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HÖGLANDSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum 2(2)
ARBETSUTSKOTTET 2019-06-20

Justerandes sign Justerande Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande Stefan Gustafsson, Sävsjö
Beata Allen, Aneby
Magnus Andersson, ordf. brottsofferjouren Höglandet § 47
Katarina Ljunggren, ekonomichef, §§ 42-46
Malena Tovesson, förbundsdirektör
Ulrika Adolfsson, sekreterare
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HÖGLANDSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum 1(1)

ARBETSUTSKOTTET 2019-06-20

§ 42 Dnr Diarienummer

Val av justerare

Beslut

Annelie Hägg, Eksjö, utses till justerare.

----
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HÖGLANDSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum 1(1)

ARBETSUTSKOTTET 2019-06-20

§ 43 Dnr Diarienummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med tillägg att under punkten gemensamma regionala frågor ta upp 
trähusnätverket under Almedalen och RUS.
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HÖGLANDSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum 1(1)

ARBETSUTSKOTTET 2019-06-20

§ 44 Dnr Diarienummer

Föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

----
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HÖGLANDSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum 1(1)

ARBETSUTSKOTTET 2019-06-20

§ 45 Dnr 2019/16

Budgetuppföljning per 2019-05-31

Beslut

Arbetsutskottet godkänner budgetuppföljningen per 2019-05-31.

Sammanfattning

Budgetuppföljning mot budget 2019 har gjorts, per 2019-05-31. Höglandsförbundets budgeterade resultat 
2019 är 1 092tkr. Det prognostiserade resultatet för 2019 är 2 784 tkr, vilket är 1 692 tkr bättre än det 
budgeterade resultatet. 

Prognosen kommer sig av några olika anledningar. Inom förbundet finns några avvikelser, familjerätten 
prognostiserar negativ avvikelse utifrån höjda kostnader för den förmånsbestämda ålderspensionen samt 
ökade kostnader för tolk tjänster utifrån ett ökat behov. Även kansliet redovisar en negativ prognos som 
till största del grundar sig i ökade pensionskostnader.

HIT prognostiserar en positiv avvikelse utifrån beslut om att inte tillsätta en vakans, samt kortare 
vakanser under året. Inom HITs verksamhet finns även telefonitjänsten som utifrån nya beräkningar 
prognostiseras lägre kostnader och kommer fakturera lägre nivåer till de medlemskommuner som nyttjar 
tjänsten.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2019-06-12
Bilaga daterad 2019-06-12

Beslutet skickas till

Direktionen
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HÖGLANDSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum 1(1)

ARBETSUTSKOTTET 2019-06-20

§ 46 Dnr 2019/13

Budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att överlämna redovisat förslag till budget och 
verksamhetsplan för godkännande i medlemskommunerna.

Sammanfattning

Efter direktionens beslut 2019-05-24 § 29 har Höglandsförbundets budget 2020 varit ute 
på samråd i medlemskommunerna. Medlemskommunernas kommunstyrelser har tagit 
emot informationen utan beslut om förändringar. Efter samrådet har investeringsbudgeten 
justerats, för att inrymma investeringen av det gemensamma telefoniprojektet. Detta 
behov av förändring i investeringsbudgeten uppstod efter det att budgeten gick ut på 
samråd.

I linje med budgetdirektivet budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 108 tkr för 2020, 
vilket motsvarar 1 % av omsättningen. Resultaten har för 2021 budgeterats med 1 % och för 
2022 med 1 %.  Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 
11 500 tkr och innehåller investering för det gemensamma telefoniprojektet som påbörjas 2019 
och avslutas 2020. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investerings-
inkomster beräknas uppgå till 121 % under 2020. För budget 2020 och plan 2021-2022 beräknas 
självfinansieringsgraden uppnå det angivna målet 100 %. Budgeten är enligt budgetdirektivet 
uppräknad med lönekostnader men inte några kostnadsökningar. Planen för 2021-2022 är 
uppräknad med löneökningar men inte justerad med några volymförändringar. För att följa 
förbundets verksamhet innehåller budget 2020 fyra mål grupperade i de tre målområdena, 
förbundets uppdrag, attraktivarbetsgivare och finansiella mål, till dessa finns 11 indikatorer.

Beslutsunderlag

Budget 2020, vp 2021-2022
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-13

Beslutet skickas till

Direktionen
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HÖGLANDSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum 1(1)

ARBETSUTSKOTTET 2019-06-20

§ 47 Dnr Diarienummer

Information från Brottsofferjouren

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde informerar ordförande Magnus Andersson om Brottsofferjouren 
Höglandets verksamhet som varit igång sedan 1998.

Brottsofferjourens verksamhet består till största delen av brottsofferstöd och vittnesstöd. En 
nyare verksamhetsdel är stödsamtal för ungdomar mellan 13-20 år. Dessutom anordnas 
föreläsningar och utbildningar dels för frivilligarbetarna inom verksamheten dels tillsammans 
med sjukvården och polisen.

BOJ Höglandet finansieras via bidrag från Brottsoffermyndigheten och Höglandskommunerna.

Höglandsförbundet ska vara Brottsofferjourens kanal vid kontakt med Höglandskommunerna, 
förbundet ska sedan sprida informationen till rätt instans i kommunerna för att förbättra 
kommunikationen med brottsofferjouren.

----
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HÖGLANDSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum 1(1)

ARBETSUTSKOTTET 2019-06-20

§ 48 Dnr 2019/35

Personalrelaterade policys

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att direktionen antar de framtagna policydokumenten för Höglandsförbundet när 
det gäller arbetsmiljöpolicy, likabehandlingspolicy, lönepolicy och miljöpolicy.

Sammanfattning

Höglandsförbundet har hittills haft få policys inom HR-området. I samband med att förbundets 
intranät omarbetades så har en personalportal köpts in för att medarbetare och chefer enkelt ska 
få tillgång till information inom HR-området. I personalportalen ingick ett stort antal 
policydokument som förbundet kan omformulera och därefter anta som sina egna. Flera av 
policydokumenten har omarbetats till rutiner och antas av Höglandsförbundet ledningsgrupp 
(FLG) och andra har omarbetats till riktlinjer som antas av arbetsutskottet. 

Fyra personalrelaterade policys är framtagna:  
- Arbetsmiljöpolicy 
- Likabehandlingspolicy  
- Lönepolicy
- Miljöpolicy  

Syftet med dessa policys är att skapa en fysiskt, organisatoriskt och socialt sund och säker 
arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa 
förebyggs. På förbundet ska medarbetare trivas, må bra och bemöta varandra med respekt. Våra 
principer vid är lönesättning är tydliga och kommunicerade. På Höglandsförbundet försöker vi 
minska vår miljö- och klimatpåverkan på olika sätt. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-10
Arbetsmiljöpolicy
Likabehandlingspolicy
Lönepolicy
Miljöpolicy

Beslutet skickas till

Direktionen
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HÖGLANDSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum 1(1)

ARBETSUTSKOTTET 2019-06-20

§ 49 Dnr 2019/31

Arbetsmiljörelaterade riktlinjer

Beslut

Under förutsättning att direktionen antar de personalrelaterade policys föreslår arbetsutskottet att de 
framtagna riktlinjerna för Höglandsförbundet när det gäller riktlinjer mot stress, riktlinjer mot alkohol- 
och droger, samt riktlinjer mot hot och våld antas.

Sammanfattning

Höglandsförbundet har hittills haft få riktlinjer inom HR-området. I samband med att förbundets 
intranät omarbetades så har en personalportal köpts in för att medarbetare och chefer enkelt ska 
få tillgång till information inom HR-området. I personalportalen ingick ett stort antal 
policydokument som förbundet kan omformulera och därefter anta som sina egna. Fler av dessa 
policydokument har omarbetats till riktlinjer. 

Inom området arbetsmiljörelaterade riktlinjer finns tre riktlinjer framtagna:  
- Riktlinjer mot stress  
- Riktlinjer mot alkohol- och droger
- Riktlinjer mot hot och våld  

Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en fysiskt, organisatoriskt och socialt sund och säker 
arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa 
förebyggs. På förbundet ska medarbetare trivas, må bra och bemöta varandra med respekt. En 
god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga då det påverkar medarbetarnas trivsel och 
resultat

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-10
Riktlinjer mot stress
Riktlinjer mot alkohol- och droger
Riktlinjer mot hot och våld

----
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HÖGLANDSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum 1(1)

ARBETSUTSKOTTET 2019-06-20

§ 50 Dnr 2019/32

Förbundsrelaterade personalriktlinjer

Beslut

Arbetsutskottet antar de framtagna personalriktlinjerna för Höglandsförbundet när det gäller riktlinjer mot 
mutor, representationsriktlinjer, visselblåsarriktlinjer.

Sammanfattning

Höglandsförbundet har hittills haft få riktlinjer inom HR-området. I samband med att förbundets 
intranät omarbetades så har en personalportal köpts in för att medarbetare och chefer enkelt ska 
få tillgång till information inom HR-området. I personalportalen ingick ett stort antal 
policydokument som förbundet kan omformulera och därefter anta som sina egna. Fler av 
dokumenten har omarbetats till riktlinjer.

Inom området förbundsrelaterade personalriktlinjer finns tre riktlinjer framtagna: 
• Riktlinjer mot mutor
• Representationsriktlinjer
• Visselblåsarriktlinjer 

Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra våra riktlinjer för gåvor och representation samt 
informera om vårt förhållningssätt till mutor och andra typer av otillbörliga förmåner. Syftet 
med vår visselblåsarriktlinje är att ge en tydlig vägledning om när och hur allvarliga 
missförhållanden kan rapporteras.

Våra medarbetare ska alltid uppträda på ett professionellt sätt. Genom våra externa kontakter 
ska vi stärka och utveckla vårt varumärke och bygga upp ett förtroende för oss. All 
representation, både extern och intern, ska vara sund, laglig och seriös. Vi eftersträvar en kultur 
där det förs en dialog om eventuella problem som uppkommer i verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-10
Riktlinjer mot mutor
Representationsriktlinjer
Visselblåsarriktlinjer
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HÖGLANDSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum 1(1)

ARBETSUTSKOTTET 2019-06-20

§ 51 Dnr 2019/33

Likabehandlingsrelaterade riktlinjer

Beslut

Under förutsättning att direktionen antar personalrelaterade policys föreslår arbetsutskottet att de 
framtagna riktlinjer för Höglandsförbundet när det gäller riktlinjer mot diskriminerings, riktlinjer mot 
trakasserier och sexuella trakasserier samt riktlinjer mot kränkande särbehandling antas.

Sammanfattning

Höglandsförbundet har hittills haft få riktlinjer inom HR-området. I samband med att förbundets 
intranät omarbetades så har en personalportal köpts in för att medarbetare och chefer enkelt ska 
få tillgång till information inom HR-området. I personalportalen ingick ett stort antal 
policydokument som förbundet kan omformulera och därefter anta som sina egna. Flera 
dokument har omarbetats till riktlinjer.

Inom området likabehandlingsrelaterade riktlinjer finns tre riktlinjer framtagna:  
• Riktlinjer mot diskriminering  
• Riktlinjer mot trakasserier och sexuella trakasserier
• Riktlinjer mot kränkande särbehandling  

Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en arbetsplats där alla medarbetare och arbetssökande har 
lika rättigheter och möjligheter och skapa en arbetsplats där alla trivs, mår bra och där ingen 
utsätts för någon form av trakasserier eller kränkande särbehandlingar. 

Vår organisation präglas av uppfattningen att alla medarbetare och arbetssökande är lika mycket 
värda. Medarbetarna på förbundet ska trivas och må bra på arbetet och vi ser därför mycket 
allvarligt på alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandlingar och 
accepterar inte att sådana förekommer inom förbundet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-10
Riktlinjer mot diskriminering  
Riktlinjer mot trakasserier och sexuella trakasserier
Riktlinjer mot kränkande särbehandling  
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HÖGLANDSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum 1(1)

ARBETSUTSKOTTET 2019-06-20

§ 52 Dnr 2019/34

Medarbetarrelaterade personalriktlinjer

Beslut

Arbetsutskottet antar de framtagna riktlinjerna för Höglandsförbundet när det gäller 
kompetensutvecklingsriktlinje samt rehabiliteringsriktlinje.

Sammanfattning

Höglandsförbundet har hittills haft få riktlinjer inom HR-området. I samband med att förbundets 
intranät omarbetades så har en personalportal köpts in för att medarbetare och chefer enkelt ska 
få tillgång till information inom HR-området. I personalportalen ingick ett stort antal 
policydokument som förbundet kan omformulera och därefter anta som sina egna. Fler av dessa 
policydokument har omarbetats till riktlinjer.

Inom området medarbetarrelaterade riktlinjer finns två riktlinjer framtagna:
• Kompetensutvecklingsriktlinje 
• Rehabiliteringsriktlinje

Syftet med dessa riktlinjer att verksamheten och medarbetarna utvecklas utifrån det behov som 
finns både idag och i framtiden genom kompetensutvecklingsplanen samt att informera våra 
medarbetare om vår rehabiliteringsprocess.

En avgörande förutsättning för ett effektiv och fungerande förbund är att vi kan rekrytera, 
motivera, utveckla och behålla medarbetare som behövs på kort och lång sikt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-10
Kompetensutvecklingsriktlinje 
Rehabiliteringsriktlinje
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HÖGLANDSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum 1(1)

ARBETSUTSKOTTET 2019-06-20

§ 53 Dnr Diarienummer

Förbundsdirektören informerar

Beslut

Klicka eller tryck här för att ange text.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde informerar förbundsdirektören om kommande möte med de fem 
kommunfullmäktigeordföranden i medlemskommunerna i augusti där samverkan inom 
revisionen ska diskuteras. Nässjös kommunfullmäktigeordförande är sammankallande.

Vidare ska en utbildning om HITs tjänsteprislista för direktionen, processen till 
samverkansavtalet, själva samverkansavtalet och tjänsteprislistan 23 augusti.

----
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HÖGLANDSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum 1(1)

ARBETSUTSKOTTET 2019-06-20

§ 54 Dnr Diarienummer

Gemensamma regionala frågor

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Trähusnätverket under Almedalsveckan

Trähusnätverket på Höglandet medverkar under Almedalsveckan med utställning och 
föreläsning under tisdag 2 juli kl. 14.30. Man kommer att presentera själva nätverket på 
Höglandet och hur husföretagen och kommunerna står på samma plattform. Henrik Tvarnö, 
Vetlanda, medverkar för Höglandskommunernas räkning.

Deltagarna från medverkande kommuner och trähusföretag har gemensamt kommit överens om 
vad som är viktigt för näringen i framtiden.

Regional utvecklingsstrategi – RUS

Styrgruppen för att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Region Jönköpings län, RUS,  
har haft ett första möte. Anders Wilander, Tranås och Stefan Gustafsson, Sävsjö, representerar 
Höglandet i styrgruppen. 

Regionen önskar ett snabbt förlopp för framtagandet och vill lyfta fram ett förslag redan i 
oktober vid regionstyrelsens sammanträde. 

Det finns behov av ett omtag, dels behöver visionen ses över så att hela länsperspektivet finns 
med. Ett strategiskt anslag behövs i det inledande dokumentet om hur vi ser på regionen. Det är  
viktigt att hela länet ska leva, inte bara huvudorten. Dels behöver mål och indikationer ses över 
samtidigt som man arbetar med handlingsplaner parallellt.

Tidsschema: en första presentation sker vid KSO-träff i augusti för att sedan tas upp vid utökat 
Kommunalt forum den 30 augusti.

----
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