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1. Sammanfattning och revisionell
bedömning

De förtroendevalda revisorerna i Hultsfreds kommun har gett PwC i uppdrag att

genomföra en uppföljning av sju stycken av de granskningar som lämnats till kom-

munstyrelsen under åren 2010-2012.

Den övergripande revisionsfrågan är om kommunstyrelsen har åtgärdat de brister

som påtalats i granskningsrapporterna och om åtgärder har vidtagits som beskrivits

i svaren på granskningarna.

I avsnitt 3 beskrivs den revisionella bedömningen från den ursprungliga gransk-

ningen, kommunstyrelsens efterföljande svar, våra iakttagelser i samband med upp-

följningen och vår bedömning av ovanstående revisionsfråga.

Den revisionella bedömningen återges även här:

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, år 2010

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte lever upp till kommunallagens intentioner

och kommunfullmäktiges arbetsordning att motioner bör beredas så att kommun-

fullmäktige kan fatta beslut inom ett år. Det fanns vid granskningstillfället några

motioner som inte behandlats inom ett år.

Vi bedömer att kommunstyrelsen har beaktat de brister som påtalades i gransk-

ningsrapporten när det gäller uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäkti-

ges beslut. Vi noterar att det kommer vidtas åtgärder som ytterligare förbättrar ru-

tinerna kring ärendehanteringen.

Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten, uppföljning, år

2010

Vi bedömer att kommunstyrelsen i och med avtalet om deltagande i inköpscen-

tralen skapat en organisation kring inköps- och upphandlingsfrågorna. Bristen att

det inte finns någon aktuell inköps- och upphandlingspolicy samt att riktlinjer sak-

nas kring direktupphandling kvarstår. Vi noterar att förslag till ny policy och övriga

riktlinjer finns framtagna.

Vi bedömer att uppdraget som kontaktperson behöver utökas för att även inrymma

kontroller av köptrohet.

Granskning av fastighetsunderhåll, uppföljning, år 2010

Vi bedömer att effektiviteten i fastighetsförvaltningen har förbättrats genom den

nya organiseringen av vaktmästarna samt genom att det införts ett systematiskt sätt

att hantera uppdragen. Vi ser också positivt på att det finns en aktiv lokalresurspla-

neringsgrupp samt att internhyresmodellen har implementerats. Detta har bidragit

till en ökad medvetenhet om kostnaden för lokaler och ett ökat fokus på samord-

ning av lokaler.



Uppföljning av granskningar genomförda under åren 2010-2012

Januari 2015
Hultsfreds kommun 2 av 28
PwC

Vi bedömer att det årliga fastighetsunderhållets storlek inte är tillräckligt vilket bi-

drar till att det eftersatta underhållet ökar successivt. En tydlig indikation på detta

är att det planerade underhållet får stå tillbaka och istället används resurserna till

att åtgärda akuta brister.

Vi bedömer att dialogen med hyresgästerna behöver utvecklas. Det kan antingen

skev via enkäter eller på annat sätt.

Granskning av kostverksamheten, år 2011

Vi bedömer att kommunstyrelsen till största del åtgärdat de brister som påtalades i

granskningsrapporten av kostverksamheten samt att de åtgärder som beskrevs i

kommunstyrelsens svar har vidtagits.

Det som kvarstår är att utveckla sätt att mäta kvalitativa aspekter inom skolan och

inom äldreomsorgen.

Granskning av anläggningsregistret, år 2011

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis har åtgärdat de brister som påtalades i

granskningsrapporten avseende anläggningsregistret, men att det kvarstår punkter

enligt följande:

 Det bör genomföras en inventering och utredning av markreserven.

 Tomter till försäljning bör klassificeras som omsättningstillgång.

 Införande av ett anläggningsregister. Vi noterar att det ska genomföras i

samband med byte av ekonomisystemet.

Granskning av bisysslor, år 2012

Vi bedömer att kommunstyrelsen åtgärdat de brister som påtalades i gransknings-

rapporten om bisysslor samt att de åtgärder som beskrevs i kommunstyrelsens svar

har vidtagits.

Granskning av kommunens hantering av översvämningen, år 2012

Vi bedömer att kommunstyrelsen i stor utsträckning har åtgärdat de brister och

förbättringsförslag som påtalades i granskningsrapporten om kommunens hante-

ring vid översvämning av Emåns avrinningsområde. Det baserar vi på att kommu-

nen köpt in ytterligare barriärer samt genom ett samarbete mellan länets kommu-

ner fått tillgång till ytterligare material. Vidare har ÖSK tagit fram ett informat-

ionsmaterial om källaröversvämningar som beskriver ansvarsfördelning mellan

kommunen och fastighetsägaren. Vakthavande befäl inom räddningstjänsten är

numera även tjänsteman i beredskap (TIB) vilket har ersatt den tidigare organisat-

ionen med ledningsgrupp i beredskap (LIB).

Vi bedömer att det vid en större översvämningssituation inte är otroligt att även

andra kommuner i länet är påverkade. En samverkan utanför länet, till exempel

inom ett intervall på 5 timmar, ökar möjligheterna att låna utrustning och andra

resurser från platser som inte är drabbade samtidigt.
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Vi vill uppmuntra till fortsatt spridning av skriften om källaröversvämningar. Ef-

tersom nya fastighetsägare kommer till bör den förbyggande informationen ske

kontinuerligt.

Vi bedömer även att de åtgärder som beskrevs i kommunstyrelsens svar i stor ut-

sträckning har vidtagits. Förslaget till ny krisledningsorganisation och rutin för in-

formation är under behandling medan förslaget att bygga vallar utmed Silverån har

omprövats baserat på nya omständigheter.
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2. Inledning

De förtroendevalda revisorerna i Hultsfreds kommun har beslutat att följa upp sju

stycken av de granskningar som lämnats till kommunstyrelsen under åren 2010-

2012.

2.1. Revisionsfråga
Har kommunstyrelsen åtgärdat de brister som påtalats i följande granskningsrap-

porter och har åtgärder vidtagits som beskrivits i svaren på granskningarna?

1. Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, år 2010

2. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten, uppföljning, år

2010

3. Granskning av fastighetsunderhåll, uppföljning, år 2010

4. Granskning av kostverksamheten, år 2011

5. Granskning av anläggningsregistret, år 2011

6. Granskning av bisysslor, år 2012

7. Granskning av kommunens hantering av översvämningen, år 2012

2.2. Metod
Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, år 2010

Vi har genomfört intervju med kommunchef och kommunsekreterare.

Vi har tagit del av kommunfullmäktiges arbetsordning (KF § 123/2012), redovisning

av motioner under beredning för åren 2011-2o14 samt uppföljning av verkställig-

heten av kommunfullmäktiges beslut (KF § 14/2012, KF § 12/2013 och KF §

55/2014).

Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten, uppföljning, år

2010

Vi har genomfört intervju med upphandlingschef i Västerviks kommun samt kon-

taktperson för upphandlingsfrågor i Hultsfreds kommun.

Vi har tagit del av avtal för gemensam inköpscentral samt utkast till upphandlings-

policy, utkast till uppförandekod, utkast till riktlinjer för upphandling samt utkast

till riktlinjer för direktupphandling.
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Granskning av fastighetsunderhåll, uppföljning, år 2010

Vi har genomfört intervju med förbundschef Östra Smålands Kommunalteknikför-

bund (ÖSK) samt fastighetschef ÖSK.

Vi har tagit del av nedlagda kostnader i underhåll jämfört med beräknat under-

hållsbehov enligt Repab.

Granskning av kostverksamheten, år 2011

Vi har genomfört intervju med kostchef.

Granskning av anläggningsregistret, år 2011

Vi har genomfört intervju med redovisningschef.

Granskning av bisysslor, år 2012

Vi har genomfört intervju med personalchef och personalstrateg.

Vi har tagit del av följande material: information om bisysslor, checklista – bisyssla,

anmälan av bisyssla samt guide för resultat- och utvecklingssamtal.

Granskning av kommunens hantering av översvämningen, år 2012

Vi har genomfört intervju med förbundschef ÖSK, avdelningschef VA/renhållning

ÖSK, räddningschef, säkerhetssamordnare samt fått information av kommunche-

fen.

Vi har tagit del av informationsskrift om källaröversvämningar ”Att tänka på om du

drabbas av översvämning”.
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3. Uppföljning av granskningar

3.1. Granskning av verkställigheten av kommun-
fullmäktiges beslut, år 2010

3.1.1. Revisionell bedömning från år 2010
I granskningsrapporten ges följande revisionella bedömning:

 ”Vi bedömer att de av kommunfullmäktiges beslut som vi har granskats har

verkställts av nämnderna och styrelsen på ett tillfredsställande sätt.”

 ”Vi bedömer att tiden för att besvara motioner i vissa fall har varit lång och

att det behövs rutiner för att säkerställa en snabbare hantering.”

 ”Vi bedömer vidare att det saknas rutiner för uppföljning av verkställigheten

av besluten och rekommenderar kommunstyrelsen att upprätta sådana.”

3.1.2. Kommunstyrelsens svar
Kommunstyrelsen ger följande svar, KS § 95/2010:

”För att få en bättre uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

införs en ny rutin. I varje fullmäktigebeslut införs, då så bedöms nödvändigt eller

användbart, ett uppdrag till uppdragstagaren att rapportera tillbaka till kommun-

kansliet när uppdraget/uppdragen är genomförda och kommunfullmäktiges beslut

verkställt-/da.

Denna rutin borde, tillsammans med ärenden i Winess, ge ett tillräckligt bra un-

derlag för att kunna följa upp verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Re-

sultaten kan kansliet lämpligen rapportera till kommunfullmäktige två gånger per

år i samband med redovisningen av obesvarade motioner.”

3.1.3. Iakttagelser
I kommunallagen 5 kap 33 § stadgas följande:

”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att

fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att mot-

ionen eller medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall

detta och vad som har kommit fram vid beredningen an-

mälas till fullmäktiges inom samma tid. Fullmäktige får då

avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare

handläggning.”

Det finns ytterligare riktlinjer kring motioner i kommunfullmäktiges arbetsordning

(KF § 123/2012).
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Motioner som kommunfullmäktige remitterar tas i de flesta fall först upp i kom-

munstyrelsens arbetsutskott. I de fall arbetsutskottet inte kan besvara motionen

remitteras den vidare till nästa instans. För att effektivisera hanteringen försöker

kommunstyrelsens arbetsutskott att behandla motioner så snart efter kommun-

fullmäktiges möte som möjligt. Kommunchefen bereder åtgången av resurser för

motioner som ska besvaras av tjänstemän på kansliet.

Alla motioner som ska besvaras läggs i en särskild mapp för manuell bevakning av

ärendet. Antalet obesvarade motioner rapporteras till kommunfullmäktige två

gånger per år. Vi har gått igenom redovisningen av obesvarade motioner från år

2011 till år 2014 och funnit att antalet obesvarade motioner varierat under mandat-

perioden. Tabellen nedan visar antalet motioner som var obesvarade vid respektive

rapporteringstillfälle.

April

2011

Oktober

2011

April

2012

Oktober

2012

April

2013

Oktober

2013

April

2014

Oktober

2014

Obesvarade 9 3 16 16 15 13 19 15

Vid senaste rapporteringen fanns ett antal motioner som var äldre än ett år. Den

äldsta var från år 2012 medan tre motioner var från år 2013.

Samtliga ärenden under beredning återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsut-

skott två gånger per år. Dessa rapporteringstillfällen omfattar även obesvarade mot-

ioner. I juli 2014 var antalet öppna ärenden 62 stycken varav det äldsta var från

2012-02-14 (KSAU § 200/2014). Samma tid år 2013 var antalet 80 stycken, år 2012

70 stycken och år 2011 fanns det 39 stycken öppna ärenden.

På något av kommunfullmäktiges möte i början av året sker återrapportering av

verkställda beslut. Återrapporteringen avseende år 2012 omfattade 9 beslut (KF §

12/2013) och år 2013 avsåg 8 beslut. Det finns möjlighet för kommunfullmäktiges

ledamöter att ta del av information kring de verkställda ärendena i samband med

återrapporteringen.

Ytterligare åtgärder för att stärka rutinerna kring beredning och rapportering av

ärenden är att samtliga förvaltningar ska börja använda samma ärendehanterings-

system samt att ärendehanteringen ska digitaliseras.

3.1.4. Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen inte lever upp till kommunallagens intentioner

och kommunfullmäktiges arbetsordning att motioner bör beredas så att kommun-

fullmäktige kan fatta beslut inom ett år. Det fanns vid granskningstillfället några

motioner som inte behandlats inom ett år.

Vi bedömer att kommunstyrelsen har beaktat de brister som påtalades i gransk-

ningsrapporten när det gäller uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäkti-

ges beslut. Vi noterar att det kommer vidtas åtgärder som ytterligare förbättrar ru-

tinerna kring ärendehanteringen.



Uppföljning av granskningar genomförda under åren 2010-2012

Januari 2015
Hultsfreds kommun 8 av 28
PwC

3.2. Granskning av inköps- och upphandlings-
verksamheten, uppföljning, år 2010

3.2.1. Revisionell bedömning från år 2010
”Baserat på genomförd uppföljning av tidigare granskning bedömer vi att upphand-

lingsorganisationen har förbättrats när det gäller att säkerställa att LOU tillämpas

på ett tillfredsställande sätt och att upphandlingar hanteras på affärsmässiga grun-

der.”

Följande förbättringsområden beskrivs i uppföljningen:

Policy för upphandlingar och inköp
 Policyn för upphandlingar och inköp från år 2004 bör uppdateras till gäl-

lande regelverk som planerat.

 Vi rekommenderar att ansvarsfördelningen mellan utvecklingskontoret och

förvaltningarna förtydligas när det gäller om utvecklingskontoret alltid

måste kontaktas när en upphandling ska genomföras och i vilken utsträck-

ning upphandlingar kan göras av förvaltningarna själva.

 Vi anser att instruktionerna om hur förvaltningarna ska agera vid direkt-

upphandling är bra. Vi föreslår att de skrivs in i policyn.

 Vi anser att en uppföljning av hur policyn följs kan genomföras vid utveckl-

ingssamtal eller motsvarande.

Information och utbildning

 Vi rekommenderar att utbildning gällande inköp och upphandling bör ge-

nomföras för berörda chefer. Vid samtal med enhetschefer och rektorer

fanns önskemål bland annat om information om leverantörer och avtal. Ut-

bildning och information om förändringar av riktlinjer och avtal bör vara re-

gelbundet återkommande till exempel vid chefsträffar.

Intranätet

 Vi anser att sökvägen till informationen om upphandling på intranätet bör

förtydligas så att användandet underlättas.

 Informationen som presenteras bör uppdateras så att den överensstämmer

med LOU bland annat när det gäller gränsen för direktupphandling. In-

formationen kan utökas till att omfatta råd hur man som anställd ska agera

om man blir kontaktad av försäljare direkt på arbetsplatsen eller om en vara

eller tjänst finns till lägre pris hos en leverantör som kommunen inte har av-

tal med.

 När det gäller listan med ramavtal som finns på intranätet är den mer aktu-

ell än vid den tidigare granskningen. Vi rekommenderar att flera avtal tas

med på listan. När det gäller till exempel böcker finns totalt sju leverantörer
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varav fyra finns med på listan medan tre är utelämnade. Rutiner bör införas

för att hålla informationen uppdaterad.

 För avtal upphandlade via SKL/Kommentus, Kammarkollegiets inköpscen-

tral (www.avropa.se) samt HBV rekommenderar vi att länkar läggs till re-

spektive internetsida som visar vilka avtal kommunen kan utnyttja.

Ramavtal och köptrohet

 Kommunen har utökat antalet ramavtal sedan år 2007, vilket främst skett

genom upphandlingar via SKL/Kommentus. Enligt vår erfarenhet är det i en

kommun av Hultsfreds storlek rimligt att ha ca 150 ramavtal. Ett antal som

kan användas som riktmärke.

 Vår kontroll av köptroheten på åtta stycken kostnadskonton visar att köp-

troheten förbättrats sedan år 2007 inom de flesta områden, men att antalet

mindre leverantörer fortfarande är stort särskilt inom förbrukningsinventa-

rier och böcker. Liksom år 2007 saknas avtal inom området färg, kalk, kemi

mm, men en upphandling är planerad inom samarbetet i den norra länsde-

len.

 Egna kontroller av köptroheten utförs även om det inte skett sedan år 2009.

Vi rekommenderar att kontrollerna utförs regelbundet och att de dokument-

eras samt redovisas för kommunstyrelsen.

3.2.2. Kommunstyrelsens svar
Inget svar begärdes.

3.2.3. Iakttagelser
Uppföljningen visar följande:

Hultsfreds kommun har tillsammans med Högsby, Mönsterås, Oskarshamn och

Vimmerby kommuner tecknat ett avtal med Västerviks kommun om deltagande i en

gemensam inköpscentral.

Inköpscentralens uppgift är att svara för gemensamma upphandlingar samt för spe-

cifika upphandlingar hos respektive kommun. Dessutom ska inköpscentralen an-

svara för utbildning och information om offentlig upphandling, inventera behovet

av nya upphandlingar och om möjligt samordna upphandlingar och avtalstider i

kommunerna. Det ska i inköpscentralens regi finnas en avtalsdatabas för varje

kommun.

Kommunerna ska få råd, stöd och juridisk kompetens i upphandlings- och konkur-

rensfrågor. Det ska årligen anordnas informations- och utbildningsdagar för företa-

gen.

Kommunerna ansvarar för att det ska finnas en kontaktperson motsvarande 10 % av

en heltidstjänst. Kontaktpersonen ska bland annat vara kontaktperson mot inköps-

http://www.avropa.se/
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centralen samt fånga upp och samordna upphandlingar internt i kommunen. Kon-

taktpersonen i Hultsfreds kommun finns på ekonomiavdelningen.

Det finns en referensgrupp med representanter från respektive kommuns politiska

organisation knuten till inköpscentralen. Deltagarna i referensgruppen ska bland

annat förankra upphandlingsfrågorna i den politiska organisationen och i förvalt-

nings- och bolagsledningar.

Medarbetarna på inköpscentralen ska delta i uppföljning av genomförda upphand-

lingar som sker i de samverkande kommunerna.

Avtalet om gemensam inköpscentral gäller från 1 mars 2013 till 28 februari 2016

med automatisk förlängning med ett år i taget om inte uppsägning sker tolv måna-

der innan avtalets utgång.

Policy för upphandlingar och inköp
Upphandlingspolicyn som finns på Hultsfreds kommun hemsida är från år 2004,

vilket är samma policy som gällde då den ursprungliga granskningen gjordes år

2008 och när uppföljningen gjordes år 2011.

Inköpscentralen har utarbetat förslag på en ny policy tillsammans med riktlinjer för

upphandling så väl som direktupphandling och uppförandekod. Förslagen ska be-

redas i koncernledningsgruppen innan det behandlas politiskt.

Information och utbildning

Inköpscentralen har genomfört utbildningar inom förvaltningarna i Hultfreds

kommun. Utbildningarna har behandlat upphandlingar och inköp ur ett allmänt

perspektiv och sträckt sig över heldag.

Intranätet

Det finns en hemsida för Inköpscentralen där information om upphandling och en

avtalsdatabas för Hultsfreds kommun finns att tillgå. Sidan ligger på Västervik

kommuns hemsida men är länkad till respektive kommuns intranät. Inköpscen-

tralen är ansvarig för att hålla databasen uppdaterad.

Ramavtal och köptrohet

Representanter från inköpscentralen har i samarbete med kontaktpersonen grans-

kat leverantörerna i leverantörsreskontran för att identifiera områden där upphand-

lingar saknas.

Resurserna för ytterligare kontroller av köptrohet är begränsade.

3.2.4. Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen i och med avtalet om deltagande i inköpscen-

tralen skapat en organisation kring inköps- och upphandlingsfrågorna. Bristen att

det inte finns någon aktuell inköps- och upphandlingspolicy samt att riktlinjer sak-

nas kring direktupphandling kvarstår. Vi noterar att förslag till ny policy och övriga

riktlinjer finns framtagna.
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Vi bedömer att uppdraget som kontaktperson behöver utökas för att även inrymma

kontroller av köptrohet.



Uppföljning av granskningar genomförda under åren 2010-2012

Januari 2015
Hultsfreds kommun 12 av 28
PwC

3.3. Granskning av fastighetsunderhåll, uppfölj-
ning, år 2010

3.3.1. Revisionell bedömning från år 2010
I uppföljningsrapporten ges följande revisionella bedömning:

”Sammanfattningsvis bedömer vi att fastighetsunderhållet har förbättrats något

sedan förra granskningen. Dock finns fortfarande behov att öka underhållet för att,

dels komma ifatt eftersatt underhåll och dels klara av de krav på fastighetsstandard

som brukarna kan ha i förhållande till kommande interhyresmodell.”

Vi rekommenderar att utvecklingen följs upp avseende:

 Effektiviteten i den nya organisationen avseende fastighetsförvaltningen

 Fortsatt inventering av behovet av befintliga fastighetsytor

 Fastighetsunderhållets storlek per kvm

 Arbetet med att åtgärda eftersatt underhåll

 Effekterna av internhyresmodellen

 Brukarundersökningar

3.3.2. Kommunstyrelsens svar
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger följande svar, KSAU § 209/2011:

Effektivitet i den nya organisationen avseende fastighetsförvaltningen

Arbete pågår med att inom förbundet utöka Högsby kommuns system för hantering

av arbetsuppdrag att omfatta även Hultsfreds kommun. Detta tillsammans med att

utveckla och tillvarata personalens olika kompetenser skall bidrag till ökad effektivi-

tet samt enklare och bättre uppföljning av arbetsinsatserna.

Fortsatt inventering av behovet av befintliga fastighetsytor

Samråd med kommunens förvaltningar avseende deras lokalbehov kommer att ske

under september månad varefter erforderliga åtgärdsförslag kommer att tas fram.

Fastighetsunderhållets storlek per kvm

Fastighetsunderhållet i kr framgår av rapporten. Sedan långt tillbaka i tiden finan-

sieras även vissa driftskostnader, (exempelvis besiktningar, larmöverföringskostna-

der m.m.), med medel ur fastighetsunderhållskontot. Detta innebär en missvisning i

budgeten och det faktiska beloppet för fastighetsunderhåll är något lägre. Missvis-

ningen bör rättas till i fortsättningen.

Arbetet med att åtgärda eftersatt underhåll

Fortsatt inventering av det eftersatta underhållet kommer att ske efterhand under

2011-2012, varefter underhållsplaner kommer att upprättas. För att därefter ge-

nomföra åtgärderna krävs ytterligare medel utöver nuvarande budgetnivå.
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Effekterna av internhyresmodellen

Internhyresmodellen är införd och effekterna av denna kommer att kartläggas då

tillräckligt underlag finns tillgängligt.

Brukarundersökningar

Brukarundersökningar kommer att genomföras under vinterhalvåret 2011-2012.

3.3.3. Iakttagelser
Uppföljningen visar följande:

Effektivitet i den nya organisationen avseende fastighetsförvaltningen

Den nya organiseringen av vaktmästarna har varit ett led i att effektivisera fastig-

hetsförvaltningen. Sedan 1 januari 2014 har gränsdragningen mellan vaktmästare

inom verksamheten, fastighetsförvaltningen och gata/park förtydligats genom att

arbetsuppgifterna fördelats på ett konsekvent sätt.

Sedan ett år tillbaka läggs alla uppdrag till driftteknikerna inom fastighetsavdel-

ningen in i ett arbetsorderprogram. Uppdragen kan antingen läggas på en person, i

kö eller vara löpande, det vill säga återkomma regelbundet. Driftteknikerna ser

uppdragen via en app i sin Smartphone eller via datorn.

I programmet läggs även uppdrag som gäller externa kunder in varvid det skapas

ett underlag för faktureringen. När externa entreprenörer anlitas läggs beställning-

en in som en arbetsorder. Arbetet genomförs och när fakturan från entreprenören

kommer jämförs uppgifterna mot arbetsordern.

Byggtjänster har upphandlats inom tio olika områden. För varje område finns 1-3

leverantörer som får uppdragen i prioriteringsordning.

Fortsatt inventering av behovet av befintliga fastighetsytor

Det finns en lokalresursplaneringsgrupp som träffas regelbundet för att diskutera

lokalbehovet i kommunen. I gruppen finns representanter för ÖSK, barn- och ut-

bildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt

kostverksamheten. Diskussion förs om att minska lokalytorna samt att verksamhet-

erna ska ha rätt lokaler. Gruppen har kommit fram till att lokalbehovet inom äldre-

omsorgen bör utredas.

Fastighetsunderhållets storlek per kvm

Det totala fastighetsbeståndet uppgår till 99 755 kvm och budgeten för underhåll

uppgår år 2014 till 11 269 tkr, vilket innebär att budgeten för fastighetsunderhållet

per kvm är 113 kr.

Arbetet med att åtgärda eftersatt underhåll

En generell beräkning av vilken nivå på underhållet som krävs för att bibehålla en

fastighets standard och funktion visar att underhållet totalt borde uppgå till 24 330

tkr eller 244 kr/kvm. Det eftersatta underhållet uppgår enligt beräkningen till drygt

13 mnkr år 2014.
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Bedömningen från fastighetsförvaltningen är att det eftersatta underhållet uppgår

till minst 100 mnkr och att det ökar eftersom resurserna bedöms vara för små år

efter år samtidigt som det ställs allt större krav från olika intressenter på till exem-

pel energiförbrukning, arbetsmiljö etc.

En tydlig indikation på eftersatt underhåll är det faktum att en allt större del av det

planerade underhållet får stå tillbaka och istället får resurserna användas till att

åtgärda akuta brister.

Ett exempel på vad eftersatt underhåll kan leda till är problemen med mögel vid

Evahagens förskola i Virserum. Förskolan ska skyndsamt ersättas av moduler och

kommunstyrelsen har gett en projektgrupp i uppgift att ta fram underlag till en kal-

kyl för nyproduktion av förskolan (KS § 131/2014).

Underhållsbehovet inom skolor, förskolor och kök utreds. Det ackumulerade un-

derhållsbehovet ställs mot kostnaden att riva och bygga nytt.

Effekterna av internhyresmodellen

Internhyresmodellen har vunnit acceptans genom att det finns ett tydligt regelverk

och genom att den förankrats i lokalresursplaneringsgruppen. Modellen har bidra-

git till en medvetenhet om kostnaden för lokalerna och en förståelse för att lokaly-

torna behöver minskas om förutsättningar finns.

Brukarundersökningar

Inom ramen för den årliga medarbetarenkäten ställs frågor om vad de anställda

anser om sin arbetsmiljö. Resultaten för år 2013 visar att visst missnöje finns. I

budget 2014 äskades ytterligare 11 mnkr för att förstärka underhållet med inrikt-

ning på en förbättrad arbetsmiljö, men förslaget antogs inte av kommunfullmäktige.

Brukarundersökningar, riktade mot de verksamheter som använder lokalerna, har

inte genomförts.

3.3.4. Bedömning
Vi bedömer att effektiviteten i fastighetsförvaltningen har förbättrats genom den

nya organiseringen av vaktmästarna samt genom att det införts ett systematiskt sätt

att hantera uppdragen. Vi ser också positivt på att det finns en aktiv lokalresurspla-

neringsgrupp samt att internhyresmodellen har implementerats. Detta har bidragit

till en ökad medvetenhet om kostnaden för lokaler och ett ökat fokus på samord-

ning av lokaler.

Vi bedömer att det årliga fastighetsunderhållets storlek inte är tillräckligt vilket bi-

drar till att det eftersatta underhållet ökar successivt. En tydlig indikation på detta

är att det planerade underhållet får stå tillbaka och istället används resurserna till

att åtgärda akuta brister.

Vi bedömer att dialogen med hyresgästerna behöver utvecklas. Det kan antingen

ske via enkäter eller på annat sätt.
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3.4. Granskning av kostverksamheten, år 2011
3.4.1. Revisionell bedömning från år 2011
I granskningsrapporten ges följande revisionella bedömning:

”Vi bedömer att kostverksamheten i stort bedrivs ändamålsenligt baserat på det

antal kök som finns idag.”

Följande förbättringsområden framfördes i rapporten:

 Att avtal eller överenskommelse mellan kostenheten och barn- och utbild-

ningsnämnden saknas. Det gäller bland annat rutiner för beställ-

ning/avbeställning av måltider samt arbetsfördelningen mellan kosten och

verksamheten främst inom förskolan.

 Att mäta näringsvärdet i portionerna och låta brukarna svara på enkäter om

kvaliteten inom socialnämndens verksamheter.

 Att enkäter som genomförs inom skolan borde gå vidare till kommunstyrel-

sen.

3.4.2. Kommunstyrelsens svar
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger följande svar, KSAU § 311/2011:

Överenskommelse med barn- och utbildningsnämnden

Det saknas idag avtal med barn- och utbildningsnämnden och kostenheten. Ruti-

nerna för beställning och avbeställning fungerar bristfälligt. Vi har hittills haft

muntlig beställning/avbeställning till köket.

Kostservice har nu tagit fram en blankett där lärare eller annan ansvarig person

anmäler avvikelse för måltider i restaurangen. Blanketten fylls i och lämnas till an-

svarig kokerska senast 14 dagar innan avvikelsen. Med införandet av blanketten kan

vi planera antalet portioner bättre och hoppas kunna minska matsvinnet.

För att bättre kunna redovisa antalet ätande inom skola, förskola och fritids kom-

mer vi regelbundet att notera antalet ätande varje dag.

Näringsvärde och enkäter inom socialnämndens verksamheter

Revisorerna har påpekat att man idag inte har någon mätning av näringsvärde eller

uppföljning av kvaliteten på de portioner som idag serveras på våra äldreboenden.

De matsedlar som kostservice erbjuder från januari 2012 kommer att näringsberäk-

nas med hjälp av ett kostdataprogram. I kostdataprogrammet säkerställer vi även

vilka ingredienser och mängd livsmedel som ingår i recepten. Vi kommer också att

få fram en kostnad för portionen.

När det gäller kundens uppfattning av kvaliteten har vi ännu inte hittat något bra

sätt att mäta på. Troligtvis kommer vi att använda oss av både intervjuer och enkä-

ter.
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Enkäter inom skolan

De enkäter vi årligen genomför i skolan om våra matgästers uppfattning om smak,

kvalitet och trivsel kring skolmåltiden presenteras i dagsläget i barn- och utbild-

ningsnämnden.

Önskemål om att även redovisa till kommunstyrelsen ser vi inte som något problem

utan lägger in en rutin för redovisning i samband med redovisningen till barn- och

utbildningsnämnden.

3.4.3. Iakttagelser
Uppföljning visar följande:

Överenskommelse med barn- och utbildningsnämnden

Blanketten för avanmälan av måltider vid utflykter och friluftsdagar används inom

verksamheten. Blanketten finns på kommunens hemsida samt i köken. Använd-

ningen av den ökar.

Inför lov och klämdagar får köken en rapport från verksamheten som visar hur

många barn som ska vistas på fritidshemmen och förskolorna de aktuella dagarna.

Köken tar hem ingredienser utifrån de rapporterade antalen, men antalet barn som

vistas på fritidshemmen under lov och klämdagar är ofta färre än det anmälda anta-

let.

Sedan år 2011 redovisar köken antalet ätande uppdelat i antalet anmälda och hur

många som kom per dag. Statistiken används bland annat till att beskriva eventu-

ella avvikelser mot budget.

Näringsvärde och enkäter inom socialnämndens verksamheter

Någon uppföljning i form av enkäter eller intervjuer av kunderna inom äldreomsor-

gen har inte införts sedan granskningen genomfördes.

Från och med höstterminen 2014 näringsberäknas matsedeln inom skolan. Inom

äldreomsorgen kommer näringsberäkning att införas under våren 2015. I kostdata-

programmet kan kostnad per portion beräknas baserat på priser för upphandlade

varor.

Enkäter inom skolan

Inom skolan görs en årlig enkät varje höst. Eleverna fyller i enkäten, som är databa-

serad, under överinseende av klassläraren. Kostchefen beskriver att det är svårt att

tolka resultaten och dra slutsatser baserat på enkäten.

Inom skolan hålls matråd. Eleverna som deltar är positiva till skolmaten.

3.4.4. Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen till största del åtgärdat de brister som påtalades i

granskningsrapporten av kostverksamheten samt att de åtgärder som beskrevs i

kommunstyrelsens svar har vidtagits.
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Det som kvarstår är att utveckla sätt att mäta kvalitativa aspekter inom skolan och

inom äldreomsorgen.
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3.5. Granskning av anläggningsregistret, år
2011

3.5.1. Revisionell bedömning från år 2011
I granskningsrapporten ges följande revisionella bedömning:

Vi bedömer att räkenskaperna är rättvisande, men vi anser att förändringar bör

göras för att höja kvaliteten på redovisningen och anläggningsregistret. Med det

avses främst:

 Att kommunen definierar vilka underlag som behövs för att kunna verifiera

det som aktiverats som investering och värdehöjande förbättringar,

 Att en inventering av markreserven görs för att säkerställa att upptagna vär-

den är korrekta och fullständiga,

 Att mark avsedd för försäljning klassificeras som omsättningstillgång och

behandlas enligt reglerna för exploateringsredovisning, samt

 Att kommunen införskaffar ett systematiskt anläggningsregister.

3.5.2. Kommunstyrelsens svar
Kommunstyrelsen ger följande svar, KS § 5/2013:

 Att kommunen definierar vilka underlag som behövs för att kunna verifiera

det som aktiverats som investering och värdehöjande förbättringar,

Svar: ÖSK är utförare och ansvarar för investeringarna. Ekonomikontoret

ville vid bildandet och upplägget av ÖSK att fakturorna som avser investe-

ringsutgifter skulle konteras och attesteras i kommunens system.

 Att en inventering av markreserven görs för att säkerställa att upptagna vär-

den är korrekta och fullständiga,

Svar: En stor del av markreserven har varit i kommunens ägo sedan en lång

tid tillbaka och har därmed ett relativt lågt bokfört värde. Detta gör att ris-

ken för att det verkliga värdet inte uppgår till det bokförda värdet är relativt

liten.

 Att mark avsedd för försäljning klassificeras som omsättningstillgång och

behandlas enligt reglerna för exploateringsredovisning,

Svar: ÖSK och ekonomikontoret har haft en genomgång med Caroline Lil-

jebjörn för att omklassificera mark som är avsedd för försäljning till omsätt-

ningstillgång.

 Att kommunen införskaffar ett systematiskt anläggningsregister.

Svar: Vi anser att Hultsfreds kommun excelmodell fungerar bra och är till-
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förlitlig. Den är också billig och enkel att underhålla. Eventuella brister som

idag finns beror inte självklart på modellen utan mer på hur det är upplagt

och organiserat.

3.5.3. Iakttagelser
Uppföljningen visar följande:

 Fakturorna från ÖSK, som avser investeringar och värdehöjande förbätt-

ringar, har numera kopior på externa leverantörsfakturor som bilagor. Däri-

genom går det att utläsa vad fakturorna från ÖSK avser för investeringar.

Från och med 1 januari 2015 ändras rutinen vilket innebär att leverantörs-

fakturorna avseende investeringsprojekten kommer att ställas direkt till

Hultsfreds kommun. Detta kommer att förenkla hanteringen eftersom ingen

vidarefakturering behövs fortsättningsvis.

 Det har inte gjorts någon genomgång av markreserven i syfte att säkerställa

att värdena är korrekta och fullständiga. I granskningen lyftes frågan om

marken som verksamhetsfastigheterna är byggda på redovisas separat. Vi

anser att detta bör utredas.

 I balansräkningen finns ett värde avseende projektet Strandlyckan klassifi-

cerat som omsättningstillgång. Det är inte fastställt om detta avser anskaff-

ningsvärdet för tomter som är avsedda för försäljning.

 I samband med övergång till ett nytt ekonomisystem ska ett anläggningsre-

gister anskaffas som utgörs av en modul till systemet.

3.5.4. Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis har åtgärdat de brister som påtalades i

granskningsrapporten avseende anläggningsregistret, men att det kvarstår punkter

enligt följande:

 Det bör genomföras en inventering och utredning av markreserven.

 Tomter till försäljning bör klassificeras som omsättningstillgång.

 Införande av ett anläggningsregister. Vi noterar att det ska genomföras i

samband med byte av ekonomisystemet.
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3.6. Granskning av bisysslor, år 2012
3.6.1. Revisionella bedömning från år 2012
I granskningsrapporten ges följande revisionella bedömning:

Vi bedömer att kommunen saknar ändamålsenliga system och dokumenterade rikt-

linjer för rapportering av bisysslor. Det baserar vi på att det saknas riktlinjer för i

vilka sammanhang som informationen om bisysslor ska lämnas till de anställda

samt för hur informationen om de anställdas bisysslor ska dokumenteras.

Vi bedömer att nuvarande hantering av bisysslor är tillfredsställande eftersom de

anställda enligt förvaltningschefernas bedömning har kännedom om reglerna för

bisysslor. I granskningen har vi inte påträffat några bisysslor som bedöms vara för-

troendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande.

Vi anser, med utgångspunkt från kommunstyrelsens uppsynsplikt, att det är ange-

läget att kommunstyrelsen utarbetar riktlinjer för information och dokumentation

av de anställdas bisysslor. Det är viktigt att dessa riktlinjer/anvisningar sedan för-

ankras ute i verksamheterna.

Förvaltningscheferna har i samband med granskningen bedömt att det inte finns

någon anställd som utövar bisyssla som är förtroendeskadlig, verkar hindrande eller

konkurrerar med verksamheten. Även om man i dagsläget har gjort denna bedöm-

ning, är det viktigt att i framtiden följa upp och dokumentera bisysslor.

3.6.2. Kommunstyrelsens svar
Kommunstyrelsen ger följande svar, KS § 28/2013:

Personalkontoret har tagit fram följande förslag på rutiner att använda sig av gäl-

lande bisysslor:

 Blankett för anmälan av bisyssla

 Uppmärksamma bisysslor vid introduktion och medarbetarsamtal

 Checklista för bedömning av bisysslan

 Kommungemensam sökning i bolagsregistret vart tredje år

Anmälan av bisyssla

Denna rutin gäller hur anmälan av bisyssla ska göras och innefattar en blankett för

detta. Den kan användas vid både introduktion, medarbetarsamtal eller fortlö-

pande.

Uppmärksamma bisyssla i rutinerna för introduktion och medarbetar-

samtal

En påminnelse att ta upp frågan under introduktionen och under medarbetarsam-

talet ska göras i de checklistor som finns. Dokumentationen ska läggas i personens

akt.
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Checklista för bedömning av bisyssla

En checklista för bedömning av bisysslan har tagits fram. Syftet med denna check-

lista är att den skall kunna vara ett stöd för arbetsgivare och arbetstagare när be-

dömning ska göras om en bisyssla är förtroendeskadlig.

Kommungemensam sökning i bolagsregistret

Personalkontoret genomför vart tredje år en kommungemensam sökning i bolags-

registret för att göra förvaltningarna uppmärksamma på omfattningen av de an-

ställdas bisysslor.

Fortsatt arbete med rutinerna

Dokumenten kommer att samverkas och beslutas i vanlig ordning. Därefter skickas

de ut till samtliga chefer inom kommunen och läggs ut på hemsidan. Information

om rutinerna sker också via kommunens personalblad som går ut till samtliga an-

ställda.

3.6.3. Iakttagelser
I mars 2013 informerades kommunens chefer om granskningen och kommunstyrel-

sens svar till revisionen via mejl. Informationen infördes även i personalbladet vå-

ren 2013. Samtidigt publicerades information på kommunens intranät om bisysslor

tillsammans med en checklista och en blankett för anmälan. Om bisyssla förekom-

mer ska blanketten fyllas i och förvaras i personalakten.

Personalkontoret har tagit fram en guide till chefer att användas vid resultat- och

utvecklingssamtal. I samband med samtalen ska även eventuella bisysslor diskute-

ras.

Reglerna för bisysslor beskrivs vid introduktion av chefer och övriga nyanställda

som hålls regelbundet.

Eftersom endast två år förflutit sedan granskningen genomfördes har personalkon-

toret inte genomfört någon sökning i bolagsregistret ännu.

3.6.4. Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen åtgärdat de brister som påtalades i gransknings-

rapporten om bisysslor samt att de åtgärder som beskrevs i kommunstyrelsens svar

har vidtagits.
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3.7. Granskning av kommunens hantering vid
översvämning av Emåns avrinningsområde,
år 2012

3.7.1. Revisionell bedömning från år 2012
I granskningsrapporten ges följande revisionella bedömning:

Var berörda verksamheters hantering ändamålsenlig?

Vi bedömer att berörda myndigheter i Hultsfred vidtog ändamålsenliga åtgärder i

den utsträckning som den omfattande och hastigt uppkomna situationen medgav.

Såväl krisledningsgrupp som räddningstjänst genomförde sina uppdrag med fullt

utnyttjande av de resurser som stod till buds i den kommunala organisationen.

Följande förbättringsförslag framfördes:

 Tillgänglig skyddsmateriel såsom barriärer och pumpar etc. var inte tillräck-

ligt och förberedelserna för att snabbt kunna låna in materiel var inte till-

räckligt förberedd.

 Samordningen med länsstyrelsen fungerade inte tillfredsställande.

 Räddningstjänstens begäran om bistånd hanterades inte optimalt.

 Krisledningsgruppen kom inte igång direkt, då ledare i beredskap inte gick

att nå via den särskilda telefon som används för detta ändamål.

Har berörda kommunala verksamheter en tillfredsställande planering och hand-

läggning av sina ansvarsområden med utgångspunkt för framtida översväm-

ningsrisker utifrån lagstiftning, föreskrifter och effektivitet?

Vi bedömer att det vidtagits åtgärder för att förebygga skador för framtida över-

svämningsrisker vad gäller skydd för vattenförsörjning och avloppsrening. Kom-

munen har också i risk- och sårbarhetsanalys konstaterat åtgärder som skall vidtas.

Vi bedömer dock att det finns brister vad gäller en tillfredsställande planering och

handläggning av flera ansvarsområden med utgångspunkt för framtida översväm-

ningsrisker utifrån lagstiftning, föreskrifter och effektivitet.

Följande förbättringsområden framfördes:

 Informationsinsatser till fastighetsägare och markägare om skyddsåtgärder

och ansvarsfördelning bör förbättras vad gäller översvämning via avlopp och

information om ansvar för skötsel och underhåll av vattenområde.

 Det finns ett stort behov av att klargöra och definiera ansvarsfördelning och

samordning med Länsstyrelsen för frågor om deras bistånd med insatser lik-

som med klargörande av frågor gällande tillsyn och annan myndighetsutöv-

ning som tex åtgärder för hantering av problem med damm och formuleran-

de av tydliga krav till markägare för underhåll av vattenområde m. m.
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 Det bör övervägas om inte funktionen som LIB bättre kan bedöma läget och

respondera vid snabbt insatsbehov om funktionen hanteras inom rädd-

ningstjänsten som har 24-timmars beredskap och större resurser för att

kalla in övriga deltagare snabbt.

 En informationsfunktion knuten till krisledningsgruppen skulle mer effek-

tivt kunna nå ut med information till allmänheten och till besöksnäringen

för att vidta åtgärder och minska effekterna hos näringsidkare i området.

Vilka åtgärder har berörda verksamheter vidtagit för att klargöra ansvar och

försäkringsskydd etc.?

Vi bedömer att kommunens arbete med att klargöra ansvar och försäkringsskydd

pågår genom ÖSK, men att förberedande information för att klargöra ansvar och

försäkringsskydd bör förbättras.

Följande förbättringsområden framfördes:

 ÖSK har inte vidtagit förberedande åtgärder genom att informera fastighets-

ägare om deras eget ansvar eller vilka möjliga åtgärder de kan vidta för att

minska riskerna för skador.

3.7.2. Kommunstyrelsens svar
Kommunstyrelsen ges följande svar, KS § 94/2013:

Sådana här händelser visar hur viktigt det är att kommunen har rutiner för kriser

som uppstår i fältet mellan LSO – lagen om skydd mot olyckor och LEH – lagen om

extraordinära händelser, dvs att kommunen har en allmän ordinarie beredskap för

att samordna krisarbete. Kommunen bedriver sitt krisledningsarbete i sin krisled-

ningsplan. I den framgår att kommunens operativa sätt att jobba i kriser där sam-

ordning behövs ska ske genom kommunens katastrofledningsgrupp.

Räddningstjänst, LiB – ledning i beredskap, katastrofledningsgrupp och säkerhets-

samordnare utgör den operativa stommen i kommunens krishanteringsorganisat-

ion, oavsett vilken lagstiftning som man agerar under.

Var berörda verksamheters hantering ändamålsenlig?

 Kommunen har köpt in ytterligare egna barriärer och förfogar nu över totalt

450 meter. Genom samverkan i länet finns nu 1 500 meter att tillgå. Vid en

större katastrof är detta dock inte tillräckligt utan vi måste fortfarande för-

lita oss på nationella resurser.

 Erfarenheter och den goda dokumentationen efter denna händelse har och

kommer att diskuteras i alla de forum där de lokala, regionala och nationella

aktörerna träffas.
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Har berörda kommunala verksamheter en tillfredsställande planering och hand-

läggning av sina ansvarsområden med utgångspunkt för framtida översväm-

ningsrisker utifrån lagstiftning, föreskrifter och effektivitet?

 Kommunen har på sina hemsidor uppdaterat informationen om skyddsåt-

gärder och ansvarsfördelning men mer behöver göras och ÖSK och inform-

ationsavdelningen uppmärksammas på att se över detta.

Vad gäller information till fastighetsägare så håller ÖSK på att ta fram

material som kan användas på hemsidan och i en broschyr som kan skickas

ut till alla hushåll.

 ÖSK har framfört till Svenskt Vatten att de ska ta fram en gemensam in-

formation för alla medlemskommuner.

 Den interna samordningen i kommunen och vem som har befogenhet att

begära resurser från olika avdelningar i sådana här sammanhang behöver

diskuteras och tydliggöras. Säkerhetssamordnaren uppmärksammas på att

ta initiativ till sådant tydliggörande.

 I det specifika fallet med dammluckorna i Silverdalen har kommunen på

flera plan agerat. Bland annat har detta lett till ett föreläggande från Läns-

styrelsen som sedan överklagats och upphävts. Kommunens räddningstjänst

har också agerat så långt det bara har gått med stöd av LSO (Lagen om

skydd mot olyckor). Detta har fört med sig att information om vem som är

ansvarig för vad har blivit tydligare. Som alltid när det är flera lagstiftningar

inblandade och sektorsövergripande frågor så måste övervägningar göras av

de olika parterna. Det är inte alltid klart i lagtext vad som gäller. Kommunen

har dock ett samordningsansvar och det har tagits genom att driva frågan

om ett klargörande kring dammluckorna.

 Länsstyrelsen, Emåförbundet, räddningstjänsten och kommunens skogvak-

tare har inventerat Silverån. Detta för att länsstyrelsen skall kunna delge re-

spektive markägare vilka åtgärder som ska vidtas. Kommunens skogvaktare

koordinatsätter varje hinder för att hitta rätt markägare. Vad gäller perma-

nenta vallar så har kommunen fyllnadsmassor kvar från förra översväm-

ningen. Räddningschefens förslag är att efter inventeringen ta kontakt med

berörd markägare för att undersöka möjligheten att anlägga en vall där. An-

ledningen till val av plats för vallbygge är att detta är den mest resurskrä-

vande sträckan, på så sätt frigör vi ytterligare resurser i form av barriärer.

 Föreslås att kommunstyrelsen beslutar om att genomföra rapportskrivarens

förslag om att LiB fortsatt ska hanteras inom räddningstjänsten, om det går

att genomföra utan ökade kostnader. Vidare att räddningschefen får i upp-

drag att genomföra förslaget.

 Kommunstyrelsen har under 2012 uppgraderat sitt arbete med kommunal

information. Flera beslut har tagits, bl a att inrätta en turism- och informat-

ionsavdelning där flera tjänster tillsatts och samordnats. Tidigare har kom-
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munen endast haft en informationssekreterare som ensamt fått utgöra stöd i

informationsfrågor. Den nya organisationen behöver få tid att etablera sig

och hitta sina nya rutiner.

Det ska dock noteras att det finns en rutin väl beskriven sedan tidigare.

Kommunen har väl etablerade rutiner, mycket på grund av större stormar

samt arrangemang av Sveriges största festival. Om denna rutin ska ändras i

framtiden får i så fall återkomma som ärende på initiativ av turism – och in-

formationschefen i samråd med räddningschef och säkerhetssamordnare.

Vilka åtgärder har berörda verksamheter vidtagit för att klargöra ansvar och

försäkringsskydd etc.?

 Kommunen har på sina hemsidor uppdaterat informationen om skyddsåt-

gärder och ansvarsfördelning men mer behöver göras och ÖSK och inform-

ationsavdelningen uppmärksammas på att se över detta.

Vad gäller information till fastighetsägare så håller ÖSK på att ta fram

material som kan användas på hemsidan och i en broschyr som kan skickas

ut till alla hushåll.

ÖSK har framfört till Svenskt Vatten att de ska ta fram en gemensam in-

formation för alla medlemskommuner.

3.7.3. Iakttagelser
Uppföljningen visar följande:

Var berörda verksamheters hantering ändamålsenlig?

Räddningschefen beskriver att kommunen köpt in egna barriärer som angetts i sva-

ret från kommunstyrelsen. Det finns en samverkan mellan kommunerna i länet

vilket innebär att en kommun i behov av barriärer får låna utrustning av övriga

kommuner. Då nya barriärer köps in är de av samma typ som redan finns i länets

kommuner.

Samarbetet med länsstyrelsen vad gäller ansvarsfördelning och samordning har

diskuterats i forum där parterna har varit delaktiga. Räddningschefen bedömer att

samtalen gett förutsättningar för samordingen kommer att fungera bättre i framti-

den.

Har berörda kommunala verksamheter en tillfredsställande planering och hand-

läggning av sina ansvarsområden med utgångspunkt för framtida översväm-

ningsrisker utifrån lagstiftning, föreskrifter och effektivitet?

ÖSK har tagit fram en informationsskrift om källaröversvämningar. Skriften beskri-

ver skyddsåtgärder som fastighetsägaren kan vidta samt ansvarfördelningen mellan

kommunen och fastighetsägaren vid källaröversvämningar. En jurist från bransch-

organisationen och en försäkringsmäklare har läst och godkänt skriften innan den

publicerades på kommunens hemsida.
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Kommunens säkerhetssamordnare har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till ny

organisation för krisledning. Den nya organisationen syftar till att klargöra ansvar

och befogenheter, att göra ledande tjänstemän tillgängliga samt att därigenom ge

förutsättningar för en snabbare beslutsgång. Förslaget ska behandlas politiskt un-

der första kvartalet 2015.

Ansvaret för reglering av dammen i Silverdalen har utretts. Vid tidpunkten för över-

svämningen innehades rätten att justera vattennivån i dammen inte av fastighetsä-

garen utan av en person med bostadsort utanför kommunen. Sedan dess har fastig-

hetsägaren av Mark- och miljödomstolen tilldömts rätten att reglera nivån i dam-

men.

Under hösten 2014 upphävde mark- och miljööverdomstolen en begränsning av

vattennivån som länsstyrelsen i Kalmar län utfärdat för dammen i Silverdalen.

Räddningschefen beskriver att dessa två domar inneburit att hanteringen kring vat-

tennivån i Silverån förenklats betydligt.

I svaret till granskningen beskrevs att permanenta vallar skulle anläggas vid den

mest resurskrävande sträckan utmed Silverån. Förslaget har omprövats eftersom

vattenregleringen i Silverån fungerat sedan domen om fallrätten kom. Dessutom

innebär en vall att översvämningsrisken flyttas till någon annan punkt utmed ån.

Sedan granskningen har det införts en ny beredskapsorganisation som innebär att

vakthavande befäl inom räddningstjänsten även upprätthåller funktionen som

tjänsteman i beredskap (TIB). Detta ersätter organisationen med ledningsgrupp i

beredskap (LIB) som fanns tidigare. TIB sammankallar vid behov krislednings-

gruppen, som består av förvaltningscheferna i kommunen, via ett sms som skickas

till samtliga.

Kommunchefen beskriver att den turism- och informationsavdelning som bildades

år 2012 fungerar tillfredsställande. Rutinen för information i krislägen ses över i

samband med förslaget till ny krisledningsorganisation.

Vilka åtgärder har berörda verksamheter vidtagit för att klargöra ansvar och

försäkringsskydd etc.?

I skriften som ÖSK har tagit fram beskrivs som nämnts tidigare fastighetsägarens

och kommunens ansvar vid översvämning hos fastighetsägaren. Källaröversväm-

ning ska rapporteras till ÖSK som gör en skadeutredning för att klarlägga om fas-

tighetsägaren och kommunen fullgjort sina åtaganden. Skadan ska anmälas till för-

säkringsbolaget som gör en skadevärdering. Ersättningskrav som riktas mot kom-

munen ska framföras via en skrivelse som ställs till ÖSK.

Skriften beskriver vidare vilka bedömningsgrunder som ÖSK använder vid ersätt-

ning av skada. Fastighetsägaren uppmanas ta kontakt med sitt försäkringsbolag för

att undersöka vad försäkringen täcker. Vid behov uppmanas fastighetsägaren att

teckna en tilläggsförsäkring.
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Skriften har inte skickats ut till hushållen eftersom erfarenheten visat att många

inte uppmärksammar liknande informationsutskick. Eventuellt kommer informat-

ionen att delges via en annonstidning samt via facebook.

3.7.4. Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen i stor utsträckning har åtgärdat de brister och

förbättringsförslag som påtalades i granskningsrapporten om kommunens hante-

ring vid översvämning av Emåns avrinningsområde. Det baserar vi på att kommu-

nen köpt in ytterligare barriärer samt genom ett samarbete mellan länets kommu-

ner fått tillgång till ytterligare material. Vidare har ÖSK tagit fram ett informat-

ionsmaterial om källaröversvämningar som beskriver ansvarsfördelning mellan

kommunen och fastighetsägaren. Vakthavande befäl inom räddningstjänsten är

numera även tjänsteman i beredskap (TIB) vilket har ersatt den tidigare organisat-

ionen med ledningsgrupp i beredskap (LIB).

Vi bedömer att det vid en större översvämningssituation inte är otroligt att även

andra kommuner i länet är påverkade. En samverkan utanför länet, till exempel

inom ett intervall på 5 timmar, ökar möjligheterna att låna utrustning och andra

resurser från platser som inte är drabbade samtidigt.

Vi vill uppmuntra till fortsatt spridning av skriften om källaröversvämningar. Ef-

tersom nya fastighetsägare kommer till bör den förbyggande informationen ske

kontinuerligt.

Vi bedömer även att de åtgärder som beskrevs i kommunstyrelsens svar i stor ut-

sträckning har vidtagits. Förslaget till ny krisledningsorganisation och rutin för in-

formation är under behandling medan förslaget att bygga vallar utmed Silverån har

omprövats baserat på nya omständigheter.
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