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Ärendelista  2020-09-08

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 50 Presentation kulturmiljöprogram

§ 51 Svar på motion från S om framtagande av
byggbara planer avseende byggande av en 
eller flerbostadshus på alla orter i vår 
kommun

2020/31

§ 52 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd
mot olyckor (LSO) 2019–2022

2020/78

§ 53 Tillväxt- och näringslivsprogram 2020–
2023

2019/12

§ 54 Remiss - Begäran om yttrande över förslag
till Regional biblioteksplan 2021–2024

2020/94

§ 55 Remiss Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Region 
Kalmar län 2021-2029

2020/67

§ 56 Remiss Högre växel i minoritetspolitiken -
Stärkt samordning och uppföljning (SOU 
2020:27)

2020/88

§ 57 Revisionsrapport granskning av långsiktig
lokalförsörjning

2020/21

§ 58 Revisionsrapport uppföljning av tidigare
granskning av intern kontroll

2020/59

§ 59 Uppföljning av tidigare granskning av
upphandling

2020/86

§ 60 Anmälan av delegationsbeslut m m 2020/2
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KS § 50/2020

Presentation kulturmiljöprogram
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag 
att i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen undersöka 
förutsättningarna för en förstudie till ett nytt kulturmiljöprogram. I en sådan 
process ska hembygdsföreningar och andra intressenter involveras. Därefter 
får ärendet återkomma till arbetsutskottet.

Ärendebeskrivning
På dagens sammanträde informerar Örjan Molander och Susann 
Johannisson, Kalmar läns museum, om kulturmiljöprogram.

Skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen
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KS § 51/2020 Dnr 2020/31

Svar på motion från S om framtagande av 
byggbara planer avseende byggande av en eller 
flerbostadshus på alla orter i vår kommun
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen bifallen i 
och med yttrandet från samhällsbyggnadsgruppen där det framgår att 
planutredningen från 2016, med vissa justeringar, fortfarande är aktuell. I 
yttrandet lämnas en redogörelse för dagsläget i kommunens tätorter.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsgruppen har lämnat yttrande på motionen om 
framtagande av planer avseende byggande av en- eller flerbostadshus.

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

År 2016 gjorde kommunen en planutredning av tillgängliga tomter för 
flerbostadshus inom kommunen. Utredningen är en översiktlig studie av 
var det är möjligt att bygga flerfamiljshus i Hultsfreds kommun, men 
den är även applicerbar för enbostadshus. 
Planutredningens förslag utgår i första hand med stöd i gällande 
detaljplaner, och i andra hand där ändring av detaljplan behövs. I sista 
hand där förutsättningarna är bra för övrigt, men en ny detaljplan krävs. 
Kommunen är i huvudsak ägare till marken som redovisas i 
utredningen.
Uppgifterna i planutredningen ses fortfarande som aktuella.

Samhällsbyggnadsgruppen har prioriterat följande förslag utifrån 
planutredningen och pågående detaljplanearbete:

Målilla
- Målilla 14:3, pågående detaljplan för bostäder i centrala Målilla

intill Hultsfreds Bostäders nybyggda marklägenheter på Södra
Långgatan. Detaljplanen föreslår bostäder i två våningar och
beräknas vinna laga kraft vid årsskiftet 2020/2021.

- Stockholmsvägen. Planlagt för bostäder i två våningar. Saknar
dock markgeoteknisk utredning (risk finns för dålig bärighet)
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som bör utföras.

Virserum
- Evahagen. Planlagt för bostäder i två och tre våningar.
- Garvaren 18: Planlagt för bostäder, men belagt med prickmark.

En ändring av detaljplanen måste göras.

Mörlunda 
- Ny detaljplan för hela centrumområdet bör göras för bland

annat bostäder.

Järnforsen 
- Brogärdet. Planlagt för bostäder i två våningar.
- Järeda 13:2 privat mark som kommunen bör köpa in. Planlagt

för bostäder i två våningar.

Vena
- Skördevägen. Planlagt för bostäder i en våning.
- Klockaregården: planlagt för bostäder i två våningar.

Silverdalen 
- Talleryd. Planlagt för bostäder i en våning.

Arbetsutskottet beslutade § 133/2020 att bjuda in 
samhällsbyggnadsgruppen för att ha en diskussion utifrån det 
sammanställda svaret om övriga planer exempelvis tidplan och 
detaljplan för Mörlunda.

Beslutsunderlag
Motion från Tomas Söreling, Jonny Bengtsson, Mattias Wärnberg, Mikael 
Lång, Nermina Mizimovic och Lena Hasting, samtliga S, 2020-03-02
Kommunfullmäktige § 9/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 62/2020, 133/2020
Tjänsteskrivelse och underlag 2020-06-26

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 52/2020 Dnr 2020/78

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) 2019-2022
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsprogram 
för perioden 2019-2022.

Sammanfattning
Ett förslag på handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för 
åren 2019-2022 har lämnats.

Ärendebeskrivning
Enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, ska kommunen 
upprätta ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst. Innan programmet antas av kommunfullmäktige ska 
samråd ha skett med de myndig-heter som kan ha väsentligt intresse i 
saken. Remissyttranden har inkommit från: Region Kalmar län, Vimmerby 
kommun, Polisen, Socialförvaltningen, Ekonomikontoret och 
Länsstyrelsen.

Ett nytt och omarbetat handlingsprogram för perioden 2019-2022 är 
framtaget för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. 
Dokument som ligger till grund för redovisat handlingsprogram är enligt 
nedan och är sekretessklassade. Dessa dokument kommer att redovisas vid 
förfrågan och enligt fastställda rutiner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och underlag från räddningschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 114/2020

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 53/2020 Dnr 2019/12

Tillväxt- och näringslivsprogram 2020-2023
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna det framtagna 
Tillväxt- och näringslivsprogrammet 2020-2023, med ändringen att under 
Värdegrund ändra till gott bemötande istället för aktivt bemötande. 

Detta innebär att tidigare program upphör att gälla. 

Sammanfattning
Förslag på tillväxt- och näringslivprogram för åren 2020-2023 överlämnas 
för antagande i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade § 52/2019 att anta föreslagen plan och 
insatsområden till det nya tillväxt- och näringslivsprogrammet för 2020–
2023. Arbetsgrupper för varje insatsområde har arbetat fram förlag till mål 
och aktiviteter. Tillväxt- och näringslivsrådet är första remissinstans.

Programförslaget har lämnats på remiss till förvaltningarna, 
näringslivsgruppen och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK).

Yttrande har kommit in från miljö- och byggnadsförvaltningen, ÖSK, 
personalkontoret, räddningstjänsten och näringslivsgruppen.

Arbetsutskottet beslutade § 1/2020 att återremittera ärendet för genomgång 
av yttrandena i arbetsgrupperna. Inga kompletteringar eller tillägg har 
gjorts i programmet.

Komplettering har nu skett och lämnats till arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingskontoret
Tillväxt- och näringslivsprogrammet
Inkomna yttranden
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 1/2020, 23/2020, 120/2020

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 54/2020 Dnr 2020/94

Remiss - Begäran om yttrande över förslag till 
Regional biblioteksplan 2021–2024
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kultur- och fritidsförvaltningens 
yttrande och överlämnar detsamma till Region Kalmar län.

Sammanfattning
Förslag till yttrande på remissen har överlämnats av kultur- och 
fritidsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Region Kalmar län har översänt Begäran om yttrande över förslag till 
regional biblioteksplan 2021–2024. Svar på remissen ska vara Region 
Kalmar län tillhanda senast 15 oktober 2020. 

Arbetsutskottet beslutade § 141/2020 att remittera remissen till kultur- och 
fritidsförvaltningen för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande.

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat följande yttrande:

Den Regionala Biblioteksplanen är helt i linje med den regionala dialogen 
som Hultsfred varit en del av i framtagandet av planen. Hultsfreds kommun 
ställer sig positiv till förslaget ”Regional Biblioteksplanen 2021-2024” som 
framtagits av Region Kalmar län.

Beslutsunderlag
Remiss - Begäran om yttrande över förslag till Regional biblioteksplan 
2021–2024 - näringslivsutvecklare Per Kågefors kl 15.30 (KS)
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 149/2020

Skickas till
Region Kalmar län
Kultur- och fritidsförvaltningen
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KS § 55/2020 Dnr 2020/67

Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Region Kalmar län 2021-2029
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till yttrande som överlämnats 
från Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK).

Vidare beslutar kommunstyrelsen att under kapitel 6 –Strategiska val (sid 
30) Under aktiviteter – Stångådals och Tjustbanan – komplettera med byte 
av slipers och helsvetsat spår samt på sid 49 under Västervik-Vimmerby-
Växjö komplettera Nya Torget med Virserum.

Sammanfattning
Förslag till yttrande på remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Region Kalmar län 2021-2029 har överlämnats.

Ärendebeskrivning
Region Kalmar län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för 
Kalmar län tagit fram ett aktualiserat förslag till regionalt 
trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2029 som nu är på 
remissrunda. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat remissen till ÖSK 2020-
05-26 för att återkomma med förslag till yttrande. Remissvar ska vara 
Region Kalmar tillhanda senast den 9 oktober 2020. 

Förslag till yttrande har nu överlämnats enligt följande:

”Förslag till yttrande
Yttrandet är uppdelat i specifika kommentarer/frågeställningar kopplade till 
enskilda rubriker/punkter i programmet respektive generella kommentarer 
på programmet.

Specifika kommentarer/frågeställningar
- Vardagliga resor, resvanor [sid 9]
Den senaste resvaneundersökningen genomfördes 2012. Det vore lämpligt 
att en ny resvaneundersökning genomförs snarast möjligt efter 
coronapandemin har lagt sig. Resvanorna bör ha förändrats markant under 
pandemin och det är stor chans att dessa mönster blir permanenta vanor 
även efter pandemin. Hur stor påverkan har det då på 
kollektivtrafiknyttjandet?
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- Kollektivtrafikens inriktning, storregional nivå [sid 20]
Som vanligt nämns inte vikten för norra länets kommuner med kopplingen 
till Östergötland. Det är positivt att det finns med i figurerna men vikten av 
trafiken norrut mot Östergötland nämns inte i text. 

- Bus Rapid Transit (BRT) [sid 23]
Här bör stråket Hultsfred-Målilla-Växjö nämnas också som ett viktigt stråk. 
KLT har haft pågående diskussioner om den sträckan också.

- Mål för kollektivtrafiken [sid 26]
Finns endast ett ekonomiskt mål, vilket endast tar hänsyn till totalen 
samhällsstödd insats. Det hade varit intressant, eller kanske till och med 
nödvändigt med fler ekonomiska nyckeltal/mål, alternativt ekonomiska 
kopplingar till de övriga målen. Detta för att tydligare kunna följa upp att 
satsningar görs där störst samhällsekonomisk nytta ges. 

Generella kommentarer/frågeställningar

- Mjuka åtgärder för ökad marknadsandel
Saknar förslag på åtgärder där insats görs för att öka marknadsandelen 
genom till exempel beteendeförändring. Marknadsföringsåtgärder, 
skolprojekt eller andra insatser kan/bör göras för att öka resandet med 
kollektivtrafik från de grupper som idag väljer bilen före bussen/tåget.”

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 95/2020, 146/2020
Remissversion - Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län 2021–2029
Missiv – Remiss av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region 
Kalmar län 2021-2029
Tjänsteskrivelse från projektchefen 2020-07-13

Skickas till
Region Kalmar län
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KS § 56/2020 Dnr 2020/88

Remiss Högre växel i minoritetspolitiken - 
Stärkt samordning och uppföljning (SOU 
2020:27)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet och översända detsamma till 
kulturdepartementet.

Sammanfattning
Ett förslag till yttrande på remissen Högre växel i minoritetspolitiken- Stärkt 
samordning och uppföljning (SOU 2020:27)

Ärendebeskrivning
Kulturdepartementet har översänt remissen Högre växel i minoritetspolitiken- 
Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) på remiss. Svar på remissen 
ska vara kulturdepartementet tillhanda senast 1 oktober 2020.

Arbetsutskottet beslutade § 136/2020 att remittera remissen till kultur- och 
fritidsförvaltningen för att återkomma med yttrande till arbetsutskottet.

Kultur- och fritidsförvaltningen har översänt yttrande enligt följande:

Utredningen syftar till är att stärka arbetet med de nationella minoriteterna 
deras rättigheter, språk och kultur. Nuvarande 3 delområden ska ersättas 
med 4 delmål där de nationella minoriteterna ska ha

1. Frihet från diskriminering och annan negativ särbehandling.
2. Inflytande och delaktighet: Minoriteterna ska ha samma delaktighet 

och möjlighet att påverka frågor som rör dem och det allmänna.
3. Kulturell identitet: Möjlighet att tillägna, använda och utveckla sitt 

språk och bevara, utveckla och ha tillgång till sitt kulturarv, 
tillägna sig och utveckla sin kulturella identitet.

4. Levande minoritetsspråk: De nationella minoritetsspråken ska 
bevaras och utvecklas som levande språk i Sverige.

Uppdraget som central uppföljande och samordnande myndighet för de 
nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och 
deras språk flyttas från Länsstyrelsen i Stockholm till Institutet för språk 
och folkminnen. (Isof)
Sametingets roll inom samordnings- och uppföljningsuppdraget ska 
renodlas till att bevaka frågor som rör samiska rättigheter och det samiska 
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språkets utveckling inom minoritetspolitiken. Sametinget och Isof ska 
samverka inom ramen för uppdraget att stärka arbetet med de nationella 
minoriteterna deras rättigheter, språk och kultur. Syftet är att dessa båda 
ska åstadkomma enhetlighet och effektivitet i deras gemensamma uppdrag.

Beslutsunderlag
Remiss - Högre växel i minoritetspolitiken- Stärkt samordning och uppföljning 
(SOU 2020:27)
Tjänsteskrivelse från kultursekreteraren 2020-08-25

Skickas till
Kulturdepartementet
Kultur- och fritidsförvaltningen
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KS § 57/2020 Dnr 2020/21

Revisionsrapport granskning av långsiktig 
lokalförsörjning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till yttrade från 
lokalresursplaneringsgruppen.

Vidare beslutar kommunstyrelsen att lägga till under kapitel 3 § 39 ny 
punkt nr 11 ”Leda den strategiska lokalförsörjningen” i det förslag till 
reglemente som är på remiss inom kommunstyrelsens förvaltningar.

Sammanfattning
Lokalresursplaneringsgruppen har lämnat yttrande över revisionsrapport 
om granskning av långsiktig lokalförsörjning.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av kommunens långsiktiga lokalförsörjning. Revisionen önskar 
svar på rapporten senast den 30 juni 2020. Förlängd svarstid har begärts så 
att kommunstyrelsen kan behandla detta vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav § 29/2020 
Lokalresursplaneringsgruppen i uppdrag att yttra sig över granskning. 
Lokalresursplaneringsgruppen har lämnat yttrande enligt nedan.

1. Det finns styrande dokument, system och rutiner för 
lokalförsörjningsprocessen med tydliga roller och ansvar. Vi bedömer 
att det övergripande ansvaret för kommunens lokalfrågor behöver 
klargöras i kommunstyrelsens reglemente. Vi bedömer att 
fastighetsfunktionens roll (bostadsbolagets) är tydlig avseende det 
löpande arbete som sker genom lokalresursplaneringsgruppen, med en 
väl etablerad kommungemensam samverkan och tydlig rolluppdelning 
mellan verksamheterna (behov) och fastighetsfunktionen (utförande), 
men att ansvaret för det långsiktiga strategiska arbetet behöver 
klargöras. 

Yttrande: Hänsyn kommer tas till detta i den pågående översynen av 
kommunstyrelsens reglemente.
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2. Lokalförsörjningsprocessen bedrivs med tillräcklig framförhållning 
och med ett långsiktigt perspektiv. Vi bedömer att hittillsvarande 
planering av lokalförsörjning varierar, där den utredning som gjorts 
inom äldreomsorgen belyser såväl nuläge som framtida behov. 
Samtidigt finns inte fullt ut en samlad bild som ger tillräcklig 
framförhållning och långsiktighet, framförallt inom förskole- och 
skolområdet. Samtidigt bedömer vi att kommunens kraftiga 
befolkningsökning under de senaste åren har hanterats med flexibla 
lokallösningar, där det vid vikande barn och elevtal har skapats 
möjligheter att anpassa lokalbehovet. Det saknas en 
nulägesbeskrivning där kapacitet, reinvesteringsbehov och eventuella 
myndighetskrav framgår, samt en bedömning av det samlade 
lokalbehovet ur ett längre perspektiv. Vi bedömer att det inte är tydligt 
hur kommunens finansiella mål förhåller sig till de behov av 
investeringar som bland annat avser lokalförsörjning. Bedömningen av 
den finansiella kapaciteten att genomföra lokalförsörjningen behöver 
utvecklas, med en avvägning utifrån en för kommunen långsiktig 
finansiella analys.

Yttrande: Statusbedömningar av kommunens fastigheter pågår löpande 
utifrån tillgängliga resurser och behov. Det finns en 5-årsplan för 
fastighetsinvesteringar som hanteras i budgetprocessen. Att ha en 
långsiktighet på 10-15 år är väldigt svårt p.g.a. den stora osäkerheten i 
prognoserna för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Vad gäller 
dom flexibla modulerna ska dom tas bort så fort lokalbehoven minskar 
eller så fort det går att lösa lokalbehovet på annat sätt.

3. Det finns tillräckliga beslutsunderlag med koppling till styrdokument, 
finansiella och verksamhetsmässiga mål, fysisk planering, demografisk 
utveckling, samt ekonomiska kalkyler över investeringsutgift och 
driftpåverkan. Det finns olika handlingsalternativ och 
konsekvensanalyser som en del av beslutsprocessen. Vi bedömer att 
det delvis saknas beslutsunderlag som ger tillräcklig transparens. Vi 
anser att det av beslutsunderlagen som behandlas politiskt behöver 
säkerställas att de innehåller behovsbeskrivningar, handlingsalternativ, 
konsekvensanalyser samt ekonomiska kalkyler avseende 
investeringsutgift, fastighetsekonomi och verksamhet. Vi anser även 
att det inför framtiden behöver finnas en mer långsiktig plan för 
lokalförsörjningen för att underlätta den politiska processen. Utan en 
sådan plan begränsas möjligheten till en överblick vad avser 
handlingsalternativ och dess konsekvenser.

Yttrande: Hultsfreds kommun har ett beslut från 2015 avseende LCC-
kalkyler för att bland annat jämföra olika alternativ vid 
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fastighetsinvesteringar. Vi kommer att återgå till att följa det beslutet 
som finns om LCC-kalkyler.

Yrkanden
Per-Inge Pettersson, C, yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsunderlag
Missiv och rapport granskning av långsiktig lokalförsörjning
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 29/2020, 134/2020
Tjänsteskrivelse 2020-06-10

Skickas till
Revisionen
Kommunkansliet
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KS § 58/2020 Dnr 2020/59

Revisionsrapport uppföljning av tidigare 
granskning av intern kontroll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till svar på 
revisionsrapporten. 

Sammanfattning
Ekonomichef lämnar förslag till svar på uppföljningen av granskningen av 
intern kontroll.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
uppföljning av en tidigare granskning av kommunstyrelsens och 
nämndernas arbete med intern kontroll. Svar på rapporten ska vara 
revisorerna tillhanda senast 31 augusti. Förlängd svarstid har begärts så att 
kommunstyrelsen kan behandla detta vid dagens sammanträde. 

Ekonomichefen har lämnat följande förslag till svar:

”Revisionsrapporten innehåller bedömning för sex kontrollmål varav två 
bedöms delvis uppfyllda. Svar ges nedan på de kontrollmål som bedömts 
delvis uppfyllda.

Inledningsvis kan konstateras att kommunen sedan den ursprungliga 
granskningen av arbetet med intern kontroll har tagit fram riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar för arbetet med intern kontroll. Dessa riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar tillämpades första gången år 2019.

Kontrollmål: Det genomförs kontinuerliga väsentlighets- och riskanalyser 
av verksamheten och dessa beaktas i den interna kontrollprocessen. 

Revisionen skriver: ”Vi bedömer att det genomförs kontinuerliga 
väsentlighets- och riskanalyser av verksamheten och att dessa beaktas i den 
interna kontrollprocessen. Vi grundar vår bedömning på att det finns en 
övergripande struktur i form av riktlinjerna för intern kontroll med 
tillhörande tillämpningsanvisningar för hur väsentlighets- och 
riskanalyserna ska ske inom ramen för arbetet med intern kontroll. 
Vi konstaterar dock att processen med väsentlighets- och riskanalys varken 
finns beskriven eller dokumenterad för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden. Vi konstaterar vidare att 
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resultatet för väsentlighets- och riskanalyserna, med undantag för miljö- 
och byggnadsnämnden, förs in direkt i internkontrollplanerna och att risker 
som bedöms vara låga inte dokumenteras. Detta medför en svårighet att 
följa processen och en minskad spårbarhet i hur, och i vilken utsträckning, 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
arbetar med väsentlighet och risk som utgångspunkt till den interna 
kontrollen.”

Svar/kommentar: Dokumentation av risk- och väsentlighetsanalyserna har 
inte bedömts vara avgörande för kommunens arbete med intern kontroll. 
Avvägning har gjorts utifrån arbetsinsats/nytta och därför finns detta 
moment inte med i kommunens riktlinjer eller tillämpningsanvisningar. 

Kontrollmål: Det sker kontinuerlig utvärdering av styr- och 
kontrollsystem.

Revisionens skriver: ”Vi bedömer att det delvis finns former för 
kontinuerlig utvärdering av styr- och kontrollsystem. Vi grundar vår 
bedömning på att det finns en tydlig ansvarsfördelning avseende 
utvärdering av det övergripande arbetet med intern kontroll. Vi noterar att 
det förutom ansvarsfördelningen saknas former för hur utvärderingen ska 
genomföras”.

Svar/kommentar: Den tydliga ansvarsfördelningen finns beskriven i 
riktlinjerna, däremot inte formen för hur utvärdering ska göras. Utvärdering 
möjliggörs dock i samband med att nämndernas och kommunstyrelsens 
egen uppföljning av intern kontroll årligen lyfts upp som ett ärende.”

Beslutsunderlag
Missiv och rapport uppföljning av tidigare granskning av intern kontroll
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 85/2020, 111/2020
Tjänsteskrivelse 2020-05-18

Skickas till
Revisionen
Ekonomichefen
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KS § 59/2020 Dnr 2020/86

Uppföljning av tidigare granskning av 
upphandling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till svar på 
revisionsrapporten.

Sammanfattning
Ekonomichefen har lämnat förslag till svar på uppföljningen av 
granskningen av upphandlingsverksamheten.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
uppföljning av en tidigare granskning av upphandling. Revisorerna önskar 
svar på rapporten senast den 30 september 2020.

Ekonomichef Henric Svensson har lämnat yttrande på rapporten enligt 
följande:

”Revisionsrapporten innehåller bedömning av fyra revisionsfrågor varav tre 
bedöms uppfyllda. Det innebär att kommunstyrelsen bedöms ha utformat 
en ändamålsenlig styrning och organisation av sina upphandlingar, att 
avtalet med Inköpscentralen följs och att upphandlingar genomförs i 
enlighet med LOU och kommunens styrdokument. Svar ges nedan på den 
revisionsfråga som bedömts ej uppfylld.

Revisionsfråga: Görs uppföljning av avtalstrohet? 

Revisionen skriver: ”Vi bedömer att det inte görs uppföljning av 
avtalstrohet. Vi grundar vår bedömning på att det inte har skett någon 
förändring sedan granskningen år 2017. Vi rekommenderar att 
kommunstyrelsen säkerställer att det finns tillräckliga rutiner för 
uppföljning avtalstrohet och att rätt avtalsvillkor tillämpas vid köp. Det är 
av vikt att kommunstyrelsen säkerställer att den interna kontrollen är 
tillräcklig inom inköpsområdet.

Svar/kommentar: Någon samlad uppföljning av avtalstrohet görs inte och 
finns i dagsläget inte systemstöd för att utföra. Diskussion för att 
åstadkomma detta pågår med Inköpscentralen och de samverkande 
kommunerna.
Stickprover gällande avtalstrohet och avtalsvillkor omfattas av kommunens 
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arbete med intern kontroll och utförs bland annat av serviceenheten vid 
inköp av livsmedel och kemiska produkter för städverksamheten.

Beslutsunderlag
Missiv och rapport uppföljning av tidigare granskning av upphandling
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2020-08-14
kommunstyrelsens § 135/2020

Skickas till
Revisionen
Ekonomichefen
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KS § 60/2020

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

Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-09 2020-06-15 2020-08-18 2020-08-25 2020-09-01

AB Hultsfreds Bostäder
2020-05-29 2020-06-25

Hultsfreds Kommunala Industri AB
2020-05-26

Delegationsbeslut
Ordförande
Beslut om att översända yttrande på remiss
Beslut om turistsatsning ”Hultsfredshemester”

Kommunchef
Upphävande av beslut om företagsstöd

Räddningschef 
Införande samt upphörande av eldningsförbud

IT-chef
Avslag på begäran om utlämnande av allmänna handlingar

Meddelande
1. Beslut om detaljplan för Hultsfred 3:1, Herrstorpet
2. Ändring av detaljplan för Sämjan 5 m.fl.
3. Undersökning och riskklassning av nedlagda deponier
4. En snabbstart för Sydöstra Sverige – framtida hållbara transportsystem
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