera in i 
kalendern eftersom de uppstår spontant. Vissa typer kan förutses komma in under viss tid, t.ex. 
ansökningar om avlopp, årsrapporter, m.m. 

1.5.3 Tillsyn och kontroll (”egeninitierad”) 

Med tillsyn och kontroll menas den undersökning av olika objekt och verksamheter som sker på 
miljöenhetens initiativ för att se till att lagar, regler, domar o.s.v. efterlevs. Skyldighet att utöva 
tillsyn och kontroll framgår av lagstiftningen. Vilken nivå och frekvens tillsynen och kontrollen 
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ska ha anges inte generellt i lagstiftningen utan bestäms av behovet utifrån bland annat de risker 
som verksamheterna utgör för människans hälsa och miljön. Då det gäller tillståndspliktiga verk-
samheter enligt miljöbalken sägs i miljötillsynsförordningen att de ska besökas minst en gång per 
år, om verksamheten innebär betydande risker för miljön och annars vart tredje år. Dessutom ska 
uppföljande tillsynsbesök ske inom sex månader. I samband med tillsynen skapas ärenden av 
olika slag, t.ex. tillsynsärenden. 

1.5.4 Projektarbete 
Projektarbeten kan vara av vitt skilda karaktärer och inrymmas inom nämndens samtliga verk-
samhetsområden. Syftet är att kunna fördjupa sig inom prioriterade arbetsområden. Ett projekt 
kan omfatta såväl enklare arbete i anslutning till tillsynsarbetet som mer omfattande arbete som 
kan sträcka sig över långa tidsperioder. 

1.5.5 Rådgivning och information 
En viktig del i miljöenhetens verksamhet är rådgivning och information till allmänhet och verk-
samhetsutövare. Detta ansvar uttrycks också klart i miljöbalken och livsmedelslagstiftningen och 
är därför en del av myndighetens arbete. Men det är ett arbete som inte får förväxlas med det 
som kan utföras av konsulter för företagens räkning. Miljöenhetens uppdrag består i att infor-
mera om gällande regler och liknande samt ta fram generella råd kring specifika företeelser, t.ex. 
hur man eldar i sin braskamin eller villapanna så att man inte orsakar störningar för miljön och 
människors hälsa. En konsults arbete däremot är inriktat på att hjälpa företagaren att ta fram 
material och underlag som behövs för myndighetens bedömningar eller för att verksamhetsutö-
varen ska kunna åtgärda avvikelser och felaktigheter som eventuellt uppstått i verksamheten. 

1.6 Förtydligande av nämndens myndighetsuppdrag 
I detta avsnitt görs en sammanfattning av miljöenhetens myndighetsuppgifter. En fortlöpande 
uppdatering och precisering av lagområden och dessa uppgifter måste ske då nya lagar, förord-
ning och liknande tillkommer eller upphör, eller då gränsdragningsproblem har identifierats mel-
lan nämnden och övriga kommunala verksamheter. 

1.6.1 Livsmedelslagstiftningen 

Kontroll: Livsmedelsanläggningar inklusive anläggningar för tillverkning av tillsatser, aromer och 
processhjälpmedel där Livsmedelsverket inte är kontrollmyndighet, anläggningar för dricksvatten-
försörjning samt snus och tuggtobak. 
Prövning: - 

Handläggning: Registrering av livsmedelsanläggningar. 

1.6.2 2 kap. Miljöbalken – Allmänna hänsynsregler 

Tillsyn: Miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§). Miljööverdomstolen har i dom konstaterat att 
den kommunala nämnden får bedriva sin tillsyn med stöd av miljöbalkens allmänna hänsynsreg-
ler. 
Prövning: - 
Handläggning: - 

1.6.3 7 kap. Miljöbalken – Skydd av områden 

Tillsyn: - 
Prövning: Ansökningar från kommunal nämnd som är reservatsförvaltare om undantag eller 
dispens från reservatsföreskrifter. Frågor om dispens från reglerna om strandskydd. 
Handläggning: - 
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1.6.4 9 kap. Miljöbalken – Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Tillsyn: Miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter. 
Tillsynen gällande miljöfarlig verksamhet omfattar bl.a. av utsläpp till vatten och mark av avloppsvat-
ten, utsläpp till luft, skydd av grundvatten, buller m.m. 
Hälsoskyddstillsynen omfattar verksamheter för hygienisk behandling, utbildning, vårdlokaler, 
strandbad, bassängbad, smittskydd, radon, inomhusmiljön i bostäder, m.m. 
Prövning: Ansökningar inom båda områden. 
Handläggning: Anmälningar inom båda områden.  

1.6.5 10 kap. Miljöbalken – Verksamheter som orsakar miljöskador 
Tillsyn: Mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar där allvarliga miljö-
skador misstänks eller konstaterats som inte omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar. 
Prövning: Underrättelser från fastighetsägare och verksamhetsutövare om upptäckta förorening-
ar samt åtgärder med anledning av dessa. 
Handläggning: - 

1.6.6 14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer 
Tillsyn: Hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor. 
Prövning: Ansökan om spridning av bekämpningsmedel i vissa fall. 
Handläggning: Anmälan om spridning av bekämpningsmedel i vissa fall. Anmälan och inform-
ation angående lagring av brandfarliga vätskor. Information och rapporter angående utrustning 
som innehåller fluorerade växthusgaser. 

1.6.7 15 kap. Avfall och producentansvar 
Tillsyn: Hanteringen av hushållsavfall och övrigt avfall. Producentansvar, nedskräpningsfrågor 
samt transportörer av farligt avfall. 
Prövning: Tillstånd att själv ta hand om avfall på sin fastighet. Dispens enligt kommunens före-
skrifter om avfallshantering. 
Handläggning: Anmälan om att få kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa 
hushållsavfall. 

1.6.8 Förordning om foder och animaliska biprodukter 

Tillsyn: Nedgrävning av animaliska biprodukter, utlämnande och transport av matavfall, kompo-
stering av matavfall, förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter, använd-
ning av gödsel, m.m. 
Prövning: - 
Handläggning: - 
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1.6.9 Strålskyddslag 

Tillsyn: Solarieverksamheter. 

Prövning: - 

Handläggning: Anmälan om solarieverksamhet. 

1.6.10 Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

Kontroll: Försäljning av läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek samt ev. 

genomföra kontrollköp. 

1.6.11 Tobakslag 
Tillsyn: Miljöer och lokaler enligt 19 § andra punkten a och b tobakslagen, vilket innebär tillsyn i 
vissa lokaler, t.ex. barnomsorg, skolor, skolgårdar, m.m. 

1.6.12 Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning 
Tillsyn: Gaturenhållning, snöröjning, nedskräpning där allmänheten får färdas fritt. Skyltar inom 
områden av betydelse för friluftslivet. 
Prövning: Ansökan om att få sätta upp skylt inom områden av betydelse för friluftslivet. 
Handläggning: - 

1.6.13 Lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel 
Tillsyn: Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel vid försäljningsställen (bensinstationer 
o. dyl.) för drivmedel. 
Prövning: - 
Handläggning: - 

1.6.14 Övriga arbetsuppgifter av myndighetskaraktär 

Som tidigare nämnts är miljöövervakning en del av myndighetsutövningen. Skälet till detta är 
bland annat att myndigheten behöver uppgifter som samlas in för att kunna genomföra sitt upp-
drag samt bistå kommunen, verksamhetsutövarna, övriga aktörer och tillsynsmyndigheter med 
underlag i arbetet mot de nationella miljöpolitiska målen. 
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1.6.15 Miljöenhetens övriga uppgifter i nära anslutning till dess 

lagstadgade verksamhet. 
I tabellen redovisas arbetsuppgifter som ligger utanför det lagstadgade ansvarsområdet. I vissa fall 
kan de vara reglerade i reglementet för nämnden, i andra fall utgör de ren service och är då inte 
obligatoriska. 
 

Lag eller förordning Arbetsuppgift Undantag 
Miljöbalken Prövning, tillsyn och 

miljöövervakning 
Hushållning med mark och vatten enl. 4 
kap., miljöbedömningar och miljökonse-
kvensbeskrivningar av planer och program 
enl. 6 kap., strandskydd enl. 7 kap. 

Till miljöbalken angrän-
sande eller hörande lagar, 
förordningar, föreskrifter, 
lokala hälsoskyddsföre-
skrifter samt renhållnings-
ordning 

Prövning, tillsyn, mil-
jöövervakning, råd-
givning och informat-
ion 

 

Strålskyddslagen Tillsyn av solarieverk-
samhet, rådgivning 
och information 

 

Livsmedelslagstiftningen 
inklusive EU:s olika för-
ordningar om kontroll 
inom livsmedelsområdet 

Registrering, prövning 
och kontroll, rådgiv-
ning och information 

 

Tobakslagen Tillsyn, rådgivning och 
information 

 

Lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 

Kontroll, rådgivning 
och information 

 

Smittskyddslagen Utreda, i första hand, 
livsmedels- och vat-
tenburen smitta. 

 

Förordningen om foder 
och animaliska biproduk-
ter 

Kontroll av nedgräv-
ning av animaliska 
biprodukter, transport 
och kompostering av 
matavfall, m.m. 

 

Lag om skyldighet att till-
handahålla förnybara 
drivmedel 

Tillsyn, rådgivning och 
information 

 

Övriga lagar och förord-
ningar där den kommunala 
nämnden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet ska 
vara tillsyns- eller kon-
trollmyndighet 

Uppgifter som ut-
trycks i respektive lag 
eller förordning 

I de fall där det inte uttryckligen sägs i lag 
eller förordning att det är den kommunala 
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsom-
rådet som skall utöva tillsynen, är det nöd-
vändigt att kommunen fattar särskilda be-
slut i varje enskilt fall om att nämnden är 
tillsyns- eller kontrollmyndighet 
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2. Förutsättningar för tillsynen och kontrollen 

2.1 Metod för behovsberäkning 
All tillsyn och kontroll bör vara riskbaserad och syfta mot de nationella miljö- och folkhälsomå-
len. Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen utgör grunden för bygg- och miljönämndens myn-
dighetsverksamhet. 

2.2 Underlag för beräkningarna 

2.2.1 Planeringsmått 
För att få ett begrepp om hur mycket tid som står till förfogande för den egentliga tillsynen och 
kontrollen behöver man bestämma fördelningen mellan den personliga tiden och den tid som ska 
ägnas åt den faktiska tillsynen och övriga arbetsuppgifter inom organisationen. 

Personlig tid 

• Här återfinns semester, sjukdom, rehabilitering, vård av barn, föräldraledighet, friskvård, 

egen utbildning och fortbildning för att arbetstagaren ska klara av tillsynsarbetet, m.m. 

Planerad tid 

• Tid för kärnverksamheten (Tillsyns- och kontrolltid) 

o Återkommande tillsyn och kontroll finansierad av års- och timavgifter 

- Tiden är fakturerbar som årlig återkommande avgift eller timavgift. Det är den tid som 

en handläggare använder för att uppnå riskbedömningens beräkningar av tillsynstid - 

om en verksamhet har tilldelats t.ex. 8 timmar tillsynstid baserad på riskbedömningen 

av företaget, är det den tiden som återfinns under denna kategori. 

o Tillsyn och kontroll finansierad av timavgifter 

- Utgörs av tillsyn och kontroll som kan faktureras med timavgift. Här avses t.ex. till-

ståndsärenden, anmälningsärenden, extra tillsyn då en verksamhetsutövare vill ha ett 

besök av någon speciell anledning, akuta tillsynsinsatser, uppföljande inspektioner som 

inte täcks av årsavgiften, m.m. och som inte kan förutses vid årsplaneringen. 

o Övrigt tillsynsrelaterat arbete – ej fakturerbart 

- Utgörs av obefogade klagomål, rådgivning och liknande som inte kan avgiftsbeläggas. 

• Gemensam tid 

o Här avses träffar med kollegor i den egna och i andra kommuner, länsträffar, gemen-

samma projekt m.m. samt olika typer av möten inom den egna organisationen för att 

tillsynsarbetet skall kunna genomföras på ett effektivt sätt. Verksamhetsplanering samt 

tillsynsplanering, arbete för att ta fram rutiner och mallar för tillsynen samt administra-

tivt tillsynsarbete som t.ex. vård av register m.m. 

• Övrig tid 

o Övriga arbetsuppgifter som inte är myndighetsrelaterade. 

- Remisser, deltagande i kommuninterna arbetsgrupper, besvara motioner, konsultation-

er, m.m. 
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2.2.2 Fördelning av arbetstiden 

Det är viktigt att organisationen är medveten om fördelningen mellan de olika områdena. Det 
optimala är att organisationen själv bestämmer vilken fördelning som ska gälla. Den personliga 
tiden är i stort sett konstant (i de flesta fall lagstadgad, t.ex. semester, vård av barn o.s.v.) under 
det att övriga delar kan justeras i förhållande till varandra. Vill man att mera av tiden ska ägnas åt 
den egentliga tillsynen (kärnverksamheten) måste en neddragning av någon av de övriga kompo-
nenterna ske. Eftersom arbetsuppgifterna som läggs på kommunens bygg- och miljönämnd i 
stort sett ökar för varje år är det nödvändigt att organisationen även ägnar sig åt att effektivisera 
sitt arbete på olika sätt. 
 
Kommunerna inom Jönköpings län har kommit överens om att i samband med behovsutredning 
och planering använda sig av 1 400 timmar för den tid som är planeringsbar, d.v.s. kärnverksam-
heten samt planering, administration, m.m. 
 
Bilden nedan visar på ett enkelt sätt fördelningen av arbetstiden för en handläggare. 

 
Fördelning av arbetstiden – Genomsnitt per person

Schablontider för kommunerna i Jönköpings län

Personlig tid
600 timmar

Planering, administration, 
m.m.

400 timmar

Tid för kärnverksamhet
1000 timmar

Tid som endast i viss 
mån kan planeras (t.ex. 

semester)

Tid som till stor del kan 
planeras (t.ex. tillsyn 

och kontroll)

Tid som till viss mån 
kan planeras (t.ex. 

administration, 
remissarbete, 

kvalitetsarbete, 
samverkan, möten 

o.s.v.)
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2.2.3 Tillsyns- och kontrollfrekvenser samt tillsyns- och kontrollakti-

viteter 
Tillsyns- och kontrollaktivitet är ett vidare begrepp än enbart myndighetens besök vid en verk-
samhet. Med en tillsyns- eller kontrollaktivitet menas t.ex. tillsynsbesök på plats, revision på plats, 
arbete med årsrapport, genomgång av analysprotokoll, genomförande av särskild informationsin-
sats till viss bransch, sammanträde med verksamhetsutövaren, m.m. Se även avsnitt 1.6 Förtydli-
gande av nämndens myndighetsuppdrag. 
 
Enligt SKL:s skrift kring taxa inom miljöbalkens område, rekommenderas det längsta intervallet 
mellan tillsyns- eller kontrollaktiviteterna till en gång vart tredje år. 
 
Då det gäller tillståndspliktiga verksamheter sägs i miljötillsynsförordningen att de ska besökas 
minst en gång per år, om verksamheten innebär betydande risker för miljön och annars vart 
tredje år. Dessutom ska uppföljande tillsynsbesök ske inom sex månader. 
 
En tillsyns- eller kontrollaktivitet beräknas i behovsutredningen uppgå till c:a en dags arbete vilket 
innebär att en verksamhet som har tilldelats t.ex. 16 timmar fast årlig tillsyns- eller kontrolltid bör 
ha minst två tillsynsaktiviteter per år, under det att en med 8 timmar bör besökas en gång per år. 
På samma sätt bör en verksamhet som har tilldelats 4 timmar få en tillsyns- eller kontrollaktivitet 
vart annat år. Övriga bör besökas vart tredje år. 
 
Behovsberäkningarna som ligger till underlag för denna rapport har skett i en Excel-fil. I filen 
hanteras samtliga arbetsuppgifter som miljö- och hälsoskyddskontoret har eller kommer att få 
under planeringstiden. 
 
På grund av att företag upphör, flyttar till nya lokaler, byter namn och att nya företag tillkommer 
är det inte möjligt att alltid ha ett fullständigt och komplett register över de verksamheter som 
miljö- och hälsoskyddskontoret har tillsyn och kontroll över. Det innebär att resultatet av be-
hovsberäkningarna kan variera från år till år. För att få en högre precision i behovsutredningen 
arbetar kontoret med att bl.a. inventera, söka fram och registrera verksamheter och arbetsuppgif-
ter som miljö- och hälsoskyddskontoret i dag saknar uppgifter om. 
 
En behovsutredning måste kontinuerligt följas upp under verksamhetsåret, så att aktuella förut-
sättningar finns inför kommande års planering av tillsynen och kontrollen. 
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2.2.4 Nuvarande fördelning av personalens arbetsuppgifter 

Nuvarande fördelning av personalens arbetsuppgifter visas i nedanstående diagram. Siffrorna 
anger antal tjänster. 

 

Verksamhetsområde Antal tjänster % 
Ledning 1,00 8,00 

Administration 1,50 12,00 
Handläggning - Myndighet     

Livsmedel 1,40 11,20 
Dricksvatten 0,10 0,80 
Hälsoskydd 1,35 10,80 
Strålskydd 0,00 0,00 

Miljöfarlig verksamhet 4,15 33,20 
Små avloppsanordningar 1,30 10,40 

Värmepumpar 0,20 1,60 
Skydd av områden 0,00 0,00 

Förorenad mark och andra miljöskador 0,60 4,80 
Kemiska produkter 0,15 1,20 

Avfall och producentansvar 0,05 0,40 
Läkemedel 0,10 0,80 

Tobak 0,10 0,80 
Handläggning - Övrigt     

Miljöövervakning 0,00 0,00 
Miljöstrategiskt arbete, m.m. 0,00 0,00 

Uppdrag 0,50 4,00 
Remisser 0,00 0,00 

SUMMA LEDNING 1,00 8,00 

SUMMA ADMINISTRATION, M.M. 1,50 12,00 
SUMMA HANDLÄGGNING - MYNDIG-

HET 9,50 76,00 

SUMMA HANDLÄGGNING - ÖVRIGT 0,50 4,00 

SUMMA TOTALT 12,50 ##### 
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AnlaggningNamn Tillsyn idag Tillsynsmyndighet efter överlåtelse Takttyper

Rasta Mosse Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun Växttorv

Stenhestra 1:2 Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun Naturgrus

Plombo Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun Naturgrus

Kållerstads-Lunden 1:15 Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun Berg

Bölaryd Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun Naturgrus

Östra Kallset 1:8, 1:11 Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun Naturgrus

Fållinge Ågård 3:5 Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun Naturgrus

Bränne Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun Naturgrus

Ekenäsamossen Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun Energitorv

Ryds Mosse Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun Energitorv

Kållerstad Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun Naturgrus

Lövås Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun Berg

Ryd Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun Växttorv, Övrigt

Dravö mosse Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun Energitorv

Oxanäset Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun Berg

Röckla Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun Berg

Ilebomossen torvtäkt Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun Växttorv

VIDA Hestra AB Gislaveds kommun Gislaveds kommun

Lida Timber AB Gislaveds kommun Gislaveds kommun

Skeppshults Gjuteri AB Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun

VÅ Pressgjuteri AB Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun

Färgavbränning Försäljning i A Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun

Klämman Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun

Lindberg & Son AB Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun

Sandahls Entreprenad AB, Knallabo Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun

Mossarps ÅVC Länsstyrelsen i Jönköpings län Gislaveds kommun
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Angående ansökan om övertagande 
av tillsynsuppgift 
 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har initierat en översyn av den tillsyn som är överlåten till 
kommunerna. Överlåtelsen avser 7, 9 och delvis 10 kap miljöbalken. Vi har 
utifrån diskussioner med er kommuner konstaterat att det finns ett stöd för 
att genomföra en förändring. Vi vill därför med detta brev informera om 
vad ansökan ska innehålla och förenkla ansökningsförfarandet för er.  
 
Vi vill ha en ny ansökan från er senast den 30 juni 2018, för att nya beslut 
ska kunna börja gälla den 1 januari 2019. I bilagan till det här brevet finns 
beskrivet vilket underlag vi önskar från er för att pröva överlåtelsen.  

Bakgrund 
År 2008 gjorde Länsstyrelsen en stor översyn av den överlåtna tillsynen till 
kommunerna. I de besluten varierar övertagandet av tillsyn mellan 
kommunerna. Någon kommun har tagit över nästan allt medan någon 
kommun inte tagit över någonting alls. I besluten från år 2008 anges den 
överlåtna tillsynen per tillsynsobjekt vilket innebär att det krävs ett nytt 
överlåtelsebeslut tas varje gång en ny verksamhet inom samma bransch 
tillkommer.  
 
Vi har initierat en översyn av överlåtelsen av flera olika skäl. Tidigare 
ordning har visat sig krånglig för både er och oss vid tillkommande objekt. 
Vi vill också se en mer strategisk överlåtelse där det finns en tydligare tanke 
bakom vilken tillsyn som genomförs av Länsstyrelsen och vad som 
genomförs av kommunen.  
 
Föra att förankra detta hos er har vi under hösten 2017 besökt samtliga 
kommuner i länet för att diskutera en förändrad ansvarsfördelning av 
tillsynsuppgifterna. Vi tycker att det har varit konstruktiva diskussioner där 
vi i de större dragen är överens om hur tillsynsansvaret ska fördelas mellan 
oss för att uppnå en effektiv och rättssäker tillsyn.  
 
I stora drag bygger den föreslagna fördelningen på att Länsstyrelsen har 
tillsyn över verksamheter med en regional påverkan, verksamheter som 
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omfattas av EU-direktiv samt några verksamheter inom branscher där det 
efterfrågas tillsynsvägledning. Kommunerna har tillsyn i huvudsak över 
verksamheter med lokal miljöpåverkan. 
 
Länsstyrelsen har vid en miljöchefsträff i länet den 25 januari 2018 redogjort 
för hur vi avser gå vidare med arbetet. Det här brevet är ett förtydligande av 
den tidplanen som presenterades vid träffen samt vilket underlag vi önskar 
få in i samband med att ni begär överlåtelse. 

Tidplan framåt 
Som bilaga till detta brev har vi tagit fram en mall/checklista för vilket 
underlag vi önskar för att pröva överlåtelsen av tillsynsuppgifterna. Det 
finns inget krav på att använda sig av mallen men för vår enkelhet skulle vi 
uppskatta om ni i den mån det är möjligt följer den och annars ser till att det 
önskade innehållet finns med i er ansökan.  
 
För att vi ska klara av att handlägga er begäran enligt tidplanen ser vi att 
ansökan om överlåtelse bör lämnas in till oss senast den 30 juni 2018. Vi 
kommer sedan handlägga överlåtelsebeslutet under perioden juli-oktober 
2018. Vi avser att ta beslut senast i oktober och de nya besluten ska gälla 
från den 1 januari 2019.  
 
I november och december 2018 förbereder vi för överlämning av 
tillsynsuppgifter och kommunicerar med verksamhetsutövarna. Eftersom 
tillsynsuppgifter kommer att flyttas både till er och oss kommer vi att arbeta 
för att detta arbete kan göras på ungefär samma sätt. Länsstyrelsen har tagit 
fram en rutin för överlämnade av tillsynsuppgift som kommer att förankras 
med beredningsgruppen i miljösamverkan f. Vid behov kommer frågan 
lyftas även i styrgruppen.  
 
Länsstyrelsen förbereder en vägledningsinsats avseende tillsyn av täkter, 
eftersom detta är ett område som kommer att vara nytt för flera kommuner. 
 
Om ni har frågor kring genomförandet ställs frågorna till Gustav Enander. 
Kontaktuppgifter hittar ni i sidhuvudet.  
 
Hälsningar 
 
 
Emma Willaredt  Gustav Enander 
Avdelningschef  Enhetschef 
 
 
Bilaga 
Mall ansökan om övertagande av tillsynsuppgift 
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Ansökan om övertagande av 
tillsynsuppgift enligt 1 kapitlet 18 § 
miljötillsynsförordningen (2011:13) 
Kursiv text nedan är förklaringstext. 

Ansökan 
<> kommun ansöker om övertagande av tillsyn av följande branscher som 
är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 

• Täkter (för närvarande branschkod 10.10 och 10.20 i MPF) med 
undantag för anläggningsnamn, platsnummer, täkter med verksamhetsområde 
som går över kommun- och länsgräns.   

 
<> kommunen ansöker om att ta över tillsyn av förorenade områden, där 
föroreningarna härrör från pågående miljöfarlig verksamhet med 
beteckningen B i Miljöprövningsförordningen (2013:251) för de branscher 
som listas ovan.  
 
<> kommun ansöker om övertagande av tillsyn av vattenskyddsområden 
som beslutats av Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
 
<> kommun ansöker om att ett nytt överlåtelsebeslut ersätter tidigare 
beslut om överlåtelse av tillsynsuppgift daterat den ..  (dnr <>). 
 
<> kommun ansöker om att överlåtelsen ska gälla från den 1 januari 2019. 
 
Täkter ovan är ett exempel på hur vi vill att ni skriver. Ni får fylla på med det som 
gäller för er. Om ni inte vill söka för alla objekt i en bransch vill vi att ni anger 
undantaget. Vi avser att behålla täkter och vindkraftsparker som ligger över länsgräns 
och/eller kommungräns, liksom enstaka täkter för att kunna bibehålla tillsynerfarenhet 
och kunna ge bra vägledning. Vi önskar därför att ni anger dessa objekt som undantag.  
Via de excelfiler som kommunicerats fram och tillbaka kan ni se vilka objekt det rör sig 
om. Oavsett om ni har täkter eller vindkraftparker idag som ligger över 
kommun/länsgräns så vill vi att ni ändå söker med det som ett undantag så att 
eventuellt framtida verksamheter följer samma fördelning. För att underlätta hanteringen 
är det viktigt att ni ansöker om att detta besluta ska ersätta tidigare beslut. Genom det 
behöver vi inte ta särskilda återkallelsebeslut utan det sker genom er nya begäran om 
överlåtelse.  

Bakgrund 
Här skriver ni varför ni söker. Om ni vill kan ni kopiera delar eller hela bakgrunden 
från Länsstyrelsens brev.  

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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Organisation 
Redogör för er organisation. Bifoga besluten som avser er organisation. Om begäran av 
överlåtelse avser kommunala verksamheter behöver ni visa att ni har en 
nämndorganisation som inte strider mot 6 kap. 7 § andra stycket kommunallagen 
(2017:725) eller att er interna ansvarsfördelning för drift och tillsyn av andra 
organisatoriska skäl är lämplig med hänsyn till förutsättningarna för en effektiv tillsyn. 

Resurser, behovsutredning och tillsynsplan 
Redogör för tillgängliga resurser för tillsyn samt vad behovet säger att ni behöver. Särskilt 
vill vi kunna urskilja hur resurser för B-tillsyn räknas ut samt vilka resurser som 
avsätts till det i förhållande till behovet. Bedriver ni idag tillsyn över tillståndspliktiga 
verksamheter beskriv hur den prioriteras och vilka resurser som avsätts. Redogör för er 
tillsynsplan. Det ska framgå hur ni fördelat resurser mellan olika tillsynsområden och 
vilka avvägningar som står bakom fördelningen. Vi vill att ni bifogar er behovsutredning 
och tillsynsplan. Vi föredrar att ni redovisar enligt miljösamverkans f:s 
behovsutredningsmodell.  
 
Ifall ni söker om övertagande av IED-verksamheter vill vi att ni bifogar ert 
tillsynsprogram enligt 10 a § miljötillsynsförordningen. 
 
Redogör för hur ni följer upp och utvärderar er tillsynsverksamhet. Bifoga exempel 
och/eller underlag. 

Kompetens 
Beskriv nuvarande kompetens för tillsyn inom de sökta branscherna. Redogör för hur ni 
avser säkerställa att det finns kompetens inom sökta branscher? Hur arbetar ni för att 
säkerställa kompetens långsiktigt? Hur arbetar ni med kompetensutveckling av er 
personal? Om ni har en kompetensförsörjningsplan vill vi att ni bifogar den.  

Övrigt 
Ange här om ni har något särskilt att föra fram utöver det vi efterfrågar ovan.  
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2016-05-26 1(3)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §85 Dnr: KS.2016.24

Kommunal borgen till finansiering av utbyggnad av fiber i
kommunen

Ärendebeskrivning
Pengar till stöd från Landsbygdsprogrammet för utbyggnad av fiber på
landsbygden räcker inte till alla projekt som är på gång. I Gislaveds kommun är
det en förening av fyra som fått ett positivt förhandsbesked om stöd. Får
fiberföreningarna inte stöd i den ansökningsomgång som behandlas nu riskerar
föreningarna att upplösas och utbyggnaden av fiber på landsbygden kommer att
tappa fart.

Eftersom regelverket för stöd enligt Landsbygdsprogrammet inte medger
annan offentlig finansiering är det inte möjligt för kommunen att stötta
föreningarna med kommunala bidrag. Däremot kan kommunen underlätta
föreningarnas finansiering av projekten genom att teckna borgen för de lån
föreningarna måste ta för att finansiera projekten under byggtiden eller under
längre tid om statligt stöd uteblir.

Enligt kommunens bredbandsstrategi ska minst 90 % av alla hushåll och
arbetsställen ha möjlighet att ansluta sig till höghastighetsnät senast 2020 varför
det är det angeläget att utbyggnaden av fibernät inte stannar av. Eftersom
föreningarna har svårt för att finansiera sin utbyggnad innan bidrag beviljats och
utbetalats är risken stor för att 90 %-målet för Gislaveds kommuns landsbygd
inte kommer att kunna uppfyllas.

Borgensåtaganden kan avse:

dels borgen för ”byggnadskreditiv” i avvaktan på utbetalning av beviljat
projektstöd enligt Landsbygdsprogrammet,

dels borgen för långsiktig finansiering av projekt som påbörjas utan beslut om
projektstöd eller påbörjas efter avslag på ansökan om projektstöd.

I första fallet kommer borgen att tecknas för kortare tid, ett till två år, medan
borgen för projekt som inte beviljats projektstöd tecknas för längre tid.

Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde behandlades frågan om
kommunal borgen men på grund av vissa oklarheter kring bl. a.
borgensåtagandenas längd och omfattning återremitterades ärendet till
kommunstyrelsen för ytterligare utredning och komplettering med de
ändringsyrkanden som framfördes vid fullmäktiges behandling av ärendet.
Regelverkets ”att-satser” har därför ändrats/förtydligats enligt nedanstående.

Kommunstyrelsen har den 11 maj 2016 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
besluta enligt förvaltningens förslag avseende kommunal borgen till finansiering
av utbyggnad av fiber i kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 6 april 2016, § 107
Kommunfullmäktige den 28 april 2016, § 70
Pm kommunal borgen fiberföreningar, daterat den 15 februari 2016
Kommunstyrelsen den 11 maj 216, § 154

Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av Staffan Sjöblom (M),
Håkan Josefsson (C) och Anders Gustafsson (SD): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf § 85 (forts.)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa nedanstående ”regler” för tecknande av kommunal borgen för
fiberföreningar som bygger ut fibernät på landsbygden. För att kommunal
borgen ska tecknas krävs:

att föreningen är en formellt bildad och registrerad ekonomisk förening,

att föreningen ansökt om statligt bidrag med erforderliga underlag i form av
projektbeskrivningar, ekonomiska kalkyler m m,

att projektet följer Jordbruksverket och Länsstyrelsens regler för
fiberutbyggnad med projektstöd enligt Landsbygdsprogrammet,

att fibernätet beträffande kvalitet, redundans, öppenhet m m avses byggas
och drivas enligt de krav som följer av Jordbruksverkets och
länsstyrelsens föreskrifter för bidragsberättigade projekt under hela den
kredittid som den kommunala borgen avser,

att föreningen är momsregistrerad,

att summan av medlemmarnas insatskapital och anslutningsavgifter utgör
minst 40 % av föreningens totala utgiften för utbyggnaden,

att borgensåtagandet, utslaget per kontrakterad anslutning, inte överstiger
30  000 kr,

att föreningarna i avtal med kommunen förbinder sig att inte sälja
föreningens nät, överlåta, likvidera eller fusionera föreningen utan
medgivande från kommunen,

att förening som erhållit kommunal borgen årligen, till Gislaveds kommun,
överlämnar en reviderad årsredovisning,

att borgen beviljad för ”byggnadskreditiv” ska gälla från investeringens start
fram till en månad efter det att föreningen fått bidrag utbetalt och
föreningen återbetalt krediten till långivande kreditinstitut,

att borgensåtaganden för längre krediter anpassas till faktisk projektkostnad
och kreditbelopp efter projekten färdigställts och slutredovisats,

att längre krediter amorteras jämnt fördelat under max 20 år, d. v .s.
kommunal borgen tecknas för en kredittid om högst 20 år och upphör
när föreningen återbetalt krediten till långivande kreditinstitut,

att enbart bevilja kommunal borgen till fiberföreningar om det finns ett stort
allmännyttigt intresse av investeringen och om inga andra
finansieringsalternativ är möjliga, samt

att samtliga ansökningar om kommunal borgen för fiberutbyggnad i
föreningsregi ska framläggas till kommunfullmäktige för beslut.
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf § 85 (forts.)

Jäv
Carina Johansson (C), Inga-Maj Eleholt (C), Agneta Karlsson (M) och Jonas
Andreasson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, utvecklingsenheten
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §201 Dnr: KS.2018.116 10.10.4

Ansökan om kommunal borgen, Reftele Anderstorp Fiberförening
Ekonomisk Förening

Ärendebeskrivning
Reftele – Anderstorp Fiberförening Ekonomisk Förening har ansökt om
kommunal borgen för 6 miljoner kronor (6 000 000 kr) för utbyggnad av lokalt
fibernät.

Enligt Gislaveds kommuns bredbandsstrategi ska minst 90 % av alla hushåll och
företag i kommunen ha tillgång till fiber år 2020. Enligt beslut i
kommunfullmäktige den 26 maj 2016 finns möjlighet för fiberföreningar att
ansöka om kommunal borgen för finansiering av utbyggnad av fiber.

Projektets kostnad beräknas till ca 23 mnkr. Bidrag kommer att enligt beslut
från länsstyrelsen erhållas med 60 %, ca 13 mnkr, varav 1 mnkr utbetalas i
förskott, under förutsättningar att länsstyrelsens krav uppfylls. Medlemmarna
kommer sammanlagt att bidra med ett insatskapital om ca 6 mnkr. Det slutliga
finansieringsbehovet utgör ca 3 mnkr. Södra Hestra Sparbank har gett ett
lånelöfte till Reftele – Anderstorp fiberförening om 6 miljoner kronor
(6 000 000 kr). Borgensåtagandet täcker den kredit Reftele – Anderstorp
fiberförening ansökt om hos Södra Hestra Sparbank. Projektet påbörjades
under hösten 2017 och måste vara slutredovisat till länsstyrelsen senast 2018-
12-31 varefter slutligt bidrag betalas ut efter cirka sex månader.

Beslutsunderlag
Ansökan om kommunal borgen från Reftele – Anderstorp fiberförening
Ekonomisk Förening
Länsstyrelsens beslut om stöd daterat den 21 juni 2016
Södra Hestra Sparbank lånelöfte daterad den 26 april 2018
Kommunfullmäktige den 26 maj 2016, § 85
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2018

Yrkande
Inga-Maj Eleholt (C) med instämmande av Anton Sjödell (M), Peter Bruhn
(MP), Anders Gustafsson (SD) och Gunnel Augustsson (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Reftele Anderstorp fiberförening, ekonomisk förening borgen på
maximalt 6 mnkr avseende byggnadskreditiv under byggperioden, samt

att borgen är gällande fram tills en månad efter att länsstyrelsen betalat ut
bidraget.

Jäv
Håkan Josefsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Reftele Anderstorp Fiberförening Ekonomisk Förening 
(org nr 769629-7436) 

c/o Magnus Ahlsteiner 

Flahult Ekebacken 

33376 Reftele 

Gislaveds Kommun 

Kommunstyrelsen 

332 80 Gislaved 

Ansökan kommunal borgen 

Den ekonomiska föreningen Reftele Anderstorp Fiberförening Ekonomisk Förening 
bildades 2015-02-22 då konstituerande stämma hölls. Registrering hos Bolagsverket 

skedde 2015-03-10. 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att 

via lokalt fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för 

bl,a. data och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla 

medlemmarna trafiktjänst, exempelvis så kallade bredbandtjänster och telefon, samt bedriva 

annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten 

genom att nyttja föreningens tjänster. Föreningens verksamhetsområde är Västbo Sankt 
Sigfrids jämte Anderstorps församlingar med omnejd. Föreningen har under 2017 haft totalt 
321 betalande medlemmar. Arbete med projektering har pågått sedan 2016. 
Ansökan om bidrag till investeringen har inlämnats till länsstyrelsen i Jönköpings län. 

Beslut att föreningen kommer att erhålla bidrag har erhållits. Projektet beräknas vara slutfört 
2018-12-31. 
Upphandlig har skett som en totalentreprenad inklusive kommunikationsoperatör. 

Lägsta anbud erhölls från lP Only. Grävning för anläggande av fiber påbörjades under 
hösten 2017. 
Den budgeterade totala kostnaden för hela projektet uppgår till ca 23 Mkr. 
Bidrag kommer att enligt beslut från Länsstyrelsen erhållas med 60% eller ca 13 Mkr 
Medlemmarna kommer sammanlagt att bidraga med insatskapital om ca 6 Mkr. 
Det slutliga finansieringsbehovet kommer att uppgå till ca 3 Mkr. 
Rutinen för utbetalning av bidraget från länsstyrelsen är något osäker och kan enligt den 
information vi fått ta upp till 6 månader. Fakturerade kostnader för utförda arbeten kommer 
att ha betydligt kortare förfallotider. Vi har därför ansökt om kredit hos Södra Hestra 
Sparbank om sammanlagt 6 Mkr. Det är detta belopp som vi alltså önskar säkerställa med 
en kommunal borgen. 

Reftele Anderstorp Fiberförening Ekonomisk Förening ansöker härmed hos Gislaveds Kommun 
om kommunal borgen om sammanlagt sex millioner (6.000.000) kronor. 

Reftele 2018-05-02 

M~~~~ Anders Larsson 



Södra Hestra 
Sparbank 

Reftele Anderstorps Fiberförening 
C/O Magnus Ahlsteiner 
Flahult Ekbacken 
330 21 REFTELE 

Vi ser mycket positivit på utbyggnaden av fiber 
i vårt verksamhetsområde och vill därför lämna följande 
lånelöfte son1 överensstänlnler nled tidigare finansiering av 
liknande projekt. 

Härmed bekräftar vi att vi lämnar lånelöfte till föreningen 
på en kredit med beloppet 6.000.000:- nled ränta 1,20% 
och kreditavgift på 0,5% på beviljat belopp. 
Lånelöftet förutsätter borgen av Gislaveds komnlun på 
hela kredit beloppet. 
Eventuell långsiktig finansiering när byggnationen är färdig 
förutsätter också borgen av Gislaveds kommun. 

Hör gärna av er nled ev frågor via mail eller telefon. 

Hyltebruk 2018-04-26 

n,,-p'~I I- ' eberg 070/2307272 
agsnlarknadschef 

anders.lillieberg@sodrahestrasparbank.se 

Södra Hestra Sparbank 
Box 1431421 HYLTEBRUK. Telefon: 0345-19600. 

Bankgiro: 981-3460. Styrelsens säte: Hyltebruk. Org nr: 528500-6408. Hemsida: w\\"w.sodrahesrrasparbank.se. 



Returadress 
Ll1nsstyrelsen i Jönköpings län 
551 86 Jönköping 

Enheten för Landsbygdsutveckling 
As/äg KanteUus 
Tfn: 010-2236000 
E-postadress: aslog.kantelius@/ansstyrelsen.se 

BESLUT - ansökan om projektstöd 
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut 

• Ulnsstyrelsen iii i Jönköpings län 

REFTELE ANDERSTORP 
FIBERFÖRENING 
Flahult ekebacken 
330 21 Reftele 

Datum: 21 juni 2016 
Jnr: 2015~1146 

Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljar din ansökan om projektstöd för "Reftele Anderstorp 
fiberförening" medjournalnummer 2015-1146 inom landsbygdsprogrammet 2014-2020. 

Du kan få 60,00 procent eller högst 13 579081 kronor i stöd för de utgifter son 1 ger rätt till 
stöd. Stödet avser investering i passiv bredbandsinfrastl'uktur. 

Stödet från landsbygdsprogrrunmet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den 
Europeiska j ordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller 
gnlppundantagsfårordningen (EU) nr 65112014 av den 17 juli 2014. 

bestämmelserna 

Villkor för beslutet 

Beslutet gäller under fårutsättning att du följer nedanstående villkor, villkoren i bilaga l, 2 
och 4, och vad som i övligt framgår av tillämplig lag, förordning eller fåreskrift. 

Syfte och mål 
Du ska följa syftet med stödet och genomfdra projektet enligt detta beslut. l 

En avvikelse från detta får endast ske om det beror på omständigheter utom din kontroll, som 
du inte rimligen kunde fdrutse eller fdrhindra. Avvikelsen ska inte heller ha kunnat 
fdrhindras genom att ansöka om ändring av beslutet om stöd. 

Syftet med projektet är att öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet. 

Målet för projektet är att du ska ansluta l11inst 97 procent av hushållen med folkbokförda 
personer inOlll det område som är avgränsat får ditt projekt enligt kartan i bilaga 3.2 

SJV version 2016·06 
Länsstyrelsen i Jönköpings län I FE-28 956 85 Överkalix I 010-2236000 

www.lansstyrelsen.se~onkopingljonkoping@lansstyrelsen .se 
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Viktiga datum 
Du kan få pengar får godkända utgifter som har faktw'adatum och betaldatum tidigast den 
2015-08-07.3 

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutar att slutdatum får projektet är den 2018-12-31 Din 
ansökan om slututbetalning ska ha kommit in till oss senast vid ditt slutdatum.4 

Redovisa utgifter och eventuella intäkter för projektet i bokföringen separat 
I din bokforing ska du redovisa alla utgifter och intäkter separat. I samband med ansökan om 
utbetalning ska du skicka med ett utdrag från bokföringen som visar de utgifter och intäkter 
som ligger till grund for din ansökan om utbetalning. 5 

Behåll din investering i minst 5 år efter slututbetalning 
Under minst 5 år från och med dagen får slututbetalningen av stödet ska du 

• säkerställa att ingen part får en felaktig förmån om du överlåter infrastruktur 

Använd aktuell logotyp för EU-fonden på informations- och kommuniltationsmaterial 
Om du före slututbetalningen av stödet producerar någon form av information som har en 
koppling till stödet ska du visa EU:s medverkan genom att ha med EU:s logotyp for 
Europeiskajordbruksfonden för landsbygdsutveckling i materialet.6 

Informera om projektet på din webbplats 
Om du som stödnl0ttagare har en webbplats ska du där ha en kort beskrivning av projektet 
och ha med EU:s logotyp for Europeiska jordbruksfonden får landsbygdsutveckling. 
InfOlmationen ska finnas kval' på webbplatsen tills du har fått slututbetalningen for 
projektet. 7 

Sätt upp en skylt 
Du kommer att få en skylt som vi har beställt och som du ska betala för. När du tagit emot 
skylten ska du sätta upp den på en plats som är väl synlig får allmänheten i anslutning till 
projektet. Skylten ska sitta kvar där i fem år från och med det datum då du får 
slututbetalningen av stödet. 8 Kostnaden for skylten får du ta med i din redovisning. 

Avbetalningsköp 
Om du finansierar din investering med avbetalningsköp ska du folja kontraktet om 
avbetalning och ha samtliga fakturor och kvitton på avbetalningarna tillgängliga i tio år.9 

Utgiften for själva investeringen, upp till tillgångens marknadsvärde, kan ge rätt till stöd. 

Svara på uppföljningsfrågor 
Du ska i efterhand svara på de uppfåljningsfrågor som vi ställer till dig. Dina svar ska 
komma in senast det datum SOln myndigheten bestämmer. 

SJV versIon 2016-06 
Länsstyrelsen i Jönköpings län I FE-28 956 85 Överkalix I 010-2236000 

www.lansstyrelsen.se/jonkopingljonkoping@lansstyrelsen.se 
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Om du inte följer reglerna för stödet 
Om du inte följer villkoren eller reglerna för stödet kan du få avdrag på stödet eller få betala 
tillbaka tidigare utbetalade belopp. Om felet är allvarligt kan vi häva detta beslut. Om vi 
häver beslutet kan det hända att vi kräver tillbaka pengar som du redan har fått. 10 

Beskrivning av ärendet 

Din ansökan om projektstöd kom in till länsstyrelsen i Jönköpings län den 2015-08-07. 

Ditt stöd finansieras av landsbygdsprogl'ammet 2014-2020 inom åtgärden 7.3/6C Investering 
i bredband. 

Du har ansökt om att anlägga passiv infrastruktur med fibet1ekning (bredband) i området 
Reftele Anderstorp i Gisslaveds kommun. Du anger att genom projektet kommer 297 st. 
permanenthushållen av de 305 st. pennanenthushållen som fmns i området att få tillgång till 
bredband, det motsvarar en anslutningsgrad om 97 procent. 

Motivering 

Länsstyrelsen i Jönköpings län bedömer att din ansökan ryms inom landsbygdsprogrammet 
2014-2020 och har prioriterat den i enlighet med nationella urvalskriterier som bygger på 
målen i programmet och Länsstyrelsen i Jönköpings läns handlingsplan rör programmet. 

Beslutet gnmdar sig på: 

europapadamentets och rådets förordning (EV) nr 1303/2013 av den 17 december 
2013 om fastställande av gemensanuna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden for landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, 
om fastställande av allmänna bestämmelser rör Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och 
Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets forordning 
(EG) nr 1083/2006 

europaparlamentets och rådets fårordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 
2013 om stöd for landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 
1698/2005 

forordning 2015 :406 om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder 

statens jordbruksverks f'öreskrifter (SJVFS 2015:35) om företagsstöd, projektstöd 
och milj öinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling 
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Överklagande 

Du kan inte överklaga det här beslutet. Det framgår av 1 kap. SO§ förordningen (2015:406) om 
stöd för Iandsbygdsutvecklingsåtgätder. 

Investeringens budget och finansiering 

B d t u Ige 

Utgifter Beskrivning Kronor 

I nvesteri ngar Projektering 225000 

Investeringar Anläggningsarbeten 14718015 

Investeringar Nytt material 6 108324 

Investeringar Dokumentation 664368 

Investeringar Allmänna utgifter 916094 

Summa godkända utgifter 22631 801 

F" Inanslerlngsp an 
Procent av 

faktisk 
Finansiering Finansiär Belopp i kronor finansiering 

Stöd Landsbygdsprogrammet 2014-2020 13579081 Högst 60,00 

Privat finansiering Egen finansiering 9052720 Minst 40,00 
Summa faktisk 
finansiering 22631 801 100,00 

Du får totalt högst 13 579081 kronor i stöd, varav 40,6 procent kommer från ED. 
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I detta ärende har Elna Ljunggren beslutat. Åslög Kantelius har varit föredragande. I den 
slutliga handläggningen har även Nina Ehnsjö deltagit. 

~h~ 
Elna Ljunggren 
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Bilagor 

Bilaga 1 Övriga upplysningar 
Bilaga 2 Särskilda villkor for stöd till bredband 
Bilaga 3 Kruta 
Bilaga 4 Tolkning av dimensionskravet 

Jnr: 2015-1146 6(6} 

1 4 kap. 4 och 29 §§, 5 kap. 3 och 20 §§ samt 6 kap. 3 § Statens jordbruksverks fbreskrifter (SJVFS 2015:35 om 
fbretagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd fbr lokalt I~dd utveckling. 
24 kap. 59 h § 10 pt. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:35) om f'öretagsstöd, projektstöd och 
miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
34 kap. 2 och 32 §§, 5 kap. 2 och 19 §§ samt 6 kap. 2 § Statensjordbruksvel'ks ilireskrifter (SJVFS 2015:35) 
om iliretagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd ffir lokalt ledd utveckling. 
[21 4 kap 57 h Statens jordbruksverks fbreskrifter (SJVFS 2015:35) om företags stöd, projektstöd och 
miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
4 3 kap. 19 § Statens jordbruksverks tbreskrifter (SJVFS 2015:35) om företagsstöd, projektstöd och 
miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
s Artikel 66.1 c Europaparlamentets och rådets förordning (E U) nr 1305/2013. 
6 Bilaga XII Europaparlamentets och rådets förordning (E U) nr tbrordning 1303/2013 och Bilaga JU 
Kommissionens genomilirandeförordning (EU) nr 808/2014. 
7 punkten 2.2 a) Bilaga XII Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr llirordning 130312013 och 
runkten 2.2 a) del l Bilaga III Kommissionens genomförandeforordning (EU) nr 808/2014. 

Bilaga XII Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr förordning 1303/2013 och Bilaga nI 
Kommissionens genomforandeförordning (EU) nr 808/2014. 
9 3 kap. 17 § och Bilaga 3 Statens jordbruksverks föreskriftel' (SJVFS 20 15:35) om företagsstöd, projektstöd 
och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
10 Artikel 35-36 §§ Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014,26 och 36 §§ förordning 
(2015:406) om stöd fbr landsbygdsutvecklingsåtgärder, 4 kap. 14 och 45 §§ Förordning (1994:1716) om fisket, 
vattenbruket och fiskerinäringen, 27 och 30 §§ Förordning (2015:407) om lokalt ledd utveckling. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §198    Dnr: KS.2018.85      
 
Verksamhetsplan 2019-2021 med budget, Smålands Turism AB  
 
Ärendebeskrivning 
SmålandsTurism AB har översänt förslag till verksamhetsplan för 2019-2021 
och förslag till budget 2019. 
 
Smålands Turism AB ägs av Region Jönköpings län och de tretton kommunerna 
i länet. Smålands Turism AB:s förslag till verksamhetsplan 2019-2021 med 
budget 2019 innehåller ett förslag med indexuppräkning. Gislaveds kommun har 
fått del av att denna indexuppräkningen 2019 inte kommer att ske utan räknas 
bort från förslaget. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att tillstyrka Smålands Turism AB:s 
verksamhetsplan 2019-2021 med budget 2019, förutom indexuppräkningen. 

 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan för Smålands turism 2019-2021 
Smålands turism budget 2019  
 
Yrkande 
Anton Sjödell (M) med instämmande av Håkan Josefsson (C), Peter Bruhn (MP) 
och Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till förslaget. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tillstyrka Smålands Turism AB:s verksamhetsplan 2019-2021 med budget 

2019, förutom den delen med indexuppräkning. 
 
 

  
 

Expedieras till: 
Smålands Turism AB 
Kommunfullmäktige (meddelande) 
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