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KSAU § 57/2020  

VA-anslutning Folkets park
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att kostnaden för anslutning av vatten och avlopp 
av Byschan Folkets Park i Hultsfred får belasta 2021 års 
investeringsbudget.

Ärendebeskrivning
VD Helena Grybäck Svensson informerar om anslutning av vatten och 
avlopp av Byschan Folkets Park i Hultsfred.

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
Ekonomikontoret
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KSAU § 58/2020 Dnr 2019/174

Förslag till förändring av taxor för tillsyn och 
tillstånd för LSO och LBE
Beslut
Arbetsutskottet är överens om beräkningsunderlaget och beslutar att 
förslaget får samordnas med övriga taxor i samband med 
budgetberedningen för beslut i slutet av året 2020.

Sammanfattning
Förslag till förändring av taxor för tillsyn och tillstånd för LSO och LBE 
har överlämnats av räddningschefen.

Ärendebeskrivning
Den taxekonstruktion som kommunen har i dag täcker inte de kostnader 
som organisationen har för myndighetsområdet. Kommunen är enligt 
kommunallagen inte skyldiga att ta ut avgifter enligt LSO/LBE utan kan 
välja att helt eller delvis skattefinansiera verksamheten. Om man däremot 
vill att verksamheten till större del ska bära sina kostnader behöver 
taxekonstruktionen göras om och avgifterna höjas. 

De nya taxorna har räknats fram med hjälp av det underlag som Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) tog fram under 2016 och som kan 
användas som stöd för kommunerna vid konstruktion av taxor vid 
myndighetsutövning enligt LSO och LBE.

Förslaget består av nya taxebestämmelser samt taxetabeller som baseras på 
en tidsuppskattning för olika ärendetyper och beräkning av 
handläggningskostnad per timme. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från räddningschefen 2019-11-18
Förslag till taxor
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 253/2019

Skickas till
Räddningstjänsten
Budgetberedningen 
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KSAU § 59/2020  

Passersystem på Hultsfreds gymnasium
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att finansiering får ske inom 
årets befintliga investeringsbudget. Vidare föreslås att ärendet överlämnas 
till budgetberedningen i avsikt att beakta detta i 2021 års 
investeringsbudget.

Ärendebeskrivning
Passersystem för Hultsfreds gymnasiums samtliga byggnader har 
projekterats under 2019. Verksamheten har behov av förbättringar i både 
passersystem och utbyte till nytt larmsystem på skolan. För att utföra de 
delar som arbetsgruppen har tagit fram i projekteringen under 2020 innebär 
det en utökad investering på 1,9 miljoner kronor. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 60/2020  

Personalfrågor
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att godkänna personalchefens förslag till lösning på 
redovisad personal- och organisationsfråga inom barn- och 
utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Personalchefen och barn- o utbildningschefen redovisar förslag till lösning 
av en personal- och organisationsfråga inom elevhälsan.

Skickas till
Personalchefen
Barn- och utbildningschefen
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KSAU § 61/2020  

Rapport om avtalsläget inom kommunal sektor
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att godkänna personalchefens förslag till hantering 
av de nu löpnande avtalen.

Ärendebeskrivning
Personalchefen redogör för avtalsläget inom kommunal sektor.

Skickas till
Personalchefen
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KSAU § 62/2020 Dnr 2020/31

Motion från S om framtagande av byggbara 
planer avseende byggande av en eller 
flerbostadshus på alla orter i vår kommun
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsgruppen för beredning.

Vidare påminns om att kontakt ska tas med motionsställaren för att 
säkerställa motionens intentioner. Detta ska ske innan arbetet med 
motionsyttrandet påbörjas.

Sammanfattning
En motion om framtagande av byggbara planer avseende byggande av en 
eller flerbostadshus har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling, Jonny Bengtsson, Mattias 
Wärnberg, Mikael Lång, Nermina Mizimovic och Lena Hasting, samtliga 
S, har 2020-03-02 lämnat in en motion om framtagande av byggbara planer 
avseende byggande av en eller flerbostadshus på alla orter i kommunen.

Motionsställarna menar att genom att kartlägga och ta fram detaljplaner kan 
kommunen vara bättre förberedd när byggplaner ska verkställas.

Beslutsunderlag
Motion från S-gruppen
Kommunfullmäktige § 9/2020

Skickas till
Samhällsbyggnadsgruppen
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KSAU § 63/2020 Dnr 2020/48

Tillfällig ändring om hantering av driftbidrag för 
enskilda vägar på grund av covid-19
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att för att erhålla driftbidrag för vägförening under 
2020 och 2021 räcker det att föreningen inkommer med 2019 års justerade 
årsmötesprotokoll under 2020. Uppdaterade kontaktuppgifter till 
ordförande och kassör ska fortsatt lämnas in.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har i kommunfullmäktige beslutat om regelverk för 
enskilda vägar, KF §108, 2017-09-25. I det beslutade reglementet, § 5, 
framgår att vägföreningar ska inkomma med föregående års justerade 
årsmötesprotokoll för att erhålla driftbidrag. Föreningar som har årsmöte 
tidigt på kalenderåret och tidigare valt att skicka in innevarande års 
årsmötesprotokoll behöver alltså inte detta, enligt aktuellt reglemente, för 
att erhålla bidraget. Däremot kan det bli problem under 2021 ifall 
föreningar inte kan genomföra årsmöten under 2020 pga. covid-19.
 
ÖSK föreslår följande:

För att erhålla driftbidrag för vägförening under 2020 och 2021 räcker det 
att föreningen inkommer med 2019 års justerade årsmötesprotokoll under 
2020. Uppdaterade kontaktuppgifter till ordförande och kassör ska fortsatt 
lämnas in.
 
Detta gäller alltså inte retroaktivt för tidigare års bidrag utan endast för de 
bidrag som föreningarna har möjlighet att erhålla under 2020 respektive 
2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från projektchefen 2020-03-23

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KSAU § 64/2020 Dnr 2019/188

Revisionsrapport - Granskning av 
fakturahantering i Hultsfreds kommun
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till svar på 
revisionsrapporten. 

Sammanfattning
Ekonomichef lämnar förslag till svar på granskning av kommunens 
fakturahantering.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av kommunens fakturahantering. Svar på rapporten ska vara 
revisionen tillhanda senast den 31 mars 2020.

Förlängd svarstid på rapporten har begärts och godkänts.

Revisionsrapporten innehåller bedömning för fem kontrollmål varav fyra 
bedöms delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt. Ekonomichefen har lämnat 
svar på samtliga kontrollmål enligt följande:

Kontrollmål: Kommunstyrelsen och nämnderna har beslutat om system 
och rutiner för fakturahanteringen.

Revisionen skriver: ”Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis har beslutat 
om system och rutiner för fakturahanteringen. Vi grundar vår bedömning 
på att det bl.a. finns attestreglemente, riktlinjer för representation och 
gåvor, lathund för fakturahantering samt baskontoplan. Dock bedömer vi 
att attestreglerna bör uppdateras då de är över 23 år gamla. Reglementet är 
föråldrat då det exempelvis refererar till manuell fakturahantering och 
manuell attest med namnteckning. Vi har noterat att det pågår en översyn 
av reglementet men att införandet av bl.a. automatkontering påverkar 
arbetet.”

”Vidare bedömer vi att kommunens baskontoplan bör anpassas till 
Kommun-bas samt kompletteras med mer omfattande instruktioner för hur 
och till vad respektive konto ska användas. Felkonteringar sker ofta mellan 
konton för livsmedel, måltider och förtäring i samband med representation 
samt mellan konton för resor och transporter. Momsregler vid 
representation och leasing av bilar bör också framgå av 
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tillämpningsanvisningarna. Vi rekommenderar utbildning för både nya och 
befintliga attestanter som innehåller tillämpning av kontoplan samt 
anteckningskrav och momsregler vid representation och leasing.”

Svar/kommentar: Som revisionen själva skriver pågår översyn av 
attestreglerna. Kommunen använder sig idag av Kommunbas 2013 för 
resultatkonton men har inte börjat tillämpa den nya Kommunbas 2019. 
Arbete pågår för att börja tillämpa Kommunbas 2019 senast år 2021. 
Baskontoplanen innehåller idag beskrivningar av hur och till vad många av 
baskontona ska användas. Ekonomikontoret ska se över vilka 
kompletteringar som behöver göras. Framförallt behöver baskontoplanen 
användas i allt större utsträckning i verksamheterna, idag skapas 
exempelvis kortare listor med de vanligaste baskontona vilket gör att risken 
ökar för att fel uppstår.

Kontrollmål: Regler och riktlinjer är kända i verksamheten.

Revisionens skriver: ”Vi bedömer att regler och riktlinjer delvis är kända i 
verksamheten. Vi baserar vår bedömning på att ekonomikontoret utför 
egenkontroller i form av månatliga stickprov där transaktioner på utvalda 
konton kontrolleras. Dock bedömer vi att information om avvikelser till 
attestanter bör bli bättre för att undvika att avvikelserna upprepas. Effekten 
av egenkontrollerna uteblir om avvikelserna inte kommuniceras till berörd 
personal.”

”Vidare bedömer vi att roll- och ansvarsfördelning avseende vilka 
kontroller som ska utföras av granskning- respektive beslutsattestant kan 
tydliggöras. Det framgår inte vem som exempelvis kontrollerar att vara är 
levererad/ tjänsten utförd, om avtalat pris överensstämmer med faktura. 
Enligt de intervjuade är det beslutsattestanten som har det slutliga ansvaret 
för samtliga kontroller.”

”Vi bedömer att hantering av butikskvitton behöver förbättras. Enligt 
intervjuerna samt resultatet av våra stickprov visar att kvitton för 
exempelvis drivmedel och livsmedel inte alltid är bifogade till fakturan i 
systemet. I dessa fall uppfyller inte fakturan kravet på fullständig 
verifikation. Vi ser positivt på att de medarbetare som har tillgång till att 
registrera nya leverantörer inte har beslutsattesträtt.”

Svar/kommentar: Avvikelserna som upptäcks i ekonomikontorets 
kontroller kommuniceras i de flesta fall men kan bli bättre. Genom åren har 
tendensen varit att man hellre rättar baskonto själv då man också vet att det 
verkligen blir gjort. Rättningar av andra saker såsom syfte/deltagare och 
kvitto ombeds alltid ansvarig för verksamheten att rätta eller lägga till.

I befintliga attestregler står det att beslutsattest betyder att beställning och 
mottagning har godkänts samt att pris och summering granskats. 
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Beslutsattestanten har alltid det slutliga ansvaret men rollfördelningen ska 
tydliggöras i de nya attestreglerna. 

Information om vad en fullständig verifikation ska innehålla går 
regelbundet ut till verksamheterna på olika sätt. Vid nästa sammankomst 
med kommunens alla chefer kommer det att upprepas.

Kontrollmål: Det finns en aktuell förteckning över attestanter.

Revisionens skriver: ”Vi bedömer att det delvis finns en aktuell 
förteckning över attestanter. Vi grundar vår bedömning på att 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen har upprättat förteckningar över beslutsattestanter. 
Beslutsattestant, ersättare samt vilka ansvar och verksamheter de har 
behörighet att attestera på framgår av förteckningen. Dock har vi i våra 
stickprovskontroller funnit fyra fakturor som beslutsattesterats av person 
som ej omfattas av förteckning över beslutsattestanter.”

”Vidare noterar vi att fakturor i flertalet fall granskningsattesteras av person 
som enligt förteckningen är beslutsattestant och att fakturan 
beslutsattesteras av person som enligt förteckningen är ersättare till 
beslutsattestant. Vidare noterar vi att det enligt våra stickprov är relativt 
vanligt förekommande att beslutsattest sker av beslutsattestantens 
ersättare.”

Svar/kommentar: Attestlistorna har uppdaterats inför år 2020 och ändras 
löpande vid förändringar. Vår bedömning är att det viktigaste är att behörig 
beslutsattestant sätter slutattesten på fakturan, oavsett om det är ordinarie 
eller ersättare.

Kontrollmål: Upplägg av behörigheter i ekonomisystemet sker utifrån 
tillräckliga underlag och av behörig person.

Revisionens skriver: ”Vi bedömer att det delvis sker upplägg av 
behörigheter i ekonomisystem utifrån tillräckliga underlag och av behörig 
person. Vi grundar vår bedömning på att upplägg av nya behörigheter sker 
genom begäran från ansvarig chef, dock inte alltid skriftligen. Vi bedömer 
att begäran bör vara skriftlig för att öka spårbarheten. Inom barn- och 
utbildningsförvaltningen respektive socialförvaltningen får nämnden 
information avseende löpande förändringar i attestlistan. Inom 
kommunstyrelseförvaltningen redovisas inte delegationsärenden avseende 
förändringar i attesträtten fullt ut.”

Svar/kommentar: Ekonomikontoret kommer fortsatt sträva efter att 
begäran om upplägg av användare i ekonomisystemet ska vara skriftlig. 
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Ekonomikontorets personal har påmints om rutinen att redovisa 
delegationsärenden avseende förändringar i attesträtten. 

Kontrollmål: Fakturorna uppfyller kravet på fullständig verifikation vad 
gäller angivande av syfte och deltagare, korrekt momsavdrag, vad 
affärshändelsen avser m.m.

Revisionens skriver: ”Vi bedömer att fakturorna inte uppfyller kravet på 
fullständig verifikation vad gäller angivande av syfte och deltagare, korrekt 
momsavdrag, vad affärshändelsen avser mm. Vi grundar vår bedömning på 
att våra stickprov av bokförda fakturor visar avvikelser på över 50 %. 
Den vanligaste förekommande avvikelsen är felkonteringar. Vi har även 
funnit att fakturan inte uppfyller kravet på fullständig verifikation, att 
beslutsattest inte har skett enligt senast uppdaterad attestlista eller att syfte 
eller deltagare saknas vid resor eller representation. Vi har även påträffat 
fakturor där fel momsavdrag har gjorts vid representation och leasing samt 
att beslutsattest har skett av person som själv har deltagit vid kurs eller 
representation.”

Svar/kommentar: Vid nästa sammankomst med kommunens alla chefer 
kommer ekonomikontoret informera om vilket ansvar beslutsattestant har 
och vad som krävs för att en verifikation ska vara fullständig.

Beslutsunderlag
Missiv och revisionsrapport
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 2/2020
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2020-03-18

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 65/2020 Dnr 2020/46

Ägardirektiv Smålandshamnar AB 2020
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna ägardirektiv 2020 för Smålandshamnar AB.

Ärendebeskrivning
Oskarshamns kommun har översänt förslag på nytt ägardirektiv 2020 för 
Smålandshamnar AB enligt följande:

Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets 
samhällsnytta
Ändamålet med bolaget är att inom ramen för den kommunala 
kompetensen driva och utveckla Oskarshamns hamn och Västerviks hamn 
för godshantering och för färjetrafik. Hamnrörelsen ska bidra till en positiv 
utveckling av näringslivet i kommunen och i regionen.
 
Bestämmelser och mål
Styrande för bolagets verksamhet är kommunallagen, aktiebolagslagen och 
annan lagstiftning som är tillämplig för bolaget. Reglerande för bolaget är 
kommunens bolagspolicy, bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.
Bolaget ska ha ett långsiktigt perspektiv och en affärsmässig grund. Målet 
är att Smålandshamnar AB ska utvecklas positivt och stärka sin position 
och konkurrenskraft mot andra hamnar och transportnoder såväl nationellt 
som internationellt.

Ägarens krav
 Bolaget ska verka för ett fördjupat samarbete med närliggande 

hamnar och redovisa detta arbete till ägarna
 Redovisa en plan för hur bolaget arbetar med att utveckla 

Gotlandstrafiken och annan trafik och hur bolaget arbetar med att 
stärka bolagets roll som transportnod mellan Gotland, övriga 
Sverige och andra destinationer. 

 Bolaget ska verka för att väg- och järnvägsnät med kopplingar till 
hamnarna i Oskarshamn och Västervik utvecklas.

 Bolaget ska inbjuda till ägardialog fyra gånger per år och i 
anslutning till vardera års sista ägardialog ska Delägarna 
sinsemellan hålla egen dialog och fatta beslut om utdelning med 
mera
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Ekonomiska mål
Bolaget ska under den kommande treårsperioden

 Ha en avkastning på eget kapital minst motsvarande 9 %
 Bolagets soliditet ska vara minst 40 %

Rapportering
Skriftlig rapportering 
Återrapportering från bolaget till kommunfullmäktige ska varje år ske i 
samband med delårsrapporter efter april och augusti månader och 
årsredovisning efter december månad. Återrapporteringen ska bestå av 
ekonomisk uppföljning, en redogörelse för åtgärder med anledning av 
ägarens krav samt en redovisning av ekonomiska mål och verksamhetsmål. 
Rapporteringen samordnas med kommunkoncernens uppföljningsprocess. 
Återrapporteringens omfattning och frekvens i övrigt styrs av 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller 
riktlinjer.

Muntlig rapportering (ägardialog)
Muntlig rapportering ska ske minst 4 gånger per år. Till dessa dialoger ska 
Oskarshamns, Västerviks och Hultsfreds kommuner kallas.
En gemensam ägardialog mellan Oskarshamns, Västerviks, Hultsfreds 
kommun och bolaget ska ske en gång per år och innan revidering av 
ägardirektiv.

Beslutsunderlag
Förslag från Oskarshamns kommun

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 66/2020 Dnr 2020/49

Val av ombud till Energikontor Sydost
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att utse Nermina Mizimovic, S,  till ombud och 
Åke Bergh, M, till ersättare vid stämmor med Energikontor Sydost för 
mandatperioden 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Energikontor sydost kommer bjuda in till årsstämma den 19 maj 2020. 
Energikontor sydost önskar besked om ombud till stämman senast den 17 
april 2020.

Beslutsunderlag
Underlag från Energikontor sydost

Skickas till
Den valda
Energikontor sydost
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-03-31

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 67/2020 Dnr 2020/50

Ny tidplan för mål och budget 2021
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om att processen för 
mål och budget 2021 förskjuts till hösten 2020 och anta den nya tidplanen.  

Sammanfattning
Ekonomikontoret presenterar nytt förslag till tidplan för arbetet med mål 
och budget 2021.

Ärendebeskrivning
På grund av Coronavirusets påverkan på organisationens arbetsbelastning 
samt den ekonomiska osäkerhet som uppstått föreslås den fortsatta 
tidplanen för arbetet med mål och budget 2021 förskjutas till hösten. 
Ekonomikontoret har tagit fram ett nytt förslag till tidplan vilket innebär att 
ramen beslutas av kommunfullmäktige i juni, dialogdagarna hålls i 
september och slutligen beslutar kommunfullmäktige om mål och budget i 
november. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och ny tidplan från ekonomikontoret

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-03-31

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 68/2020  

Beslut med anledning av påskfjädrar
Beslut
Arbetsutskottet beslutar uppmana alla kommunens verksamheter avstå från 
att köpa in fjädrar som kommer från levande fåglar. Kan inte leverantören 
garantera detta bör annat påskpynt användas.

Ärendebeskrivning
Tomas Söreling, S, lyfter frågan om inköp av påskfjädrar från levande djur. 
246 av Sveriges kommuner avstår i dagsläget från inköp av dessa fjädrar 
varför frågan lyfts.

Skickas till
Samtliga förvaltningar
Informationsenheten

18



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-03-31

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 69/2020

Anmälningsärenden
1. Beslut om detaljplan för Stenkulla 1:13 och 1:67 med flera
2. Beslut om ändring av detaljplan för Sämjan 5
3. Nystartade företag februari och mars 2020
4. Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbundsområde 

Hälso-och sjukvård jämte i förbundsområdet ingående 
organisationer  | Viktig information från SKR (cirkulär 20:16)
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