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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-24

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 85/2018 Dnr 2016/160

Detaljplan för ny förskola i Hultsfred 
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta om att anta detaljplan för del av Hultsfred 3:1, Hultsfreds 
kommun.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av förskola i 
Hultsfreds tätort.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskning under oktober 
2017 respektive februari-mars 2018. Planprocessen har skett med ett utökat 
förfarande då området kunde vara av betydande intresse för allmänheten.

Yttranden från sex olika instanser inkom under samråds- och gransknings-
tiden. Inga sakägare har emotsatt sig förslaget.

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 
enlighet med granskningsutlåtandet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 63/2018-04-11överlämna 
detaljplanen för del av Hultsfred 3:1 för antagande i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande
Miljö- och byggnadsnämnden § 63/2018

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-11

1(1)

Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Detaljplan för del av Hultsfred 3:1 Södra 
Ekeberg, Hultsfreds kommun. Antagande
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplan för del av 
Hultsfred 3:1, Hultsfreds kommun, till kommunfullmäktige för antagande.

Lagstöd
PBL 5 kap 27-32 §§ Antagandet av en detaljplan.

Motivering till beslut
Detaljplaneförslaget är färdigt för att antas.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av förskola i 
Hultsfreds tätort.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskning under oktober 
2017 respektive februari-mars 2018. Planprocessen har skett med ett utökat 
förfarande då området kunde vara av betydande intresse för allmänheten.

Yttranden från sex olika instanser inkom under samråds- och gransknings-
tiden. Inga sakägare har emotsatt sig förslaget.

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 
enlighet med granskningsutlåtandet.

Beslutsunderlag
Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande

Skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
ÖSK

MBN § 63/2018 Dnr MBN 2017-1
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-24

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 97/2018 Dnr 2018/60

Förskola Ekeberg kvartersnamn - Plantskolan
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
kvarteret för den nya fastigheten för förskola (fastighetsreglering från del 
av Hultsfred 3:1) namnges till kvarteret Plantskolan. 

Sammanfattning
Förslag på nytt kvartersnamn för förskolan är Plantskolan.

Ärendebeskrivning
Detaljplan för en ny förskola har upprättats och är klar att antas. 

Detaljplanen medför att ett helt nytt kvarter kommer att bildas genom 
fastighetsreglering från del av Hultsfred 3:1. Förslag på kvartersnamn för 
nya förskolan är Plantskolan.

Intilliggande fastighet för dagcenter är Hemmet 1 och namnet på gatan till 
den nya förskolan är Floragatan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från stadsarkitekten

Skickas till
Kommunstyrelsen
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1 (1)Tjänsteskrivelse

2018-04-24Miljö- och byggnadsförvaltningen
Sara Dolk
Stadsarkitekt

Dnr 
Förslag kvartersnamn vid fastighetsreglering 
från del av Hultsfred 3:1, ”Södra Ekeberg”, 
Hultsfreds kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förordar att kvarteret för den nya fastigheten för förskola 
(fastighetsreglering från del av Hultsfred 3:1) namnges till kvarteret Plant-
skolan. Namnförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Sammanfattning
Förslag på nytt kvartersnamn för förskolan är Plantskolan.

Ärendebeskrivning
Detaljplan för en ny förskola har upprättats och är klar att antas. Detaljplanen 
medför att ett helt nytt kvarter kommer att bildas genom fastighetsreglering 
från del av Hultsfred 3:1. Förslag på kvartersnamn för nya förskolan är 
Plantskolan.
Intilliggande fastighet för dagcenter är Hemmet 1 och namnet på gatan till 
den nya förskolan är Floragatan.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-17

1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 81/2018 Dnr 2018/55

VA-plan för Hultsfreds kommun 
Beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till 
beslut då komplettering av ärendet ska ske och partigruppsmöte ska äga 
rum.

Sammanfattning
Ett förslag till vatten- och avloppsplan är framtaget och överlämnas för 
godkännande av kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Arbetet med framtagande av VA-plan för Hultsfreds påbörjades under 
2011, med en VA-översikt över kommunens vatten- och 
avloppsverksamhet, som blev klar 2012.

År 2015 påbörjades arbetet med att ta fram en VA-policy, som
antogs av kommunfullmäktige i december samma år. Arbetet med den 
tredje delen, själva VA-planen, har pågått under 2016 och 2017. VA-planen 
har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstemän från miljö- och 
byggnadskontoret och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK), 
med stöd av en konsult. 

En politisk styrgrupp har också deltagit dels i arbetet med att utveckla VA-
policyn men också i arbetet med VA-planen.

VA-planen, och dess handlingsplaner med åtgärder, ligger till grund för den
fortsatta VA-planeringen i kommunen och har ett 12-årigt perspektiv. 
Planen bör ses över och revideras under varje ny mandatperiod tillsammans 
med den VA-policy som tagits fram. VA-planen ska även ses över i 
samband med att ny översiktsplan arbetas fram. När så behövs bör också 
den underliggande VA-översikten aktualiseras.

Den kommunala VA-planeringsgruppen är ansvarig för VA-planeringen 
och träffas tre till fyra gånger per år. Den består av tjänstemän från ÖSK, 
miljöavdelningen och planavdelningen. VA-huvudmannen genom ÖSK är 
sammankallande, men ordförandeskapet är tänkt att rotera under året, så att 
varje avdelning ansvarar för varsitt möte. VA-planeringsgruppen ansvarar 
för att VA-policy och VA-plan regelbundet diskuteras och vid behov 
uppdateras.
 
Kommunfullmäktige beslutar om VA-planen och eventuella revideringar 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-17

2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

och är ytterst ansvariga för kommunens VA-planering. Respektive nämnd 
och kommunalt bolag ansvarar också för de specifika styrdokument eller 
beslut som följer av deras ansvarsområde, t ex taxor, närliggande planer 
etc.

Arbetet med VA-planen
Steg 1 – Att starta VA-planeringen
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp skapas. Gruppen ges ett tydligt 
politiskt uppdrag att arbeta med VA-planering.

Steg 2 – VA-översikt
I VA-översikten beskrivs omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och 
strategiska frågor inom och utanför det nuvarande verksamhetsområdet. 
VA-översikten är ett underlag för den fortsatta VA-planeringen och kan 
också fungera som ett underlag till översiktsplanen.

Steg 3 - VA-policy
I en VA-policy fastställs strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika
frågor och prioriteringsgrunder. Hultsfreds VA-policy antogs av 
kommunfullmäktige 2015-12-14.

Steg 4 - VA-plan (detta dokument)
Nästa steg är att ta fram en VA-plan. I detta steg utarbetas den kommunala
VA-planen utifrån VA-översikten och VA-policyn. Den första versionen av
VA-plan för Hultsfred handlar till stor del om att ta fram kunskap och 
underlag, samt att utarbeta rutiner och handlingsplaner, parallellt med 
kommunens löpande arbete med VA-frågor.

Steg 5 - Genomförande och uppföljning
I detta steg implementeras VA-planen genom att åtgärderna förs in i 
kommunens löpande budgetprocess. Samtidigt så går man tillbaka och vid 
behov reviderar VA-översikt, VA-policy samt VA-plan.

Beslutsunderlag
Förslag och tjänsteskrivelse från Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-24

1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 92/2018 Dnr 2018/57

Renhållningstaxor 2018-2019 
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta om att fastställa ”Renhållningstaxa för 2018-2019” för att gälla från 
och med 1 maj 2018 samt att ”Prislista för hämtning av förpackningar och 
returpapper från flerfamiljshus och verksamheter” ska fortsätta gälla 
oförändrad under resterande del av 2018 och 2019.

Sammanfattning
Förslag till nya renhållningstaxor från 1 maj 2018.

Ärendebeskrivning
Efter ekonomisk uppföljning av helåret 2018 föreslås förändringar i
renhållningstaxan för resterande del av 2018 samt hela 2019. Föreslagna
förändringar är markerade med rött i bifogat förslag.

Föreslagna förändringar innebär en sänkning av flera avgifter. Den största
sänkningen sker av grundavgiften för villor och fritidshus med grönt eller
gult abonnemang. Mindre sänkningar görs även av vissa andra
grundavgifter, samt av avgiften för slamtömning. 

Den indexuppräkning som inför årsskiftet gjordes av avgifterna för 
flerfamiljshus och verksamheter som ännu inte fått erbjudande om sortering 
i det nya insamlingssystemet återkallas och avgifterna återställs i väntan på
införandet till 2017 års nivå.

Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus
och verksamheter föreslås gälla oförändrad under resterande del av 2018
samt hela 2019.

Bakgrunden till förslaget är att intäkterna från renhållningsavgifterna under
ett antal år har överstigit kostnaderna vilket inneburit att en förutbetald
intäkt har byggts upp. Delar av denna har använts till införandet av det nya
insamlingssystemet. 

Ett senare införande av systemet än vad som från
början planerades, samt lägre kostnader än beräknat i den övriga
renhållningsverksamheten medför att den kvarstående förutbetalda intäkten
är betydligt större än förväntat. Därmed finns utrymme för en sänkning av
2018 och 2019 års renhållningsavgifter.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-24

2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Det framtida ekonomiska utfallet är beroende av många olika faktorer,
såsom eventuella förändringar av anslutningsgraden till fyrfackssystemet
bland villor och fritidshus, hur snabbt systemet kan införas bland
flerfamiljshus och verksamheter och hur dessa väljer att utforma sina
avfallslösningar, personalbehov inom ÖSK samt eventuella förändringar i
priser och ersättningar för olika avfallstyper.

Uppföljning och beräkningar kommer därför att behöva göras minst en
gång per år och vid behov kommer ytterligare justeringar av taxan uppåt
eller nedåt att behöva ske för att balansera intäkter och kostnader.

Förbundsdirektionen beslutade § 18/2018  att föreslå kommunfullmäktige 
att anta föreslagen ”Renhållningstaxa för 2018-2019” att gälla från
2018-05-01, samt att ”Prislista för hämtning av förpackningar och
returpapper från flerfamiljshus och verksamheter” ska fortsätta gälla
oförändrad under resterande del av 2018 och 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag från Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Förbundsdirektionen § 18/2018 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2018-04-16

1(2)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 18/2018 Dnr 2018/53

Renhållningstaxa för Hultsfreds kommun 2018-
2019 samt Prislista för hämtning av 
förpackningar och returpapper från 
flerfamiljshus och verksamheter 2018-2019
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hultsfreds 
kommun att anta föreslagen Renhållningstaxa för 2018-2019 att gälla från 
2018-05-01, samt att Prislista för hämtning av förpackningar och 
returpapper från flerfamiljshus och verksamheter ska fortsätta gälla 
oförändrad under resterande del av 2018 och 2019.

Ärendebeskrivning
Efter ekonomisk uppföljning av helåret 2018 föreslås förändringar i 
renhållningstaxan för resterande del av 2018 samt hela 2019. Föreslagna 
förändringar är markerade med rött i bifogat förslag.

Föreslagna förändringar innebär en sänkning av flera avgifter. Den största 
sänkningen sker av grundavgiften för villor och fritidshus med grönt eller 
gult abonnemang. Mindre sänkningar görs även av vissa andra 
grundavgifter, samt av avgiften för slamtömning. Den indexuppräkning 
som inför årsskiftet gjordes av avgifterna för flerfamiljshus och 
verksamheter som ännu inte fått erbjudande om sortering i det nya 
insamlingssystemet återkallas och avgifterna återställs i väntan på 
införandet till 2017 års nivå. 

Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus 
och verksamheter föreslås gälla oförändrad under resterande del av 2018 
samt hela 2019.

Bakgrunden till förslaget är att intäkterna från renhållningsavgifterna under 
ett antal år har överstigit kostnaderna vilket inneburit att en förutbetald 
intäkt har byggts upp. Delar av denna har använts till införandet av det nya 
insamlingssystemet. Ett senare införande av systemet än vad som från 
början planerades, samt lägre kostnader än beräknat i den övriga 
renhållningsverksamheten medför att den kvarstående förutbetalda intäkten 
är betydligt större än förväntat. Därmed finns utrymme för en sänkning av 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2018-04-16

2(2)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

2018 och 2019 års renhållningsavgifter.

Det framtida ekonomiska utfallet är beroende av många olika faktorer, 
såsom eventuella förändringar av anslutningsgraden till fyrfackssystemet 
bland villor och fritidshus, hur snabbt systemet kan införas bland 
flerfamiljshus och verksamheter och hur dessa väljer att utforma sina 
avfallslösningar, personalbehov inom ÖSK samt eventuella förändringar i 
priser och ersättningar för olika avfallstyper.

Uppföljning och beräkningar kommer därför att behöva göras minst en 
gång per år och vid behov kommer ytterligare justeringar av taxan uppåt 
eller nedåt att behöva ske för att balansera intäkter och kostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, förbundschef och renhållningsingenjör

Förslag till Renhållningstaxa för Hultsfreds kommun 2018-2019

Förslag daterat till Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper 
från flerfamiljshus och verksamheter 2018-2019

Skickas till
Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse 

2018-04-12 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Elin Svensson 
Renhållningsingenjör 
 

Förbundsdirektionen 

 

 

 

Renhållningstaxa för Hultsfreds kommun 2018-
2019 samt Prislista för hämtning av förpackningar 
och returpapper från flerfamiljshus och verksam-
heter 2018-2019 

 

Förslag till beslut 

 

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i Hultsfreds 

kommun att anta föreslagen Renhållningstaxa för 2018-2019 att gälla från 

2018-05-01, samt att Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper 

från flerfamiljshus och verksamheter ska fortsätta gälla oförändrad under reste-

rande del av 2018 och 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Efter ekonomisk uppföljning av helåret 2018 föreslås förändringar i renhåll-

ningstaxan för resterande del av 2018 samt hela 2019. Föreslagna förändringar 

är markerade med rött i bifogat förslag. 

 

Föreslagna förändringar innebär en sänkning av flera avgifter. Den största 

sänkningen sker av grundavgiften för villor och fritidshus med grönt eller gult 

abonnemang. Mindre sänkningar görs även av vissa andra grundavgifter, samt 

av avgiften för slamtömning. Den indexuppräkning som inför årsskiftet gjordes 

av avgifterna för flerfamiljshus och verksamheter som ännu inte fått erbju-

dande om sortering i det nya insamlingssystemet återkallas och avgifterna åter-

ställs i väntan på införandet till 2017 års nivå.  

 

Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och 

verksamheter föreslås gälla oförändrad under resterande del av 2018 samt hela 

2019. 
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Tjänsteskrivelse 

2018-04-12 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund  

 

 

2 (2) 

Bakgrunden till förslaget är att intäkterna från renhållningsavgifterna under ett 

antal år har överstigit kostnaderna vilket inneburit att en förutbetald intäkt har 

byggts upp. Delar av denna har använts till införandet av det nya insamlingssy-

stemet. Ett senare införande av systemet än vad som från början planerades, 

samt lägre kostnader än beräknat i den övriga renhållningsverksamheten med-

för att den kvarstående förutbetalda intäkten är betydligt större än förväntat. 

Därmed finns utrymme för en sänkning av 2018 och 2019 års renhållningsav-

gifter. 

 

Det framtida ekonomiska utfallet är beroende av många olika faktorer, såsom 

eventuella förändringar av anslutningsgraden till fyrfackssystemet bland villor 

och fritidshus, hur snabbt systemet kan införas bland flerfamiljshus och verk-

samheter och hur dessa väljer att utforma sina avfallslösningar, personalbehov 

inom ÖSK samt eventuella förändringar i priser och ersättningar för olika av-

fallstyper. 

 

Uppföljning och beräkningar kommer därför att behöva göras minst en gång 

per år och vid behov kommer ytterligare justeringar av taxan uppåt eller nedåt 

att behöva ske för att balansera intäkter och kostnader. 

 

 

 

 

 

Helena Grybäck Svensson   Elin Svensson 

Förbundschef   Renhållningsingenjör 

 

 

Bifogas: 

Förslag daterat 2018-04-12 till Renhållningstaxa för Hultsfreds kommun 2018-

2019 

Förslag daterat 2018-04-12 till Prislista för hämtning av förpackningar och re-

turpapper från flerfamiljshus och verksamheter 2018-2019 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 93/2018 Dnr 2018/57

Taxa för verksamhetsavfall 
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta föreslagen ”Taxa för verksamhetsavfall till Kejsarkullen 2018-
2019”.

Ärendebeskrivning
Förslaget innebär att avgifterna för verksamhetsavfall till Kejsarkullen 
fortsätter att gälla oförändrade under resterande del av 2018 och 2019.

Förbundsdirektionen beslutade § 19/2018 att föreslå kommunfullmäktige i 
Hultsfreds kommun att anta föreslagen Taxa för verksamhetsavfall till 
Kejsarkullen 2018-2019.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och förslag från Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Förbundsdirektionen 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2018-04-16

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 19/2018 Dnr 2018/54

Taxa för verksamhetsavfall vid Kejsarkullen 
2018-2019
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hultsfreds 
kommun att anta föreslagen Taxa för verksamhetsavfall till Kejsarkullen 
2018-2019. 

Ärendebeskrivning
Förslaget innebär att avgifterna för verksamhetsavfall till Kejsarkullen 
fortsätter att gälla oförändrade under resterande del av 2018 och 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, renhållningsingenjör
Förslag till Taxa för mottagande av avfall från verksamheter på 
Kejsarkullens avfallsanläggning 2018-2019 

Skickas till
Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse 

2018-04-12 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Elin Svensson 
Renhållningsingenjör 
 

Förbundsdirektionen 

 

 

 

Taxa för verksamhetsavfall till Kejsarkullen 2018-
2019  

 

Förslag till beslut 

 

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i Hultsfreds 

kommun att anta föreslagen Taxa för verksamhetsavfall till Kejsarkullen 2018-

2019.  

 

 

Ärendebeskrivning 

 

Förslaget innebär att avgifterna för verksamhetsavfall till Kejsarkullen fortsät-

ter att gälla oförändrade under resterande del av 2018 och 2019. 

 

 

 

 

 

Elin Svensson 

Renhållningsingenjör 

 

 

 

Bifogas: 

Förslag 2018-04-12 till Taxa för mottagande av avfall från verksamheter på 

Kejsarkullens avfallsanläggning 2018-2019  
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KSAU § 74/2018 Dnr 2018/52

Årsredovisning 2017 för Regionförbundet i 
Kalmar län
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att för Hultsfreds kommuns del godkänna årsredovisningen för 2017 samt 
att bevilja ansvarsfrihet för 2017.

Jäv
Med anledning av jäv deltar ej Lars Rosander och Åke Nilsson i beslutet.

Sammanfattning
Godkännande av årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet.

Ärendebeskrivning
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till 
samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om 
samverkansorganen i länen. I samband med detta ändrades 
förbundsordningen, bland annat avseende beslutsorgan. I stället för 
fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 9 
kap 3 §) som beslutande församling.

Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och 
landstinget).

Regionförbundet har översänt årsredovisning för 2017 samt 
revisionsberättelse till förbundsmedlemmarna.  

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län
Revisionsberättelse

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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KSAU § 77/2018 Dnr 2018/6 009

Motion från Liberalerna om "Huskurage"
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att motionen är besvarad med hänvisning till att i det pågående arbetet med 
grannsamverkan omfattas även flerfamiljshus. 

Sammanfattning
En motion har lämnats in om huskurage och trygghetsstrategen har nu 
lämnat ett yttrande över motionen. 

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2017-12-28 lämnat in en 
motion om huskurage. 

Motionsställaren menar att våld i nära relationer är ett område som bör 
uppmärksammas. Huskurage är en policy som uppmanar grannar att visa 
omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Genom att Hultsfreds 
kommun inför ”huskurage” visar man att man kan och vill förebygga detta. 

Motionsställaren föreslår att kommunen ställer sig bakom införandet av 
policyn ”huskurage” samt att uppdrag ges till trygghetsstrategen att 
implementera och sprida information om policyn.

Kommunfullmäktige beslutade § 2/2018 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen 
till trygghetsstrategen för yttrande över motionen.

Trygghetsstrateg Linus Ivarsson har nu lämnat ett yttrande över motionen. 
Just nu pågår ett större arbete kring att ge invånarna möjlighet att delta i 
Grannsamverkan. Grannsamverkan är inte bara ett sätt att hindra olika 
typer av stöldbrott utan också ett mycket bra sätt att få grannar att närma 
sig varandra – samverka. 

Förslag till beslut är att fortsätta jobba på med Grannsamverkan också i 
flerfamiljsbostäder vilket ingår i detta koncept. Om Grannsamverkan 
fungerar så kommer också viljan att bry sig om sin granne att finnas där – 
”huskurage”.
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Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna 
Kommunfullmäktige § 2/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2018
Tjänsteskrivelse från trygghetsstrategen 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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1 (2)Tjänsteskrivelse

2018-03-26Räddningstjänst
Linus Ivarsson
Trygghetsstrateg

Dnr.  2018/6 009

Svar på motion om "Huskurage"
Förslag till beslut
I kommunen pågår just nu ett större arbete kring att ge invånarna möjlighet att 
delta i Grannsamverkan. Grannsamverkan är inte bara ett sätt att hindra olika 
typer av stöldbrott utan också ett mycket bra sätt att få grannar att närma sig 
varandra – samverka. 
Förslag till beslut är att fortsätta jobba på med Grannsamverkan också i flerfa-
miljsbostäder vilket ingår i detta koncept. Om Grannsamverkan fungerar så 
kommer också viljan att bry sig om sin granne att finnas där – ”huskurage”.

Sammanfattning
En motion har inkommit från Liberalerna om huskurage. Trygghetsstrateg, Li-
nus Ivarsson, har fått i uppgift att lämna ett yttrande över motionen. 

Ärendebeskrivning
Samtal har skett med Börje Helgesson (L) 180406 för att säkerställa motionens 
intentioner innan yttrandet.

Våld i nära relation är ett problem som oftast sker i det dolda, inom hemmets 
väggar vilket gör att man som granne kanske är den enda som anar att något 
sker.

Att visa omsorg och omtanke är kanske inte alltid en självklarhet då ”man inte 
vill bli inblandad” eller ”det rör inte mig”. Huskurage är en policy som skall vi-
sa motsatsen och göra att grannar bryr sig om varandra genom att ringa på dör-
ren eller att be en granne om hjälp samt ringa polisen vid akuta situationer.

Hultsfreds kommun jobbar just nu intensivt med Grannsamverkan och i detta 
koncept finns också Grannsamverkan i flerfamiljsbostäder. Grannsamverkans 
viktigaste uppgift är kanske inte bara att förebygga inbrott och stölder utan 
också att man bryr sig om varandra – lära känna varandra. Utan denna ”känsla” 
av att bry sig om så kommer inte Grannsamverkan att fungera. Jag inte bara 
hälsar på min granne utan jag vet faktiskt vad han/hon heter och vad han/hon 
jobbar med o s v.
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Tjänsteskrivelse

Räddningstjänst
Linus Ivarsson

2018-03-26

2 (2)

På detta vis kommer också Grannsamverkan att ge en känsla av att bry sig om 
min granne i flerfamiljsbostaden, det blir alltså ett huskurage. Blir jag orolig 
för min granne kommer jag att bry mig om denna person blir utsatt för våld i 
hemmet. Jag kommer att ringa på dörren eller ringa polisen.

Ett väl utvecklat Grannsamverkansarbete kommer alltså innebära en form av 
huskurage. 

Hultsfreds kommun ställer sig bakom policyn ”huskurage” men i den formen 
som vi redan påbörjat – i formen av Grannsamverkan.
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KSAU § 23/2018 Dnr 2018/6 009

Motion från Liberalerna om "Huskurage"
Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge trygghetsstrateg Linus Ivarsson i uppdrag att 
lämna yttrande över motionen.

Samtidigt påminns om att kontakt ska tas med motionsställaren för att 
säkerställa motionens intentioner innan yttrandet påbörjas.

Sammanfattning
Börje Helgesson, L har lämnat en motion om huskurage.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2017-12-28 lämnat in en 
motion om huskurage. 

Motionsställaren menar att våld i nära relationer är ett område som bör 
uppmärksammas. Huskurage är en policy som uppmanar grannar att visa 
omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Genom att Hultsfreds 
kommun inför ”huskurage” visar man att man kan och vill förebygga detta. 

Motionsställaren föreslår att kommunen ställer sig bakom införandet av 
policyn ”huskurage” samt att uppdrag ges till trygghetsstrategen att 
implementera och sprida information om policyn.

Kommunfullmäktige beslutade § 2/2018 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Börje Helgesson, L
Kommunfullmäktige § 2/2018 

Skickas till
Trygghetsstrategen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 95/2018 Dnr 2018/49

Byggnation Målilla X
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att tillföra medel för att bebygga Målilla X. 

Finansiering föreslås ske genom att skjuta till ett aktieägartillskott upp till 
7 mnkr för att möjliggöra detta. Vd för Hultsfreds Bostäder ges i uppdrag 
att söka statliga investeringsstöd där så är möjligt.

Vidare föreslås att arbetsutskottet får, efter samråd med AB Hultsfreds 
Bostäder, i uppdrag att besluta om det slutliga beloppet att utbetala upp till 
7 mnkr. Detta föreslås även gälla för de tidigare beslutade 9 mnkr för 
Sjögläntan. 

Slutligen föreslås att eventuella kvarvarande belopp efter dessa projekt ska 
arbetsutskottet kunna använda i dialogen med AB Hultsfreds Bostäder för 
att kunna åstadkomma ytterligare bostadsutvecklingsprojekt där det 
bedöms att kommunen måste göra aktieägartillskott för att projekten ska 
komma till stånd.

Sammanfattning
AB Hultsfreds Bostäder (ABHB) har för avsikt att bebygga Målilla X vid 
Södra Långgatan med 7 lägenheter. Kommunen och ABHB för en dialog 
om ytterligare omstruktureringsåtgärder i Stålhagen och ytterligare 
bostadsbyggande som kan komma att kräva kommunens insatser. 

Ärendebeskrivning
Vd Nicke Wainebro har fått uppdrag av styrelsen i AB Hultsfreds Bostäder 
(ABHB) att bebygga del av Målilla X Vid Södra Långgatan i Målilla. 
Styrelsens beslut är att uppföra en arkitektritad byggnad om 4 lägenheter 
och en byggnad med 3 lägenheter som radhus.

ABHB har inte själv de medel som behövs för att genomföra projektet. 
Bolaget kommer att utöka låneskulden, men för att få projektet att bli 
lönsamt och affärsmässigt behövs ett utökat stöd för ovanstående 
byggnation med upp till 7,0 miljoner kronor, och även en detaljplane-
ändring. Lägenheterna kommer att erbjudas för alla åldrar.

Produktionskostnaden är beräknad till ca 19,5 miljoner kronor. Det lilla 
kapital som finns i bolaget kommer att behövas i ett flertal investeringar i 
förnyade energikällor, underhåll och reparationer samt fortlöpande 
kostnader.
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Detta projekt bör kunna genomföras med tanke på det intresse som tidigare 
visats vid en information i Målilla.

Projektet har i dag 4 bindande intresseanmälningar.
Byggstart under 2018 och inflyttning beräknas under 2019.

Flera bostadsutvecklingsprojekt diskuteras där kommunen kan 
komma att behöva delta ekonomiskt
ABHB och kommunen för samtal om utökade insatser för att möta 
kommuninvånarnas behov av ändamålsenliga bostäder. I samtalen 
framkommer att det kan komma att krävas ytterligare medel från 
kommunen för att få till stånd dessa. 

Bland annat förs diskussioner om eventuella bostäder i Järnforsen, samt 
behovet av renovering och rivning av bostäder som nu Migrationsverket 
säger upp för avflyttning. Dock kvarstår ytterligare analysarbete innan 
beslut kan fattas gällande detta. Avsikten för kommunen bör dock fortsatt 
vara att alla projekt ska göras på egen ekonomisk grund i ABHB.

Det är först efter färdigbyggda projekt på Sjögläntan och i Målilla som man 
faktiskt kan besluta om hur mycket av de redan avsatta medlen för dessa 
projekt som verkligen behövs betalas ut till ABHB. För att möjliggöra ett 
fortsatt och effektivt samtal mellan kommunen och ABHB så föreslås att 
arbetsutskottet slutligen ska vara den som får besluta om beloppets storlek 
per projekt. 

Eventuella kvarvarande belopp från Sjögläntan och Målilla X ska då kunna 
användas i ytterligare bostadsutvecklingsprojekt som är av väsentlighet för 
bostadsbehovet i kommunen. Detta för att få högsta möjliga nytta för 
kommunala medel i bostadsutveckling. Om medel utöver denna ram 
(9mnkr i tidigare beslut + 7mnkr nu) behövs, får ärendet återkomma till 
kommunfullmäktige för särskild behandling.

Tidigare beslut om aktieägartillskott – Sjögläntan i Hultsfred 
Kommunfullmäktige beslutade § 40/2017-03-20 att lämna ett 
aktieägartillskott upp till 9 mnkr till AB Hultsfreds Bostäder där förslag nu 
läggs att kvarvarande belopp efter Sjögläntan och Målilla får ingå i 
ytterligare bostadsutvecklingsprojekt. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 79/2018

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 96/2018 Dnr 2018/59

Utemiljö i Stålhagen
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att medfinansiera projektet 
utemiljö i Stålhagen med 787 500 kr vilket motsvarar halva Hultsfreds 
Bostäders kostnad. Finansiering föreslås ske ur kommunstyrelsens anslag 
för oförutsett inom asyl- och integrationspengarna (FRI500). 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att projektet ska samordnas med 
samhällsbyggnadsgruppens övriga planer vad gäller attraktivitetsåtgärder i 
Hultsfred. Utvecklingschefen får i uppdrag att handha den samordningen.

Sammanfattning
AB Hultsfreds Bostäder har för avsikt att förbättra utemiljön i Stålhagen.

Ärendebeskrivning
Vd Nicke Wainebro, AB Hultsfreds Bostäder har ansökt om stöd till att 
förbättra utemiljöer i vissa bostadsområden och fått positivt beslut från 
Boverket.

I ansökan anges att förbättra och rusta upp i den slitna miljön till ett tryggt 
och trivsamt område. Åtgärderna ska främja till mer aktivitet och social 
gemenskap genom lek- och aktivitetsytor samt att mötesplatser rustas upp 
och utvecklas för att stärka integrationen. Det tas ett helhetsgrepp kring 
gestaltningen för att skapa ett attraktivt bostadsområde bland annat genom 
framtaget växtprogam och belysningsprogram. Gångvägar och mötesplatser 
görs tillgängliga.

Start av projektet beräknas i maj 2018. Slutförande och redovisning till 
Boverket ska ske senast 30 augusti 2019. Den totala kostnaden uppgår till 3 
150 000 kronor. Av denna summa får AB Hultsfreds Bostäder 
1 575 000 kronor från Boverket.

Boverket motiverar att åtgärderna har goda förutsättningar att uppfylla 
syftet med stödet

Beslutsunderlag
Skrivelse från vd Nicke Wainebro

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 94/2018 Dnr 2018/40

Granskning av intern kontroll i 
huvudboksprocessen 
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till svar på 
revisionsrapporten. 

Sammanfattning
Ekonomichef lämnar förslag till svar på granskning av intern kontroll i 
huvudboksprocessen.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av intern kontroll. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
antagna granskningsplanen. Arbetsutskottet beslutade § 66/2018 att ge 
uppdrag till ekonomichef att återkomma med förslag till yttrande. 

Ekonomikontoret svarar härmed på de kontrollmål som är delvis uppfyllda 
eller ej uppfyllda.

Rapportens bedömning mot kontrollmål

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

Svar/kommentar: Systemdokumentation håller på att uppdateras till att 
beskriva de nya systemen.

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

Svar/kommentar: Det kommer att göras en genomgång av punkterna som 
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finns på listan och därefter beslutas vilka som ska förtydligas.

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

Svar/kommentar: Felet som uppstod i textfilerna från andra system är 
åtgärdade av systemleverantören. De direkta justeringar som gjordes var 
enbart korrigeringar av fel då filen inte godkändes vid inläsning i 
ekonomisystemet.

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

Svar/kommentar: Det finns två typer av manuella bokningar, dels 
rättningar av fel och dels uppbokningar på balanskonton i samband med 
bokslut. Personal på ekonomikontoret utför och godkänner bokningar vilket 
bör anses som tillräckligt. Intern kontroll och avstämningar av konton 
motverkar risken för att manuella bokningar kvarstår felaktiga.

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

Svar/kommentar: Systemet möjliggör inte dualitet vid registrering eller 
ändring av leverantörsregistret. I samband med att intern kontrollplan 
upprättas för ekonomikontoret tas stickprovskontroller i leverantörsregistret 
med. Även granskning av attestregistret tas med i en intern kontrollplan.
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Revisionens skriver: ”Bedömningen utifrån granskningen är att Hultsfreds 
kommun bör se över behörighetsstrukturen samt bristerna i Visma som 
medför att en person kan attestera utifrån olika roller. Vidare finns det 
utrymme att förtydliga gransknings- och mottagningsattestens syfte då 
granskningen visar att mottagningsattest medför att gransknings- och 
beslutsattest kan utföras av samma person även om detta uppfyller kravet 
för dualitet.”

Svar/kommentar: Attestrutinerna i systemet för leverantörsfakturor är 
utformade så att dualitet alltid förekommer, vilket också uppfyller de 
attestregler kommunen beslutat om.

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

Svar/kommentar: Attestrutinerna i systemet för leverantörsfakturor är 
utformade så att dualitet alltid förekommer, vilket också uppfyller de 
attestregler kommunen beslutat om.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport från revisorerna
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 66/2018 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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2018-04-10Ekonomikontoret
Henric Svensson
Ekonomichef

Svar på granskning av intern kontroll i huvud-
boksprocessen

Förslag till beslut
KSAU föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till svar på revi-
sionsrapporten. 

Sammanfattning
Ekonomichef lämnar förslag till svar på granskning av intern kontroll i hu-
vudboksprocessen.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en gransk-
ning av intern kontroll. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna 
granskningsplanen. KSAU beslutade § 66/2018 att ge uppdrag till ekonomi-
chef att återkomma med förslag till yttrande. Ekonomikontoret svarar här-
med på de kontrollmål som är delvis uppfyllda eller ej uppfyllda.

Rapportens bedömning mot kontrollmål

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

Svar/kommentar: Systemdokumentation håller på att uppdateras till att be-
skriva de nya systemen.

Revisionens skriver: ”Kommunen har arbetat fram dokumentation vilken 
behandlar aktiviteterna som ekonomiavdelningen genomför vid tertialstäng-
ning och bokslut. PwC anser dock att det utöver tidplanen som behandlar 
vad, när och av vem aktiviteten ska utföras, även bör tas fram tydligare do-
kumentation för hur aktiviteten ska utföras, exempelvis vilka balanskonto 
som ingår i avstämningen mot kundreskontran.”
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Henric Svensson
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2 (3)

Svar/kommentar: Det kommer att göras en genomgång av punkterna som 
finns på listan och därefter beslutas vilka som ska förtydligas.

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

Svar/kommentar: Felet som uppstod i textfilerna från andra system är åt-
gärdade av systemleverantören. De direkta justeringar som gjordes var enbart 
korrigeringar av fel då filen inte godkändes vid inläsning i ekonomisystemet.

Revisionens skriver: ”Manuella justeringar som görs ökar risken för att fel-
aktigheter uppstår. Då det ej finns något krav på godkännande eller verifie-
ring av de manuella bokföringsordrar som ekonomiavdelningen skapar, ökar 
risken för att misstag och direkta felaktigheter uppstår i redovisningen.”

Svar/kommentar: Det finns två typer av manuella bokningar, dels rättningar 
av fel och dels uppbokningar på balanskonton i samband med bokslut. Perso-
nal på ekonomikontoret utför och godkänner bokningar vilket bör anses som 
tillräckligt. Intern kontroll och avstämningar av konton motverkar risken för 
att manuella bokningar kvarstår felaktiga.

Revisionens skriver: ”Kontrollen som kommunen upprättat för att säkerstäl-
la att felaktiga inmatningar avseende konto- eller clearingnummer identifie-
ras fångar inte upp de fall kontonummer mellan två leverantörer förväxlas el-
ler matas in felaktigt med ett godkänt konto- eller clearingnummer. En peri-
odvis genomgång eller dualitet för justering avseende leverantörsregister, ha-
de bidragit till en ökad intern kontroll. Vidare sker det heller ingen gransk-
ning av attestregistret över tid för att säkerställa beslutade
attesträttigheter ligger korrekt upplagda i registret.”

Svar/kommentar: Systemet möjliggör inte dualitet vid registrering eller 
ändring av leverantörsregistret. I samband med att intern kontrollplan upprät-
tas för ekonomikontoret tas stickprovskontroller i leverantörsregistret med. 
Även granskning av attestregistret tas med i en intern kontrollplan.
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3 (3)

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

Svar/kommentar: Attestrutinerna i systemet för leverantörsfakturor är ut-
formade så att dualitet alltid förekommer, vilket också uppfyller de attestreg-
ler kommunen beslutat om.

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

Svar/kommentar: Attestrutinerna i systemet för leverantörsfakturor är ut-
formade så att dualitet alltid förekommer, vilket också uppfyller de attestreg-
ler kommunen beslutat om.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Under 2016 genomförde Hultsfreds kommun ett byte av ekonomisystem, från A-plus till Visma. I samband med byte av ekonomisystem, har kommunens rutiner och 
processer avseende huvudboken förändrats/uppdaterats. Det är av stor vikt att kommunens rutiner och processer för hantering av huvudbok innefattar god intern 
kontroll och styrning. 

Revisorerna i Hultsfred kommun har därför utifrån en bedömning av risk- och väsentlighet, funnit det angeläget att granska kommunens interna kontroll avseende 
huvudboksprocessen. 

1.2  Revisionsfråga och kontrollfrågor 
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

Säkerställer kommunstyrelsen att den interna kontroll avseende rutiner och processer för huvudboken tillfredsställande och ändamålsenlig? 

Granskningen inriktas mot följande kontrollfrågor: 

• Finns styrande och ändamålsenlig dokumentation av processen framtagen?

• Finns ett attestflöde tydligt och ändamålsenligt definierat?

• Stödjer etablerad behörighetsstruktur en god intern kontroll?

• Finns ändamålsenliga rutiner för underhåll av fasta data etablerade?

• Finns avstämningskontroll för överföring från försystem etablerade?

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

• Är bokslutsprocessen tydligt definierad och dokumenterad?

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

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

 Ylva Gustafsson, controller 

 Carola Billing, ekonomiassistent 

 Patrik Simonsson, controller  

 Ulrika Örmander, samordnare 

  

Underlag för transaktionsanalyser: 

 

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

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

2.1 Finns styrande och ändamålsenlig dokumentation av processen framtagen? 

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

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

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

Bild1 – Översiktsbild över kommunens systemflora. 
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Revisionell bedömning och rekommendationer 

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

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

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

Revisionell bedömning och rekommendationer 

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

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 

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

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

Revisionell bedömning och rekommendationer 

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

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

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

Revisionell bedömning och rekommendationer 

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

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

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

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

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

Revisionell bedömning och rekommendationer 

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

Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt. 

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

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

Revisionell bedömning och rekommendationer 

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

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

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

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

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

Beslutattestanter 

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

Gransknings/mottagningsattester 

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

Avvikelser till attesträttigheter 

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

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

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

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

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

Revisionell bedömning och rekommendationer 

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

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

Följande parametrar definieras i dokumentet: 

 Klassificering av rutin/handling

 Hur handlingen ska förvaras, papper eller digitalt

 Om kopia ska sparas

 Vart lagringen ska ske

 Hur länge handlingen ska sparas innan den förstörs

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

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

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

Revisionell bedömning och rekommendationer 

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

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

270



 

14 
 

3 Revisionell bedömning 

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

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

3.1 Rekommendationer 

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

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

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

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

 Uppdatera systemdokumentationen. 

 

2018-03-12   

Caroline Liljebjörn  Ola Holstein 

Uppdragsledare 

 

 Projektledare 
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1 (1)

Kommunkansliet
Britt Idensjö
Kanslichef

2018-02-12

Kommunstyrelsen
Partiernas kontaktpersoner
Säkerhetssamordnaren
Trygghetsstrategen

Information om hat, hot och våld mot förtroende-
valda

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

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

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

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

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

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

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