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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 47/2018 Dnr 2016/160

Skolor och förskolor - ny förskola i Hultsfred
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår 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.

På dagens sammanträde redogör stadsarkitekt Sara Dolk för arbetet med 
detaljplanen för den nya förskolan.

Beslutsunderlag
Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 48/2018 Dnr 2018/60

Förskola Ekeberg kvartersnamn - Plantskolan
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 97/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 49/2018 Dnr 2018/55

Hultsfred VA-plan
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa vatten- och 
avloppsplanen.

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

Ärendebeskrivning
Arbetet med framtagande av VA-plan för Hultsfreds kommun 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 
och är ytterst ansvariga för kommunens VA-planering. Respektive nämnd 
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 81/2018 att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen utan förslag till beslut då komplettering av ärendet 
ska ske och partigruppsmöte ska äga rum.

Beslutsunderlag
Förslag och tjänsteskrivelse från Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 81/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 50/2018 Dnr 2018/57

Renhållningstaxor Hultsfreds kommun 2018-
2019
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår 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
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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.

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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 92/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 51/2018 Dnr 2018/57

Taxa för verksamhetsavfall Hultsfreds kommun 
2018-2019
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen ”Taxa 
för verksamhetsavfall till Kejsarkullen 2018-2019”.

Sammanfattning
Förslag till taxa för verksamhetsavfall Hultsfreds kommun 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 93/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 52/2018 Dnr 2018/52

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

Jäv
Lars Rosander, Åke Nilsson och Åke Bergh deltar inte i beslutet med 
anledning av jäv.

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. Istället 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 74/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 53/2018 Dnr 2018/6 009

Motion från Liberalerna om "Huskurage"
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår 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. Samtal har skett med motionsställaren för att 
säkerställa motionens intentioner innan yttrandet överlämnas.

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, 77/2018
Tjänsteskrivelse från trygghetsstrategen 

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 54/2018 Dnr 2018/49

Byggnation X
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra medel för att 
bebygga 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 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 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 
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förnyade energikällor, underhåll och reparationer samt fortlöpande 
kostnader.
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 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, 95/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 55/2018 Dnr 2018/59

Utemiljö i Stålhagen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projektet utemiljö i Stålhagen 
med 787 500 kr vilket motsvarar halva Hultsfreds Bostäders kostnad. 
Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett inom asyl- och 
integrationspengarna (FRI500). 

Vidare beslutar kommunstyrelsen 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 96/2018

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
Utvecklingschefen
Ekonomikontoret
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-08

1(3)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 56/2018 Dnr 2018/40

Granskning av intern kontroll i 
huvudboksprocessen
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till svar på revisionsrapporten samt 
översänder detsamma till revisorerna. 

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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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

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.

17



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-08

3(3)
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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, 94/2018

Skickas till
Revisionen
Ekonomikontoret

18



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-08

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 57/2018

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

Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-04-17   2018-04-24

AB Hultsfreds Bostäder
Årsstämmoprotokoll 2018

Delegationsbeslut
Ordförande
Pkt 1.1.1 skyndsamt beslut – serveringstillstånd 2018-04-25 06-2018-00007

Utredare/inspektör
Pkt 10.1.10 Tillsynsärende 2018-04-05TTT-2018-00017
Pkt 10.1.10 Tillsynsärende 2018-04-05 11-2018-00016
Pkt 10.1.10 Avsluta tillsynsärende 2018-04-10TTT-2018-00017
Pkt 10.1.10 Tillsynsärende 2018-04-13 TTT-2018-00020
Pkt 10.3.1 Tillägg tillsynsärende 2018-04-17 11-2018-00016
Pkt 10.3.1 Tillsynsärende  2018-04-17 11-2018-00021
Pkt 10.1.2 Serveringstillstånd 2018-04-25 06-2018-0006
Pkt 10.1.11 Förordnande 2018-04-25 

Meddelande
1. Återkoppling föregående års granskning av överförmyndarverksamheten
2. Säkerhetsinformation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för         
    i direkt anslutning till kommunstyrelsens sammanträde
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

   § 
Ja

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Lars Rosander, C ej § 52 Tommy Ejnarsson, V 
§ 52

X

2 Åke Nilsson, KD  ej § 52 X

3 Rosie Folkesson, S X

4 Åke Bergh, M ej § 52 Gunvor Nilsson, M § 52 X

5 Mikael Petersson, L  Carina Erlandsson, MP X

6 Gunilla Aronsson, C X

7 Tomas Söreling, S Ulf Nilsson, S X

8 Lena Hasting, S X

9 Tommy Rälg, S X

10 Silva Andersson, S X

11 John Hoffbrink, SD X
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