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Ersättarna för kännedom

Kommunstyrelsen 2018-02-28

Tid för sammanträde tisdagen den 6 mars 2018 kl. 14:00
Spara dina handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde

Lokal Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred

Lars Rosander
Ordförande Britt Idensjö

Sekreterare

Sammanträdet är öppet för allmänheten

Ärenden
1 Val av protokolljusterare samt godkännande 

av dagordning

2 Kompetens- och självförsörjning genom 
praktik och anpassade anställningar i 
kommunala verksamheter - sektionschef 
Robert Andersson kl 14.00

2018/14 3 - 8

3 Ombudgetering 2018 - ekonomikontoret kl 
14.15

2018/23 9

4 Målilla Byggnadsförening u.p.a. (Skeppet i 
Målilla) - lösen av lån

2018/22 10 - 13

5 Årsredovisning 2017  - ekonomikontoret 2018/24 14 - 180

6 Årsredovisning för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 2017 - 
ekonomikontoret

2018/25 181 - 218

7 VA-verksamhet 2017 - ekonomikontoret 2018/26

8 Mål och budget 2019 - ramar  -  
ekonomikontoret

2018/10 219 - 220

9 Upphandlingspolicy och riktlinjer för 
direktupphandling samt uppförandekod - 
ekonomikontoret

2018/8 221 - 248

10 Motion om EU-Ja till krav på kollektivavtal 
vid offentliga upphandlingar

2016/22 059 249 - 254

11 Motion från Lizette Wästerlund, S, m fl om 
korttidsboende för personer med en 

2016/158 
739

255 - 261
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psykiatrisk funktionsnedsättning

12 Motion från Tommy Rälg, S, om att öka 
badandet i Hulingen

2017/152 262 - 266

13 Additiva konceptet - bildande av nytt bolag 
Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB samt 
borgen för upptagande av lån för investering 
- kl 15.15  näringslivsstrateg Michael 
Leijonhud

2018/20 267 - 273

14 Badplatsen Kaffeberget Virserum 2018/19 274 - 276

15 Instruktion kommunchef - gemensamt 
reglemente för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden

2017/170 277 - 282

16 Val av dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen (KS)

2018/13 283 - 302

17 Anmälan av delegationsbeslut m m 2018 2018/2 303
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 38/2018 Dnr 2018/14

Kompetens- och självförsörjning genom praktik 
och anpassade anställningar i kommunala 
verksamheter 
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta om följande:
a) samtliga kommunala verksamheter, inklusive bolag och förbund, ska 
erbjuda platser för praktik och anpassade anställningar vikta för personer 
som tillhör arbetsmarknadens utsatta grupper
b) de kommunala verksamheterna ska under varje verksamhetsår ta emot 
minst 50 personer ur ovan nämnda målgrupp 
c) fördelningen av dessa praktikplatser och anpassade anställningar ska 
primärt baseras på storlek på förvaltning/avdelning/enhet 
d) samordning av dessa praktikplatser och anpassade anställningar ska 
hanteras av arbete- och integrationsenheten

Sammanfattning
Hultsfreds kommun har en hög arbetslöshet, inte minst i de grupper som 
räknas som utsatta. Samtidigt har kommunen stora utmaningar framöver 
med sin kompetensförsörjning och även det lokala näringslivet har svårt att 
rekrytera. Den första anställningen är ett viktigt steg för att få fotfäste på 
arbetsmarknaden och kommunen kan här göra en viktig insats för att 
underlätta för individer att bli självförsörjande och förebygga utanförskap. 
Därför behöver kommunen öppna samtliga sina verksamheter för dessa 
målgrupper.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har länge haft en hög arbetslöshet bland utsatta 
grupper, som de senaste åren accentuerats av det stora inflödet av 
nyanlända, vilka ofta inte har den utbildning eller arbetslivserfarenhet som 
är gångbar på den svenska arbetsmarknaden. I skrivande stund är 
arbetslösheten bland inrikes födda i kommunen 3,5 % och bland utrikes 
födda 30 %. Även för andra utsatta grupper, dit förutom nyanlända även 
ungdomar, funktionsnedsatta och långtidsarbetslösa brukar räknas, finns 
det stora behov av extra stöd för att få ett inträde på arbetsmarknaden.

Samtidigt har kommunen stora behov de kommande åren vad gäller 
kompetensförsörjningen, inte minst inom vård, omsorg, skola och förskola. 
Även det lokala näringslivet har stora behov av att rekrytera men har svårt 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

att hitta arbetskraft. Genom att öppna upp kommunala verksamheter för 
dessa personer skulle de kunna ges värdefulla erfarenheter som skulle ge 
dem ett första steg in på arbetsmarknaden, samtidigt som kommunen skulle 
kunna fånga upp värdefull kompetens för framtiden. 

Praktik och även anpassade anställningar, som till exempel extratjänster, 
lönebidragsanställningar och nystartsjobb är numera i hög utsträckning 
möjliga att kombinera med studier. Kommunen skulle här också kunna ha 
ypperliga möjligheter att skräddarsy anställningar som kan kombineras med 
utbildning som är relevant för arbetsmarknadens krav.

Som kommun föreligger också ett ytterligare syfte med att bereda 
människor möjligheter till inträde på arbetsmarknaden; som offentlig aktör 
satt att verka för medborgarnas bästa intresse finns det en social dimension 
att beakta. Kommunen bör agera som ett gott föredöme i frågor som gäller 
medborgarnas möjligheter att vara delaktiga i samhället, där en av de 
viktigaste aspekterna är att kunna arbeta och försörja sig själv. Därmed bör 
kommunen öppna upp samtliga sina verksamheter för att möta behov hos 
både kommun, medborgare och samhälle.

Socialnämnden beslutade § 8/2018 att lämna förslag till 
kommunfullmäktige om praktikplatser i kommunala verksamheter.

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 8/2018
Tjänsteskrivelse 2018-01-14

Skickas till
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-07

1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 8/2018 Dnr 2018/7

Praktik och anpassade anställningar i 
kommunala verksamheter
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att

a) samtliga kommunala verksamheter, inklusive bolag och förbund, ska 
erbjuda platser för praktik och anpassade anställningar vikta för personer 
som tillhör arbetsmarknadens utsatta grupper
b) de kommunala verksamheterna ska under varje verksamhetsår ta emot 
minst 50 personer ur ovan nämnda målgrupp 
c) fördelningen av dessa praktikplatser och anpassade anställningar ska 
primärt baseras på storlek på förvaltning/avdelning/enhet 
d) samordning av dessa praktikplatser och anpassade anställningar ska 
hanteras av arbete- och integrationsenheten

Sammanfattning
Hultsfreds kommun har en hög arbetslöshet, inte minst i de grupper som 
räknas som utsatta. Samtidigt har kommunen stora utmaningar framöver 
med sin kompetensförsörjning och även det lokala näringslivet har svårt att 
rekrytera. Den första anställningen är ett viktigt steg för att få fotfäste på 
arbetsmarknaden och kommunen kan här göra en viktig insats för att 
underlätta för individer att bli självförsörjande och förebygga utanförskap. 
Därför behöver kommunen öppna samtliga sina verksamheter för dessa 
målgrupper.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har länge haft en hög arbetslöshet bland utsatta 
grupper, som de senaste åren accentuerats av det stora inflödet av 
nyanlända, vilka ofta inte har den utbildning eller arbetslivserfarenhet som 
är gångbar på den svenska arbetsmarknaden. I skrivande stund är 
arbetslösheten bland inrikes födda i kommunen 3,5 % och bland utrikes 
födda 30 %. Även för andra utsatta grupper, dit förutom nyanlända även 
ungdomar, funktionsnedsatta och långtidsarbetslösa brukar räknas, finns 
det stora behov av extra stöd för att få ett inträde på arbetsmarknaden.

Samtidigt har kommunen stora behov de kommande åren vad gäller 
kompetensförsörjningen, inte minst inom vård, omsorg, skola och förskola. 
Även det lokala näringslivet har stora behov av att rekrytera men har svårt 
att hitta arbetskraft. Genom att öppna upp kommunala verksamheter för 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-07

2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

dessa personer skulle de kunna ges värdefulla erfarenheter som skulle ge 
dem ett första steg in på arbetsmarknaden, samtidigt som kommunen skulle 
kunna fånga upp värdefull kompetens för framtiden. 

Praktik och även anpassade anställningar, som till exempel extratjänster, 
lönebidragsanställningar och nystartsjobb är numera i hög utsträckning 
möjliga att kombinera med studier. Kommunen skulle här också kunna ha 
ypperliga möjligheter att skräddarsy anställningar som kan kombineras med 
utbildning som är relevant för arbetsmarknadens krav.

Som kommun föreligger också ett ytterligare syfte med att bereda 
människor möjligheter till inträde på arbetsmarknaden; som offentlig aktör 
satt att verka för medborgarnas bästa intresse finns det en social dimension 
att beakta. Kommunen bör agera som ett gott föredöme i frågor som gäller 
medborgarnas möjligheter att vara delaktiga i samhället, där en av de 
viktigaste aspekterna är att kunna arbeta och försörja sig själv. Därmed bör 
kommunen öppna upp samtliga sina verksamheter för att möta behov hos 
både kommun, medborgare och samhälle.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 4/2018
Tjänsteskrivelse 2018-01-14

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 27/2018 Dnr 2018/23

Ombudgetering 2018
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till ombudgetering 2018

Sammanfattning
Förslag till ombudgetering 2018 har tagits fram av ekonomikontoret. 
Resultatet för 2018 beräknas bli 9 253 tkr vilket är  5 161 tkr lägre än den i 
juni 2017 fastställda budgeten. Investeringsnivån höjs till 164 154 tkr.

Ärendebeskrivning
Efter förslag till ombudgetering beräknas resultatet för 2018 bli  9 253 tkr 
vilket är 5 161 tkr lägre än den budget som fastställdes i juni 2017. Utöver 
resultatet beräknas övergripande finansiella mål för långfristiga skulder och 
soliditet vara 365,8 tkr respektive 26,0 procent.

Verksamhetens nettokostnader är 13 678 tkr högre, i den posten ingår en 
sänkning av beräknade löneökningar med 2 775 tkr. Andra stora 
förändringar är att avskrivningarna beräknas bli 2 200 tkr lägre än tidigare 
budget, barn- och utbildningsnämnden får ett tillskott på 6 854 tkr i 
personalförstärkning och socialnämnden får ett tillskott på 7 144 tkr för 
tillfälligt äldreboende.

Skatter och statsbidrag ökar med 6 890 tkr på grund av ett högre 
invånarantal och bättre skatteunderlag än budgeterat. 

Nyupplåningen beräknas bli 10 357 tkr vilket är högre än tidigare budget. 
Trots det beräknas räntenettot bli 1 800 tkr bättre vilket beror på att 
räntenivåerna fortsatt är låga.

Investeringsbeloppet föreslås bli 164 154 tkr vilket är 2 996 tkr högre än 
tidigare. Av detta är 54 296 tkr flytt av budget från tidigare år men det 
flyttas samtidigt 49 600 tkr till 2019 avseende förskola. 

Beslutsunderlag
Underlag från ekonomikontoret

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 28/2018 Dnr 2018/22

Målilla Byggnadsförening u.p.a. (Skeppet i 
Målilla) - lösen av lån
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att kommunen ska åt Målilla Byggnadsförening betala deras lån 
uppgående till 240 171 kronor. 

Vidare föreslås besluta om att åt Målilla Byggnadsförening betala deras lån 
om totalt 2 981 442 kronor där kommunen har ett borgensåtagande. 

Sammanlagt kommer kommunen då att ha betalat lån åt Målilla 
Byggnadsförening uppgående till 3 221 593 kronor. Kommunens 
hyresavtal för lokal Skansen i Skeppet i Målilla ska i samband med denna 
uppgörelse upphöra 2018-12-31.

Sammanfattning
Kommunen föreslås betala lån upp till 3 221 593 kronor åt Målilla 
Byggnadsförening(Skeppet i Målilla).

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet har gett kommunchefen Lars-Erik Rönnlund i uppdrag att 
hitta en finansiell lösning som kan leda till att kommunens hyresavtal 
Skansen kan upphöra samt att Målilla Byggnadsförening(Skeppet i Målilla) 
ska kunna klara sig vidare utan ytterligare kommunala bidrag. 
Förhandlingen är slutförd och har lämnats till arbetsutskottet som förslag. 
Förslaget är kommunicerat med arbetsutskottet och ekonomichefen.

Kommunen föreslås betala Målilla Byggnadsförenings (Skeppet i Målilla) 
lån kopplade till de borgensåtaganden kommunen har. Ett lån 
(borgensåtagande) uppgående till 2 831 422 kronor och ett lån 
(borgensåtagande) uppgående till 150 000 kronor.

Utöver detta föreslås kommunen lösa del av det lån som föreningen har 
utan kommunal borgen. Lånet utan kommunal borgen uppgår idag till 
390 171 kronor. Kommunen föreslås lösa 240 171 kronor av detta. Totalt 
föreslås kommunen betala lån för 3 221 593 kronor åt Målilla 
Byggnadsförening. 

Kommunen kommer därefter ha kvar ett borgensåtagande på Målilla 
Byggnadsförenings checkkredit upp till 100 000 kronor. Utöver det har 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

kommunen betalat lokalhyra för hela året för lokal Skansen i Skeppet i 
Målilla. Det lokalhyresavtalet upphör 20181231 i samband med denna 
uppgörelse. Sammantaget ska denna uppgörelse leda till att Målilla 
Byggnadsförening ska klara sin verksamhet utan ytterligare kommunala 
insatser i framtiden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunchefen

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 29/2018 Dnr 2018/24

Årsredovisning 2017 
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa årsredovisningen för 2017.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt en årsredovisning för Hultsfreds 
kommun och en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. 

Det redovisade resultatet för Hultsfreds kommun 2017 är 16,8 mnkr. 
Koncernens resultat uppgår till 21,6 mnkr där då kommunen bidrar med 
större delen.

På kommunstyrelsens sammanträde ska även årsredovisningen 2017 för 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund samt VA-bokslut 2017 redovisas.

Vidare sker även avstämning av AB Hultsfreds Bostäders samt Hultsfreds 
Kommunala Industri AB i samband med kommande dragning i 
kommunstyrelsen.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 30/2018 Dnr 2018/10

Mål och budget 2019 - ramar 
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till ram för år 2019

Sammanfattning
Enligt tidplan ska förslag lämnas till kommunfullmäktige 19 mars 2018.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt förslag till övergripande mål, 
resultatnivå och fördelning av ram för drift- och investeringsbudget. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-05

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 8/2018 Dnr 2018/10

Inför budget 2019 - ramberäkning och 
övergripande mål presenteras
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för presentationen som utgör starten för arbetet 
med budget 2019.

Sammanfattning
Vid kvällens sammanträde föredrogs direktiv, omvärldsanalys och övriga 
förutsättningar inför arbetet med budget 2019.

Ärendebeskrivning
Efter en kort inledning av kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, 
gav kommunchef Lars Rönnlund en övergripande omvärldsanalys.

Därefter redogjorde ekonomichef Henric Svensson tillsammans med 
controller Alexander Sundqvist för kommunens förutsättningar. I 
presentationen behandlades bland annat skattesats, investeringar och 
finansiella mål.

Skickas till
Samtliga förvaltningar
Revisionen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-30

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 19/2018 Dnr 2018/8

Upphandlingspolicy och riktlinjer för 
direktupphandling samt uppförandekod 
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta uppdaterad upphandlingspolicy, rutiner för upphandling och 
direktupphandling samt uppförandekod.

Vidare föreslås att policy och rutiner som antogs av kommunfullmäktige § 
37/2015 samt uppförandekoden som antogs av kommunfullmäktige § 
36/2016 upphör att gälla. 

Sammanfattning
Uppdaterade dokument för upphandlingspolicy och rutiner för upphandling 
samt översyn av uppförandekoden har genomförts.

Ärendebeskrivning
Ny lag om offentlig upphandling trädde i kraft 2017-01-01. Med anledning 
av detta behöver upphandlingspolicy och riktlinjer uppdateras. Justeringar 
av hänvisningar till nya kommunallagen och anpassningar till kommunens 
grafiska profil har också gjorts.

Upphandlingspolicy och riktlinjer är gemensamma för de genom 
inköpscentralen samverkande kommunerna. Även uppförandekoden är 
gemensam men har inte behövt justeras i samband med nya LOU.

Tidigare upphandlingspolicy, rutiner för upphandling och 
direktupphandling antogs av kommunfullmäktige § 37/2015 och 
uppförandekoden togs i beslut § 36/2016.

Beslutsunderlag
Förslag till upphandlingspolicy, riktlinjer och uppförandekod

Skickas till
Kommunstyrelsen
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1 (1)Tjänsteskrivelse

2018-01-17Kommunstyrelsen
Henric Svensson
Ekonomichef

 

Uppdatering av upphandlingspolicy, rutiner för 
upphandling och direktupphandling samt uppfö-
randekod.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att an-
ta uppdaterad upphandlingspolicy, rutiner för upphandling och direktupp-
handling samt uppförandekod.

Ärendebeskrivning
Ny lag om offentlig upphandling trädde i kraft 2017-01-01. Med anledning 
av detta behöver upphandlingspolicy och riktlinjer uppdateras. Justeringar av 
hänvisningar till nya kommunallagen och anpassningar till kommunens gra-
fiska profil har också gjorts.

Upphandlingspolicy och riktlinjer är gemensamma för de genom inköpscen-
tralen samverkande kommunerna. Även uppförandekoden är gemensam men 
har inte behövt justeras i samband med nya LOU.
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1 (2)Upphandlingspolicy

2018-01-17

Upphandlingspolicy för Hultsfred, Högsby, Möns-
terås, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks 
kommuner
De samverkande kommunerna, kommunalförbund och helägda bolag, i fortsätt-
ningen be-nämnda upphandlande myndigheter, har som mål att upphandla va-
ror, tjänster och byggentreprenader på ett sådant sätt att kommuninvånarna, 
medarbetarna och övriga intressenters krav på offentlig service uppfylls till 
lägsta möjliga total kostnad, vilket innebär rätt funktion och rätt kvalitet i rätt 
tid till rätt pris.

All upphandling ska ske enligt gällande bestämmelser, däribland lagen om of-
fentlig upp-handling samt upphandlande myndigheters policy och riktlinjer för 
inköp och upphandling. Detta innebär att grundläggande principerna om lika-
behandling, proportionalitet, transparens, icke-diskriminering och ömsesidigt 
erkännande ska tillämpas.

All upphandling och inköp hos de upphandlade myndigheterna ska präglas av:

Affärsmässighet
Upphandlingar och inköp ska präglas av god ekonomisk hushållning. Hänsyn 
ska tas till kvalitet, miljökrav och sociala krav, långsiktiga kostnader och andra 
aspekter. Kontakter med näringslivet ska kännetecknas av god affärsetik, öp-
penhet, objektivitet och likabehandling.

Helhetssyn
Upphandlingar och inköp ska präglas av en helhetssyn. Upphandlingar och in-
köp ska genom-föras med användning av de konkurrensmöjligheter som finns 
och på ett sådant sätt att lång-siktig konkurrens stimuleras. Upphandlingar ska 
utformas så att det är möjligt för mindre och medelstora företag att lämna an-
bud och det lokala näringslivet ska informeras om pågående upphandlingar. 

Effektivitet
All upphandling och alla inköp ska präglas av effektivitet, kompetens och sam-
verkan. De vinster som följer av en samordning av de upphandlande myndighe-
ternas behov ska tas till-vara. Upphandlingar och inköp ska samordnas med lä-
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Error! Reference source not found.
Upphandlingspolicy 2 (2)

nets övriga kommuner, med landstinget samt andra upphandlande myndigheter 
när detta är ändamålsenligt. 

Miljö- och sociala hänsyn
De upphandlande myndigheterna ska verka för en god livsmiljö och en långsik-
tig hållbar utveckling genom att välja varor, tjänster och byggentreprenader 
som är miljöanpassade både med avseende på den yttre miljön och på arbets-
miljön samt tar hänsyn till sociala och etiska krav. 

Krav ska, med hänsyn till föremålet för upphandling, ställas på de leverantörer 
som de upp-handlande myndigheterna tecknar avtal med, att de; främjar goda 
arbetsvillkor och jämställdhet i arbetslivet, följer villkor på arbetsmarknadens 
och i kollektivavtal, motarbetar diskriminering och korruption, medger insyn i 
sin verksamhet och meddelarfrihet för anställda. Dessa krav ska även gälla för 
underentreprenörer som leverantören anlitar. 

Ansvar och uppföljning
Respektive kommuns, kommunalförbunds och bolags ansvariga chefer ansva-
rar för att denna upphandlingspolicy följs.

Inköpscentralen ansvarar i förekommande fall för att; i nära samråd med sam-
verkande upp-handlande myndigheter genomföra upphandlingar enligt ingång-
et avtal eller efter beställning enligt antagna riktlinjer samt ge råd, utbilda och 
informera i frågor som rör upphandling och konkurrens.

De upphandlande myndigheternas upphandlingar ska följas upp årsvis.
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Riktlinjer för upphandling
1 Inledning
Dessa riktlinjer innehåller information och anvisningar för hur upphandling ska 
genomföras i Hultsfreds kommun. 

Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kom-
muner samverkar i upphandlingsfrågor. Kommunernas gemensamma organ för 
upphandling benämns Inköps-centralen. Västerviks kommun är värdkommun 
för Inköpscentralen.

I Hultsfreds kommun och dess förvaltningar (och bolag) ska all upphandling 
och alla inköp genomföras affärsmässigt, effektivt samt med användande av de 
konkurrensmöjligheter som finns. 

All upphandling ska ske enligt EU:s grundläggande gemenskapsrättsliga prin-
ciper, enligt  gällande bestämmelser, däribland lagen om offentlig upphandling 
samt enligt kommunens upphandlingspolicy, särskilda riktlinjer och beslut.

2 Upphandlande myndighet/enhet
Hultsfreds kommun och dess förvaltningar är en upphandlande myndighet. De 
kommunala bolagen är egna upphandlande myndigheter. 

I fortsättningen används benämningen upphandlande myndighet för samtliga 
upphandlande myndigheter.

3 Ansvar
Respektive förvaltningschef och förvaltningens medarbetare som i enlighet 
med delegations-ordningen har rätt att genomföra upphandling respektive in-
köp ansvarar för att den gemen-samma upphandlingspolicyn, riktlinjer och 
checklistor följs.

För anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader till ett värde som 
överstiger gränsen för direktupphandling ska utsedd handläggare från respekti-
ve upphandlande myndighet överlägga med Inköpscentralen om hur upphand-
lingen ska genomföras.
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Anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader till ett värde som under-
stiger gränsen för direktupphandling ska ske enligt anvisningarna i ”Riktlinjer-
na för direktupphandling” och i ”Checklistan för kommunala inköp”.

4 Samordning
(De upphandlande myndigheterna i) Hultsfreds kommun  ska ha en helhetssyn 
på upphandlingar och ta tillvara de vinster som följer av en samordning av hela 
kommunens (och dess bolags behov). En gemensam hållning utåt när det gäller 
upphandlingsfrågor med hänsyn till gällande lagstiftning, miljöhänsyn, konkur-
rensfrågor ska finnas.

Upphandlingar och inköp ska samordnas med de kommuner som ingår i upp-
handlings-samverkan, länets övriga kommuner, med landstinget samt andra 
upphandlande myndigheter där detta är ändamålsenligt och lönsamt. De upp-
handlande myndigheterna ska när det be-döms som fördelaktigt vara med på de 
upphandlingar som genomförs nationellt.

5 Affärsmässig relation till leverantörer
De upphandlande myndigheternas kontakter med leverantörer ska känneteck-
nas av god affärsetik, öppenhet, objektivitet och likabehandling så att de upp-
fattas som kompetenta och opartiska köpare.

De upphandlande myndigheterna ska möjliggöra för mindre och medelstora fö-
retag att lämna anbud, vårda konkurrenssituationen samt informera det lokala 
näringslivet om pågående upphandlingar.

De leverantörer som tilldelas kontrakt ska vara kompetenta, ha fullgjort sina 
skatte- och registreringsskyldigheter samt vara ekonomiskt stabila. 

5.1 Allmänhetens insyn i leverantörs verksamhet
Leverantören är skyldig utan oskäligt dröjsmål lämna sådan information som 
avses i 10 kap. 9 § Kommunallag (2017:725) till de upphandlande myndighe-
terna efter att de begärt information. Sådan information ska normalt vara skrift-
lig. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur till ex-
empel entreprenaden utförs. 

De upphandlande myndigheterna är skyldiga att precisera vilken information 
som begärs. Leverantören är inte skyldig att lämna information om detta strider 
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mot lag eller annan för-fattning eller om uppgifterna kommer att omfattas av 
sekretess hos de upphandlande myndigheterna. 

Informationen som lämnas till de upphandlande myndigheterna enligt ovan ska 
heller inte kunna anses vara företagshemligheter enligt Lag (1990:409) om 
skydd av företagshemligheter. Denna bestämmelse ska inte påverka innehållet i 
övrigt i förfrågningsunderlaget eller avtalet. 

5.2 Krav på villkor i kollektivavtal 
Krav ska, med hänsyn till föremålet för upphandling, ställas på de leverantörer 
som de upp-handlande myndigheterna tecknar avtal med, att de; 

• främjar goda arbetsvillkor och jämställdhet i arbetslivet, 
• följer arbetsmarknadens villkor och/eller kollektivavtal, 
• motarbetar diskriminering och korruption och 
• medger insyn i sin verksamhet och meddelarfrihet för anställda. 

Detsamma ska gälla för eventuella underentreprenörer som entreprenören anli-
tat för att full-följa avtalet. 

På begäran från de upphandlande myndigheterna ska entreprenören lämna de 
uppgifter och handlingar som krävs för att skyldigheterna enligt ovan ska kun-
na kontrolleras. 

Skulle entreprenören brista i att fullgöra detta åtagande har kommunerna rätt 
att häva avtalet om bristen är väsentlig. 

5.3 Checklista för direktupphandling samt inköpsrutiner
Av de upphandlande myndigheternas checklistor för inköp framgår vilka in-
köpsrutiner som gäller.  

Respektive chef ansvarar för att dessa regler är kända och följs.

6 Avtalstrohet och ramavtal
Många av de upphandlingar som genomförs resulterar i att ett ramavtal teck-
nas. Samtliga medarbetare hos de upphandlande myndigheterna ska använda 
ingångna ramavtal. De medarbetare som i enlighet med delegationsordningen 
har rätt att göra inköp är skyldiga att in-formera sig om vilka ramavtal som 
finns och att beställa från dessa.
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Avsteg från att använda ramavtal får endast göras i undantagsfall, avsteg med 
skälen till avsteg ska dokumentera.

De upphandlande myndigheterna ska uppmärksamma områden där ramavtal 
kan medföra ekonomiska eller administrativa effektiviseringar och ta initiativ 
till att upphandling genom-förs.

Inför varje ramavtalsupphandling är det Inköpscentralen som ansvarar för att 
de upphandlande myndigheternas behov samordnas och tillgodoses på bästa 
sätt. De upphandlande myndigheterna bidrar med sakkunnig personal till de 
olika referensgrupper som deltar i arbetet med ramavtals-upphandlingen. 

7 Upphandling
De upphandlande myndigheternas upphandlingsprocesser ska genomföras en-
ligt gällande lagar och bestämmelser samt enligt Hultsfreds kommuns särskilda 
riktlinjer och beslut.

7.1 Kompetens
Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen ska genomföras av personalen 
på Inköpscentralen som är särskilt anställd för detta och har kompetens och er-
farenhet. 

Hultsfreds kommun ska använda den samlade kommersiella och juridiska kom-
petensen och erfarenheten som finns tillgänglig på Inköpscentralen. 

Inköpscentralen kan anlita extern konsult till vissa kompetens- eller resurskrä-
vande upphandlingar.

7.2 Tröskelvärden
LOU skiljer på upphandlingar över respektive under de så kallade tröskelvärde-
na (beräknat värde av varje upphandling). Se lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling, 5 kap. Tröskel-värden.

7.3 Upphandlingsförfaranden
För upphandlingar under tröskelvärdet finns följande upphandlingsförfaranden: 
förenklat förfarande, urvalsförfarande, konkurrenspräglad dialog, direktupp-
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handling och selektivt för-farande om upphandlande myndighet vill inrätta ett 
dynamiskt inköpssystem. 

För upphandlingar över tröskelvärdet finns följande upphandlingsförfaranden: 
öppet förfarande, selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående 
annonsering, förhandlat förfarande utan föregående annonsering, konkur-
renspräglad dialog och förfarande för inrättande av innovationspartnerskap.

Projekttävlingar: En projekttävling innebär att den upphandlande myndigheten 
bjuder in till en tävling som är öppen för alla. Syftet är att få en ritning, projekt-
beskrivning eller liknande som en jury har utsett till vinnande bidrag. En pro-
jekttävling påminner om ett upphandlings-förfarande men reglerna är betydligt 
mindre detaljerade.

Elektroniska auktioner: En upphandlande myndighet kan välja att tillämpa 
elektronisk auktion som en avslutande del av en upphandling. En elektronisk 
auktion är i sig inte ett förfarande utan ingår i andra förfaranden.

7.4 Skyldighet att överlägga
Före anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader till ett värde som 
överstiger gränsen för direktupphandling ska utsedd handläggare från Hults-
freds kommun överlägga med Inköpscentralen om hur upphandlingen ska ge-
nomföras. Om samordning kan ske med flera kommuner ska Inköpscentralen 
alltid utreda om detta är fördelaktigt för alla parter. 

7.5 Upphandlingsbeslut
Innan ett beslut tas om att starta en upphandling ska utsedd handläggare kon-
trollera att det finns medel budgeterade för anskaffningen, om speciella krav 
ska ställas, etc. Beslut om att inleda en upphandling ska dokumenteras.

7.6 Planering av upphandling
När Hultsfreds kommun planerar en upphandling ska följande diskuteras till-
sammans med Inköpscentralen och beslutas om:

• vilka krav som ska ställas i upphandlingen
• hur utvärderingen ska genomföras
• hur Hultsfreds kommun efter genomförd upphandling ska få si-
na behov tillgodosedda till rätt kvalitet och till rätt pris
• hur varan ska betalas; köp, leasing, hyra eller hyrköp av lös 
egendom.
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Roller vid upphandling:
Beställaren är den som beslutar om upphandling och nyttjar avtalen. I beställa-
rens uppgift ingår bland annat att beskriva verksamhets-, kvalitets-, funktions- 
och miljökrav. Beställaren beskriver således varan eller tjänstens beskaffenhet.

Upphandlaren är den som ansvarar för de affärsmässiga, kommersiella och ju-
ridiska kraven samt utfärdar det färdiga förfrågningsunderlaget och handlägger 
upphandlingen.

7.7 Miljökrav samt sociala- och etiska krav
De upphandlande myndigheterna ska verka för att påverka hälsa och miljö på 
ett positivt sätt genom att ställa miljökrav i sina upphandlingar där det är rele-
vant. Miljökriterierna ska ställas i relation till övriga kvalitetskrav i upphand-
lingen. De upphandlande myndigheterna ska an-vända sig av Miljöstyrningsrå-
dets upphandlingskriterier som stöd i sina upphandlingar.

För uppföljning av de sociala- och etiska kraven kan/ska de upphandlande 
myndigheterna ansluta sig till det kontrollsystem som SKL Kommentus In-
köpscentral arbetat fram. 

I samband med upphandling ska de upphandlande myndigheterna även ta hän-
syn till:

• Hultsfreds kommuns särskilda riktlinjer och beslut
• Hultsfreds kommuns andra policys
• Hultsfreds kommuns ev. andra krav

7.8 Kalmar läns strategi för klimatsamverkan
Under namnet ”No oil” samlas mål, strategier och projekt för utveckling mot 
en fossilbränsle-fri region år 2030. Dessa är utarbetade av Klimatkommissio-
nen, regionförbundet och kommunerna i Kalmar län. Målen gäller ett växande 
näringsliv för hållbar utveckling, inga netto-utsläpp av koldioxid från länet, och 
energieffektivisering i bostäder och lokaler, resor och transporter. 

Vid upphandling av varor och tjänster som kan påverka energianvändningen i 
lokaler och bostäder, och miljöpåverkande utsläpp från denna, ska hänsyn tas 
till hur detta påverkar upp-fyllelsen av regionala och lokala mål för energief-
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fektivisering, användning av förnybar energi, och minskade utsläpp av klimat-
påverkande gaser. 

Vid upphandling av bilar ska krav ställas på att bilarna ska vara miljöbilar (en-
ligt de regler som gäller för statlig upphandling, se förordning (2009:1) om 
miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor.)  

Vid upphandling av personresor och godstransporter ska hänsyn tas till uppfyl-
landet av det regionala målet om att dessa ska vara klimatneutrala år 2020.

7.9 Elektroniskt upphandlingsstöd
De samverkande kommunerna använder digital anbudsgivning via digitalt upp-
handlingsverk-tyg. Anbudsgivare som vill delta i upphandlingar ska lämna in 
elektroniskt anbud.

Inköpscentralen är systemförvaltare av det digitala upphandlingsstödet och an-
svarar för in-formation, utbildning samt utlämnande av inloggningsuppgifter.

7.10 Annonsering
Annonsering sker via den allmänt och gratis tillgängliga annonsdatabasen i det 
digitala upp-handlingsverktyget med spegling av samtliga upphandlingar på al-
la de samverkande kommunernas hemsidor.

7.11 Förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlag ska distribueras via det digitala upphandlingsverktyget. 

7.12 Anbudstiden
Från det att annonsering sker till dess att anbuden ska vara inne ska det på In-
köpscentralen finnas en tillgänglig handläggare som via det digitala upphand-
lingsstödet kan registrera svar på inkomna frågor och distribuera eventuella 
kompletteringar. 

7.13 Anbud

7.13.1 Lämna anbud
Alla anbud till Hultsfreds kommun ska lämnas digitalt via det digitala upp-
handlingsverktyget. Anbud som inkommer efter sista dag för lämnande av an-
bud ska inte tas upp för prövning.
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7.13.2 Anbudsöppning
Anbudsöppning ska genomföras en dag efter sista dag för lämnande av anbud. 
Vid anbuds-öppningen ska minst två personer närvara och ett öppningsproto-
koll ska upprättas och under-tecknas av de närvarande personerna

7.13.3 Prövning och utvärdering
Prövning och utvärdering av anbuden ska genomföras enligt de förutsättningar 
som gavs i förfrågningsunderlaget.

7.13.4 Tilldelningsbeslut och skäl
Tilldelningsbeslutet ska undertecknas av ansvarig person på Hultsfreds kom-
mun som i enlig-het med delegationsordningen har rätt att göra detta. När det 
gäller de ramavtal som är tecknade för en eller flera av de samverkande kom-
munerna ska tilldelningsbeslutet undertecknas av Inköpscentralens chef. 

Tilldelningsbeslutet måste tydligt informera om skälen till varför kommunerna 
har valt en viss anbudsgivare till leverantör. 

Tilldelningsbeslutet ska skickas till alla anbudsgivare och det är Inköpscentra-
len som har be-visbördan för att de föreskrivna upplysningarna (enligt LOU) är 
lämnade.

7.13.5 Tiodagars frist
När tilldelningsbeslut har skickats ut börjar en tiodagars frist för överprövning 
att löpa. Den första dagen av fristen är dagen efter att tilldelningsbeslutet skic-
kas ut.

Under dessa tio dagar kan inte avtal tecknas eller göra en beställning.

7.13.6 Offentlighet och sekretess
Under pågående upphandling gäller absolut sekretess. När tilldelningsbeslut 
fattats upphör den absoluta sekretessen. Det innebär att samtliga handlingar 
som rör upphandlingen som huvudregel blir offentliga.

Om en leverantör eller någon annan begär att få ta del av anbud, utvärderings-
protokoll eller andra handlingar är Hultsfreds kommun skyldig att skyndsamt ta 
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ställning till begäran och göra en sekretessprövning av uppgifterna i handling-
arna.

8 Avtal

8.1 Avtalstecknande
Kommunerna ska avvakta i minst tio dagar (10-dagarsfristen) med att teckna 
avtal för att leverantörer ska kunna ansöka om överprövning i förvaltningsrät-
ten.

Avtal ska undertecknas av ansvarig person på respektive förvaltning som i en-
lighet med de-legationsordningen har rätt att göra detta. När det gäller de ra-
mavtal som är tecknade för en eller flera av de samverkande kommunerna ska 
de undertecknas av Inköpscentralens chef. 

8.2 Registrering av avtal
Upphandlingsenheten ansvarar för att de ramavtal som är tecknade för Hults-
freds kommun registreras i kommunernas avtalsdatabas via det digitala upp-
handlingsverktyget.

8.3 Avtalsförvaltning
Respektive beställare i de samverkande kommunerna ansvarar tillsammans 
med Inköpscentralen för att deras avtal förvaltas aktivt och bevakar avtalstiden.

Inköpscentralen ansvarar för de ramavtal som är tecknade för en eller flera 
kommuner förvaltas aktivt och bevakar avtalstiden.

8.4     Jäv
Både tjänstemän och förtroendevalda kan vara jäviga. Den som anser sig jävig 
ska själv an-mäla detta och får inte delta i handläggningen av ärendet och inte i 
förberedelserna för be-slut.  Om någon som är jävig deltar i handläggningen 
kan beslutet upphävas om någon överklagar. 

8.5     Mutor och bestickning
Det är brottsligt att ta emot mutor eller begära en belöning. Detta kan ge böter 
eller fängelse i högst 2 år samt eventuellt avsked från sin tjänst. 

Tänk på att:
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Det som uppfattas som gästfrihet  - kan vara bestickning
Det som uppfattas som generositet – kan vara bestickning
Det som uppfattas som hygglighet – kan vara bestickning
Det som uppfattas som studie- besök /resa – kan vara bestickning

När du låter dig bjudas – kan det vara en muta
När du tar emot en present – kan det vara en muta
När du tar emot en fördelaktig rabatt  - kan det vara en muta
När du tackar ja till en resa – kan det vara en muta

9 Inköpscentralen
Inköpscentralens uppgift är:

att i nära samråd och med underlag från de samverkande kommunerna svara 
för upphandlingar av gemensamma avtal för varor och tjänster som köps fre-
kvent i stora kvantiteter och som efterfrågas av samverkande kommunerna och 
deras bo-lag, 

att svara för specifika upphandlingar hos resp. kommun, 

att handlägga upphandlingar enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
(LOU) kap. 6 och kap. 19,

att ansvara för utbildning och information kring offentlig upphandling i samtli-
ga kommuner,

att inventera behovet av nya upphandlingar i samtliga kommuner,

att samordna om möjligt alla upphandlingar och avtalstider för samtliga kom-
muner,

att ansvara för att en avtalsdatabas utvecklas för samtliga kommuners räkning,

att ansvara för arkivering av originalhandlingar i genomförda upphandlingar,

att medverka när en andra konkurrensutsättning ska genomföras,

att vid behov medverka vid offertförfrågningar och andra former av direktupp-
handlingar och

att ta fram mallar och andra dokument som stöd för inköp och avrop.
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Därutöver ska Inköpscentralen:

ge råd, stöd och juridisk kompetens i upphandlings- och konkurrensfrågor till 
kommunerna, 

årligen informera kommunstyrelsen i respektive kommun om sin verksamhet, 

årligen anordna informations– och utbildningsdagar för företagen i varje kom-
mun, 

årligen upprätta en gemensam plan över avtal som ska upphandlas och 

ansvara för uppföljning av regler för offentlig upphandling och förändringar i 
lagstiftning.

9.1 Uppföljning
Kommunernas upphandlingar ska följas upp årsvis, detta ska ske genom en 
skriftlig rapport från Inköpscentralen till resp. kommunstyrelse. I rapporten ska 
det bland annat framgå vad som upphandlats, volym och värde. Rapporten ska 
lämnas senast i februari efterföljande år.
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Riktlinjer för direktupphandling
Dessa riktlinjer innehåller anvisningar för hur direktupphandling ska genomfö-
ras i Hultsfreds kommun. 

När får en direktupphandling genomföras?
LOU: Direktupphandling kan användas i tre situationer:

• Om upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen,
• I vissa i lagen särskilt angivna situationer då den upphandlande myndig-
heten eller enheten får använda förhandlat förfarande utan föregående an-
nonsering, samt
• Om det finns synnerliga skäl.

LUF: Direktupphandling får användas:
• Om upphandlingens värde uppgår till högst 26 % av det tröskelvärde som 
avses i 5 kap. 1 § och som gäller vid upphandling av varor och tjänster,
• Vidare får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall 
förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering 
enligt 6 kap. 5-12 §§ är uppfyllda, eller
• Om det finns synnerliga skäl.

LUK: En koncession får tilldelas utan förhandsannonsering enligt 5 § första 
stycket (direkt-upphandling), om:

• Värdet av koncessionen understiger 5 % av det tröskelvärde som avses i 5 
kap. 1 §,
• Förutsättningarna för upphandling utan föregående annonsering enligt 8 
kap. 3-5 §§ är uppfyllda, eller
• Om det finns synnerliga skäl.

Den som genomför en direktupphandling måste kunna bevisa att direktupp-
handling är tillåtet. 

Befintliga avtal
Finns det ramavtal för varan/tjänsten/byggentreprenaden ska dessa användas. 
Om avsteg behöver göras från ramavtalet ska ansvarig för avtalet kontaktas. 
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Vem får genomföra en direktupphandling?
Om inte annat framgår av delegationsordningen har alla medarbetare med bud-
getansvar 
rätt att göra en direktupphandling eller ge någon annan i uppdrag att genomföra 
en 
direktupphandling. Två personer på varje förvaltning har tillgång till ett digitalt 
upphandlingsverktyg. 

Samordning
Alla som genomför en direktupphandling ska förvissa sig om det samlade be-
hovet inom den upphandlande myndigheten av just den vara eller tjänst som 
ska direktupphandlas. Samordningen är viktig för att säkra att beloppsgränsen 
för direktupphandlingar av samma slag inom den upphandlande myndigheten 
inte överskrids. 

För att säkerställa samordningen ska Inköpscentralen alltid informeras innan ett 
köp genomförs. 

Hur beräknas värdet av en direktupphandling?
Det är det sammanlagda värdet av de inköp av samma slag som gjorts tidigare 
under räkenskapsåret och som beräknas göras under resterande del av året hos 
den upphandlande myndigheten som utgör värdet av direktupphandlingen. 
Eventuella optioner och möjliga förlängningar av avtal ska också räknas med i 
värdet. Ett anskaffningsbehov får inte delas upp i mindre delar i syfte att kom-
ma under gränsen för direktupphandling. 
 
Om behovet av varor/tjänster är återkommande och på ett par år överskrider 
beloppsgränsen för direktupphandling ska ett ramavtal istället upphandlas med 
lämpligt förfarande.

Hur ska en direktupphandling genomföras? 
Kontrollera alltid först i avtalskatalogen om det finns något ramavtal och om 
liknande köp av samma slag har gjorts tidigare under räkenskapsåret. Om inte, 
följ anvisningarna nedan:

Upp till 100 000 kr – ta om möjligt in priser från minst 3 leverantörer, antingen 
muntligt eller via telefon eller mail. Skriftligt avtal/beställning behöver inte 
tecknas.
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Över 100 000 kr – direktupphandlingen genomförs i det digitala upphandlings-
verktyget för direktupphandling och annonseras och blir därmed synlig på 
kommunens hemsida. Lämpliga leverantörer ska informeras om att direktupp-
handlingen är annonserad. Skriftligt avtal eller beställning ska tecknas. Avtal 
ska läggas in i avtalsdatabasen.

Dokumentation och arkivering
Direktupphandlingen ska dokumenteras dels genom det digitala upphandlings-
verktyget och dels i blanketten för direktupphandling. Arkivering sker enligt 
särskild anvisning. 

Sekretess
Upphandlingssekretess gäller fram till att beslut fattats om vald leverantör.

Uppföljning
Inköpscentralen ansvarar för uppföljningen av direktupphandlingar tillsam-
mans med kontaktpersonerna i resp. förvaltning. Uppföljning sker två gånger 
per år.
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Uppförandekod för hållbar utveckling
Produkter, tjänster och entreprenader som levereras till Hultsfreds kommun ska 
vara framställda under förhållanden som är förenliga med vår uppförandekod. 
Vi förutsätter att våra leverantörer (avtalspartners) uppfyller tillämplig lagstift-
ning i tillverkningslandet samt utifrån de internationella konventioner och för-
klaringar som uttrycks i FN:s Global Compact (www.globalcompact.org) re-
spekterar minst följande grundläggande principer:

• Mänskliga rättigheter
• Rättigheter i arbetslivet
• Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
• Minimering av miljöpåverkan
• Etiska och moraliska affärsregler

Mänskliga rättigheter
Leverantören ska respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition.

Principer och anställdas rättigheter

Nationell lagstiftning

Lagstiftningen i de länder där leverantören är verksam ska efterlevas och utgör 
alltid en miniminivå för de anställdas villkor. Ställer nationell lagstiftning hög-
re krav än ILO:s konventioner, eller FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, 
ska alltid denna ha företräde.

Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182 samt FN:s barnkonvention, arti-
kel 32)

Barnarbete, enligt definitionen i ILO-konventionen, får inte förekomma.
Barn får inte ha tvingats till skadligt arbete som skadar eller hindrar barnets 
skolgång eller hälsa.

Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105)

Att utnyttja någon form av tvångs- eller straffarbete accepteras inte.
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Ingen förekomst av diskriminering (ILO 100 och 111)

Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ur-
sprung, funktionshinder, politiska åsikter eller sexuell orientering får inte före-
komma.

Löner och arbetstider

Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. 
Den nationellt lagstadgade minimilönen är lägsta accepterad lönenivå. Lev-
nadslön är alltid eftersträvansvärd. Veckoarbetstiden får inte överstiga den lag-
liga gränsen och övertid ska vara kompenserad. Skatter och avgifter ska betalas 
och redovisas korrekt.

Vid upphandling av entreprenader eller tjänster ska den utförande parten 
tillämpa villkor i svenska kollektivavtal för de anställda.

Vid upphandling av entreprenader eller tjänster ska meddelarfrihet gälla för 
entreprenörens eller underentreprenörens personal.

Föreningsfrihet och organisationsrätt (ILO 87 och 98)

I länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling, ska leverantö-
ren medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- 
och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

Jämställdhetsarbete
Leverantörer med mer än 25 anställda ska ha en jämställdhetsplan som uppfyl-
ler gällande lagkrav. Leverantören har samma ansvar för att säkerställa och 
främja jämställdhet i sitt uppdrag som om kommunen själv hade tillhandahållit 
tjänsten.

Miljö
Leverantören ska ha mål och handlingsplaner för att minska såväl sin energi- 
och resursförbrukning som sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vat-
ten. Kemikalier ska hanteras på ett för människan och naturen säkert sätt.

Hälsa och säkerhet
Arbetsmiljön ska hålla en nivå som överensstämmer med internationella rikt-
linjer samt det arbetarskydd, den arbetsrätt och det socialförsäkringsskydd som 
gäller i tillverkningslandet. Anställda ska informeras om de eventuella hälsoris-
ker som arbetet kan medföra. Alla anställda ska ha tillgång till och använda re-
levant skyddsutrustning.
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Etiska och moraliska affärsregler

Hög etisk standard

Vi kräver oss att våra leverantörer uppvisar hög affärsetik, att de följer gällande 
nationella lagar, och att de inte på något sätt medverkar i korruption, bestick-
ning, bedrägeri eller utpressning. 

Transparenta affärsrelationer

Våra leverantörer ska varken erbjuda eller ta emot gåvor, betalningar eller and-
ra förmåner som kan vara ägnade att förleda mottagaren att handla mot sin 
plikt.

Uppföljning
Hultsfreds kommun förbehåller sig rätten att på egen hand, eller genom tredje 
part, genomföra uppföljning och kontroller på plats i produktionen. 

Uppföljningarna är vid förfrågan enligt avtal obligatoriska att besvara. Vid 
kontroll ska leverantören kunna visa verifikat eller annan dokumentation som 
styrker att kraven efterlevs. Finns behov av komplettering av uppgifterna, ex-
empelvis då uppgifter saknas, dokumentationen ej är tillräcklig eller är av tvi-
velaktig äkthet, är leverantören skyldig att vara behjälplig med dessa för att 
samarbetet ska kunna fortgå. 

Skulle avvikelser upptäckas vid revisionstillfället ska leverantören vidta lämp-
liga åtgärder. Bedömer Hultsfreds kommun bristerna allvarliga nog förbehåller 
sig även kommunen rätten att vidta åtgärder så som exempelvis begära vite el-
ler avbryta samarbetet. 

Genom att leverantören skriver under dokumentet intygas att leverantören, och 
eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta doku-
ment. 

FÖRETAGETS NAMN…………………………………………..... 

SIGNATUR………………………………………………………… 

NAMNFÖRTYDLIGANDE……………………………………….. 

DATUM……………………………………………………………. 
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 37 Dnr 2013/221 050

Förslag till Upphandlingspolicy för Hultsfred, 
Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och 
Västerviks kommuner samt riktlinjer

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till upphandlingspolicy 
samt riktlinjer.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att tidigare beslut om inköpspolicy § 
95/2004 upphävs i och med detta.

Sammanfattning
Ett förslag till ny upphandlingspolicy har tagits fram. 

Ärendebeskrivning
Inköpscentralen har översänt förslag till upphandlingspolicy. Ett utkast till 
riktlinjer och checklistor har också sammanställts.

Arbetsutskottet beslutade § 352/2013-12-17 översända förslaget till 
koncernledningen för yttrande.

Vidare beslutade arbetsutskottet ge koncernledningen i uppdrag att se över 
förslaget till riktlinjer och checklistor samt att koncernledningen fastställer 
desamma.

Förslag till upphandlingspolicy tillsammans med riktlinjer för upphandling 
samt riktlinjer för direktupphandling har nu behandlats hos 
koncernledningen. 

Förslaget är att upphandlingspolicyn och riktlinjer för upphandling antas.

Yrkande
Mattias Wärnsberg, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att 
tidigare beslut om inköpspolicy § 95/2004 upphävs.

Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 352/2013, 48/2015
Koncernledningen 2014-09-25
Kommunstyrelsen § 33/2015
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Skickas till
Inköpscentralen i Västervik
Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommuner f.k.
Ekonomikontoret
Revisionen
Samtliga förvaltningar
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 26/2018 Dnr 2016/22 059

Motion om EU-Ja till krav på kollektivavtal vid 
offentliga upphandlingar
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad i och med yttrandet från ekonomikontoret där 
det framgår att kraven finns med för leverantörer och underentreprenörer 
samt att det även finns med i uppförandekoden.

Sammanfattning
Förslag till svar på motion om EU-ja till krav på kollektivavtal vid 
offentliga upphandlingar.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S, har 
2016-02-09 lämnat in en motion om att kommunen framöver ska skriva in 
krav på kollektivavtal i samtliga upphandlingsunderlag. I motionen 
hänvisar motionsställarna till ett nytt upphandlingsdirektiv som beslutats av 
Europaparlamentet vilket öppnar upp för ytterligare möjligheter att ställa 
krav bland annat när det gäller sociala frågor, miljö, ekologi, närproducerat 
och inte minst kollektivavtal. Detta för att borga för en konkurrensneutral 
upphandling som präglas av ordning och reda och schyssta arbets- och 
anställningsförhållanden. 
Kommunfullmäktige beslutade § 17/2016-03-21 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 75/2016-04-12 att remittera 
motionen till ekonomikontoret för att i samråd med inköpscentralen 
återkomma med ett yttrande.

Ekonomikontorets yttrande
Hultsfreds kommun har antagit en upphandlingspolicy som arbetats fram 
av Inköpscentralens referensgrupp, bestående av politiker och tjänstemän 
från samtliga kommuner. Alla samverkande kommuner har antagit samma 
policy. Av den framgår bland annat att:

”Krav ska, med hänsyn till föremålet för upphandling, ställas på de 
leverantörer som de upphandlande myndigheterna tecknar avtal med, att 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

de; 

 främjar goda arbetsvillkor och jämställdhet i arbetslivet, 
 följer villkor på arbetsmarknaden och i kollektivavtal, 
 motverkar diskriminering och korruption, 
 medger insyn i sin verksamhet och meddelarfrihet för anställda. 

Dessa krav ska även gälla för underentreprenörer som leverantören 
använder.”

De kommuner som ingår i inköpscentralen har också antagit en 
uppförandekod som innehåller krav på leverantörerna vad avser villkor i 
kollektivavtal.

Samråd har skett med motionsställarna.

Beslutsunderlag
Motion från Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S
Kommunfullmäktige § 17/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 75/2016
Yttrande från ekonomikontoret

Skickas till
Kommunstyrelsen

250



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-12

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 75/2016 Dnr 2016/22 059

Motion om EU-Ja till krav på kollektivavtal vid 
offentliga upphandlingar
Beslut
Arbetsutskottet beslutar remittera motionen till ekonomikontoret för att i 
samråd med Inköpscentralen återkomma med ett yttrande.

Sammanfattning
En motion om att kommunen ska kräva kollektivavtal i samband med 
offentliga upphandlingar har inlämnats.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S, har 
2016-02-09 lämnat in en motion om att kommunen framöver ska skriva in 
krav på kollektivavtal i samtliga upphandlingsunderlag. I motionen 
hänvisar motionsställarna till ett nytt upphandlingsdirektiv som beslutats av 
Europaparlamentet vilket öppnar upp för ytterligare möjligheter att ställa 
krav bland annat när det gäller sociala frågor, miljö, ekologi, närproducerat 
och inte minst kollektivavtal. Detta för att borga för en konkurrensneutral 
upphandling som präglas av ordning och reda och schyssta arbets- och 
anställningsförhållanden.

Kommunfullmäktige beslutade § /2016-03-21 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Motion från Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S.
Kommunfullmäktige § /2016

Skickas till
Ekonomikontoret
Inköpscentralen för kännedom
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 15/2018 Dnr 2016/158 739

Motion från Lizette Wästerlund, S, m fl om 
korttidsboende för personer med en psykiatrisk 
funktionsnedsättning
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad i och med yttrandet från socialnämnden om att 
en ny inventering inte behöver genomföras i dagsläget utan att det ska 
arbetas med de punkter som påtalats i tidigare inventering. 

Sammanfattning
Fem fullmäktigeledamöter, socialdemokraterna (S), vill genom sin motion 
utreda behovet av korttidsboende för personer med en psykiatrisk 
funktionsnedsättning. Det yrkas också att om utredningen visar på att ett 
sådant behov finns så ska ett sådant boende inrättas i Hultsfreds kommun.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande på motionen. Samråd 
har skett med berörda motionsställare.

Ärendebeskrivning
Förvaltningens förslag till yttrande grundar sig på den redan utförda 
inventeringen som gjordes 2015 genom PRIO, psykisk ohälsa (Plan för 
riktade insatser inom området psykisk ohälsa). En del av regeringens 
stimulansmedel som syftade till att ta fram planer med åtgärder inom olika 
strategiska områden.

Förvaltningen anser inte att en ny inventering behöver genomföras i 
dagsläget. Frågan om behov av korttidsplatser anser förvaltningen kan 
tillgodoses på den korttidsenhet som bedrivs idag. Däremot måste 
förvaltningen arbeta med de punkter som påtalats i den genomförda 
inventeringen samt utveckla och erbjuda sysselsättning till fler personer i 
målgruppen. Förvaltningen utgår i sitt ställningstagande från den redan 
genomförda inventeringen 2015 och där finns det några punkter som 
behöver beaktas, förberedas samt förbättras.

Kommunens ansvar är boende och sysselsättning för målgruppen. Den 
genomförda inventeringen visar på att kommunen klarar av boendefrågan 
och korttidsboende då även denna målgrupp nyttjar platser på den 
gemensamma korttidsenheten Hjorten. I den pågående 
äldreboendesatsningen finns en plan för att utöka antal platser på 
korttidsenheten.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 113/2017
Tjänsteskrivelse 2017-11-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 265/2016

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 2/2018 Dnr 2016/109

Yttrande motion om korttidsboende för 
personer med psykiatrisk funktionsnedsättning
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
yttrandet till kommunstyrelsen.

Motionsställare önskar att all text i motionen beaktas i den handlingsplan 
som förvaltningen ska presentera för nämnden under våren.

Sammanfattning
Fem fullmäktigeledamöter, socialdemokraterna (S), vill genom sin motion 
utreda behovet av korttidsboende för personer med en psykiatrisk 
funktionsnedsättning. Det yrkas också att om utredningen visar på att ett 
sådant behov finns så ska ett sådant boende inrättas i Hultsfreds kommun.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande på motionen. Samråd 
har skett med berörda motionsställare.

Ärendebeskrivning
Förvaltningens förslag till yttrande grundar sig på den redan utförda 
inventeringen som gjordes 2015 genom PRIO, psykisk ohälsa (Plan för 
riktade insatser inom området psykisk ohälsa). En del av regeringens 
stimulansmedel som syftade till att ta fram planer med åtgärder inom olika 
strategiska områden.

Förvaltningen anser inte att en ny inventering behöver genomföras i 
dagsläget. Frågan om behov av korttidsplatser anser förvaltningen kan 
tillgodoses på den korttidsenhet som bedrivs idag. Däremot måste 
förvaltningen arbeta med de punkter som påtalats i den genomförda 
inventeringen samt utveckla och erbjuda sysselsättning till fler personer i 
målgruppen. Förvaltningen utgår i sitt ställningstagande från den redan 
genomförda inventeringen 2015 och där finns det några punkter som 
behöver beaktas, förberedas samt förbättras.

Kommunens ansvar är boende och sysselsättning för målgruppen. Den 
genomförda inventeringen visar på att kommunen klarar av boendefrågan 
och korttidsboende då även denna målgrupp nyttjar platser på den 
gemensamma korttidsenheten Hjorten. I den pågående 
äldreboendesatsningen finns en plan för att utöka antal platser på 
korttidsenheten.
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 113/2017
Inventeringsrapport PRIO 2015
Tjänsteskrivelse 2017-11-09
Bilaga: Förslag till yttrande

Skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 24/2018 Dnr 2017/152

Motion från Tommy Rälg, S, om att öka 
badandet i Hulingen
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att bifalla motionen och ge uppdrag till kultur och fritid för att tillsammans 
med Östra Smålands Kommunalteknikförbund utreda vidare om en 
kommunal badplats vid sjön Hulingen, Hultsfred.

Sammanfattning
Tommy Rälg, S har lämnat in motion om att öka badandet i sjön Hulingen.
Arbetsutskottet har remitterat motionen till kultur- och fritidskontoret som 
nu lämnat förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Tommy Rälg, S, har 2017-10-17 lämnat in en 
motion om att öka badandet i sjön Hulingen. Motionsställaren beskriver att 
utvecklingen som pågår runt sjön ökar attraktionsvärdet, och därför bör fler 
badplatser anläggas längs med Sjövägen och Herrstorpet. 

Motionsställaren föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheten till flera badplatser samt att titta på andra möjligheter att ta 
tillvara på den attraktiva miljön vid sjön Hulingen.

Arbetsutskottet remitterade motionen till kultur- och fritidskontoret för 
yttrande.

Yttrande
Kultur- och fritidskontoret har lämnat följande yttrande:

Att kultur och fritid tillsammans med Östra Smålands Kommunalförbund 
får i uppdrag att under 2018 ta fram ett förslag med kostnader för att 
anlägga en ny allmän badplats längs strandpromenaden och/eller för att ta 
med i planprocessen för Herrstorpet om möjligheterna till att anlägga en ny 
badplats längs Sjövägen.

En ny badplats vid Hulingen, utanför campingen, skulle skapa en större 
attraktion, närhet till centrum i Hultsfred och kunna öka badandet. Att 
badplatsen skulle kunna göras tillgängligare och att tillgänglighetsanpassa 
för funktionshindrade.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Kontakt med motionsställaren har skett.

Beslutsunderlag
Motion från Tommy Rälg, S
Kommunfullmäktige § 118/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 257/2017
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidskontoret 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 257/2017 Dnr 2017/152

Motion från Tommy Rälg, S, om att öka 
badandet i sjön Hulingen, Hultsfred
Beslut
Arbetsutskottet beslutar remittera motionen till kultur-och fritidskontoret 
för beredning.

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

Sammanfattning
En motion om att öka badandet i sjön Hulingen har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Tommy Rälg, S, har 2017-10-17 lämnat in en 
motion om att öka badandet i sjön Hulingen. Motionsställaren beskriver att 
utvecklingen som pågår runt sjön ökar attraktionsvärdet, och därför bör fler 
badplatser anläggas längs med Sjövägen och Herrstorpet.

Motionsställaren föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheten till flera badplatser samt att titta på andra möjligheter att ta 
tillvara på den attraktiva miljön vid sjön Hulingen.

Kommunfullmäktige beslutade § 118/2017 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag
Motion från Tommy Rälg, S, 2017-10-17
Kommunfullmäktige § 118/2017

Skickas till
Kultur- och fritidskontoret
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KSAU § 37/2018 Dnr Dnr

Additiva konceptet – bildande av nytt bolag 
Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB samt 
borgen för upptagande av lån till investering
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att bilda ett nytt majoritetsägt kommunalt aktiebolag benämnt Additivt 
Teknikcenter i Hultsfred AB och därefter registrera bolaget.

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta om en kommunal borgen för 
upptagande av lån i bolagets namn till ett belopp av 6 000 000 kronor för 
investering i Metallskrivaren med tillhörande utrustning.

Sammanfattning
Förslag om att kommunen ska bilda ett nytt majoritetsägt bolag benämnt 
Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB.

Ärendebeskrivning
Kommunen har för avsikt att ha aktiemajoriteten i bolaget med 50,25 % 
vilket innebär att man sätter in 201 000 kronor vid bildandet. Kvotvärdet 
per aktie föreslås till 1 000 kronor. Därmed från näringslivet/företagen 
totalt 199 000 kronor för bildandet av det nya bolaget och med ett totalt 
aktiekapital om 400 000 kronor.

Bolaget ska arbeta för tillväxt och näringslivsutveckling genom att driva 
verksamhet och medverka i projekt inom både företagsutveckling och 
nyföretagande. Detta innefattar utbildning och kompetensförsörjning samt 
omvärldsbevakning och marknadsföring.

Investeringen av den nya Metallaskrivaren är en förutsättning för de båda 
nya utbildningarna på gymnasie- och yrkeshögskolenivå.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor 2018-02-22

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 36/2018 Dnr 2018/19

Badplatsen Kaffeberget Virserum
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att iordningställa 
väg till badplatsen vid Kaffeberget samt att tillgänglighetsanpassa 
badplatsen med handikappanpassad toalett och brygga för 
funktionshindrade/rullstolsburna till en kostnad av 404 000 kronor. 

Finansiering föreslås ske genom kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda kostnader med 200 000 kronor samt ur Östra Smålands 
Kommunalteknikförbunds konto för tillgänglighetanpassning med 100 000 
kronor för ombyggnad av toalett.  

Resterande 104 000 kr tas ur kultur- och fritidsförvaltningens ordinarie 
budget för innevarande år.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29 ge kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att se över badplatsen Kaffeberget i Virserum 
som helhet och ta fram en kostnad för tillgänglighetsanpassning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har som svar på motion från SD gett uppdrag till 
kultur- och fritidsförvaltningen att ta fram en kostnad för att 
tillgänglighetsanpassa badplatsen.

Kultur och fritid har haft en dialog med Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK ) om finansiering, ombyggnad och 
tillgänglighetsanpassning.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att man tillgänglighetsanpassar 
badplatsen i sin helhet med asfalterad väg, parkering för handikappade, 
handikappanpassad toalett samt en brygga för funktionshindrade/ 
rullstolsburna. 

Kostnaden beräknas till 404 000 kronor.
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Väg, asfaltering och parkeringsplatser 169 000 kronor
Ombyggnad och handikappanpassad WC (ÖSK) 100 000 kronor
Brygga för funktionshindrade/rullstolsburna 128 000 kronor
Miljögodkännande – strandskydd     7 000 kronor

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 32/2018 Dnr 2017/170

Instruktion kommunchef - gemensamt reglemente 
för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om följande:
1. Benämningen ”kommunchef” föreslås vara motsvarigheten till ”direktör” i 
    kommunallagen
2. Befintlig arbetsbeskrivning i verksamhetsplanen för kommunkansli och 
    kommunledning likställs med instruktion samt föreslås fastställas 
3. Delegationsbeslut föreslås redovisas i samband med kommunstyrelsens sam-
    manträde på samma sätt som tidigare 

Följande redaktionella och förtydligande punkter föreslås godkännas av 
kommunfullmäktige:
  A 1§ Komplettering efter "personuppgiftslagen (ersätts av   
           dataskyddsförordningen 25 maj 2018)
  11 § tredje stycket från slutet, stryker meningen ” Ordföranden bestämmer  
          formen för kallelse” då meningen efter har samma innebörd.
  32 § p 4, uppdatering till 10 kap. 3-5 §§ KL (tidigare 3 kap 17-18b KL)
  35 § p 16 utgår då det är samma som p 13 
  35 § p 14 kompletteras med heraldiska vapen
  36 § tillägg ny punkt 6 6. Anställa förvaltningschefer – i förekommande 
          fall efter avstämning med berörd nämnd.

Sammanfattning
I och med att en ny kommunallag träder i kraft 1 januari 2018 kommer en 
revidering av det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden att ske under året 2018.

Dessförinnan behöver vissa justeringar göras där det bland annat hänvisas till 
paragrafer i lagar ändras. Notering föreslås också om att personuppgiftslagen 
ersätts av Dataskyddsförordningen 25 maj 2018.

En instruktion för kommunchefen ska fastställas (i kommunallagen benämnd 
direktör). 

Ärendebeskrivning
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Tidigare reglemente har antagits av kommunfullmäktige § 15/2017 och trädde 
kraft 2017-02-06. Med anledning av ny kommunallag har en komplettering med 
instruktion för kommunchefen skett samt enklare justeringar. I förslaget, som 
finns i bilaga till ärendet, är nytt markerat med kursiv stil och borttagning med 
överstruken text.

Bakgrund
Från år 2018-01-01 träder den nya kommunallagen träda. En av nyheterna är att 
kommunerna åläggs att utforma och anta en instruktion för kommunens ledande 
tjänsteman, i lagen kallad direktör. 

I nya kommunallagen finns följande:
7 kap Anställda
Direktören
1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen 
bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.

Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen 
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.

Förslag
I verksamhetsplanen för kommunkansli och kommunledning finns idag 
uppdraget för kommunchefen vilken nu föreslås fastställas som instruktion för 
att möta upp kommunallagens krav (se bilaga)

Vidare föreslås följande:
A 1§ Komplettering efter personuppgiftslagen (ersätts av dataskyddsförord-
         ningen 25 maj 2018)
11 § tredje stycket från slutet, stryker meningen ” Ordföranden bestämmer 
        formen för kallelse.” då meningen efter har samma innebörd
32 § p 4, uppdatering till 10 kap. 3-5 §§ KL (tidigare 3 kap 17-18b KL)
35 § p 16 utgår då det är samma som p 13 
35 § p 14 kompletteras med heraldiska vapen
36 § tillägg ny punkt 6 6. Anställa förvaltningschefer – i förekommande 
        fall efter avstämning med berörd nämnd.

Instruktionen för kommunchef (motsvarar direktör i kommunallagen)
Följande föreslås likställas som instruktion och fastställas: 
 
Kommunchefens kommun- och koncernledning
Den operativa kommun- och koncernledningen åvilar kommunchefen, som har 
till uppgift att biträda kommunstyrelsen med ledning, samordning och 
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utveckling av kommunkoncernen och den kommunala verksamheten. 
Kommunchefen ska särskilt arbeta med frågor som rör målsättningar/policy, 
framtid, utveckling/förändringar, näringsliv/sysselsättning, marknadsföring, 
infrastruktur, organisation och verksamhetsstruktur samt övergripande ekonomi 
och förhandlingar.

Kommunchefen är huvudföredragande i kommunstyrelsen och dess arbets-
utskott.

Till kommunchefen är knuten en koncernledningsgrupp vars uppgift är att delta 
i kommunstyrelsens och kommunchefens ledning och utveckling av 
kommunkoncernens olika delar, med en gemensam helhetssyn som grund.

Administrativt stöd till kommunchefens kommun-och koncernledning ges av 
kommunkansliet. 

Kommunchef 1,00
Lars-Erik Rönnlund Kommunens ledande tjänsteman enligt KL. 

Arbetet sker inom fälten 
organisationsutveckling (0,5), 
samhällsutveckling(0,25) och 
näringslivsutveckling (0,25).
Biträda kommunstyrelsen med ledning och 
utveckling av hela kommunkoncernen. 
Huvudföredragande i kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen.  Ledningsansvar för 
förvaltningscheferna och kommunstyrelsens 
förvaltning. Ordförande i 
koncernledningsgruppen. Frågor som rör 
strategier och framtid, 
utveckling/förändringar, 
näringsliv/sysselsättning, infrastruktur, 
organisation och verksamhetsstruktur samt 
övergripande ekonomi och förhandlingar. Vd 
för HKIAB.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 267/2017

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 31/2018 Dnr 2018/13

Val av dataskyddsombud för kommunstyrelsen
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att utse administratör Felicia 
Kurjenkallio till dataskyddsombud från och med 25 maj 2018.

Vidare föreslås att uppdraget som personuppgiftsombud för 
arkivtjänsteman Anne Persson upphör från och med 25 maj 2018.

Slutligen föreslås att tidigare modell med kontaktpersoner för respektive 
enhet inom kommunstyrelsens förvaltningar bibehålls för att säkra 
hanteringen av behandlingar. 

Sammanfattning
Dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter nuvarande 
personuppgiftslagen. I och med detta ska ett dataskyddsombud utses. 
Uppdraget som personuppgiftsombud kommer att upphöra i och med ny 
förordning. Det kommer fortfarande vara viktigt att varje nämnd och 
styrelse hanterar och ansvarar för sina behandlingar på ett korrekt sätt. 

Ärendebeskrivning
Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter 
den gällande personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer 
dataskyddsförordningen högre krav på hur personuppgifter får behandlas 
och att behandlingarna dokumenteras. De enskildas rättigheter förstärks, 
informationsskyldigheten ökar, de personuppgiftsansvarigas ansvar och 
skyldigheter förtydligas samt sanktionsavgifter kan delas ut om den 
personuppgiftsansvarige missköter sina uppgifter. 

För att kommunen ska uppfylla dataskyddsförordningens krav på ett 
rättssäkert och effektivt sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig 
struktur för detta arbete. Respektive nämnd och styrelse samt kommunägda 
bolag är personuppgiftsansvariga för sina verksamhetsområden. 

Behandling omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning och 
radering av personuppgifter.

Varje personuppgiftsansvarige ska föra en förteckning över vilka 
personuppgiftsbehandlingar som finns i dennes verksamhet. Detta sker 
genom inventering och dokumentering av vilka behandlingar som finns. 
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Personuppgiftsansvarige måste kunna visa att dataskyddsförordningens 
bestämmelser följs. 
Utöver förteckningen så kan andra sätt att uppfylla detta krav vara att införa 
en effektiv policy för dataskydd och tydliga rutiner vid hanteringen av 
personuppgifter, t.ex. vilka uppgifter som hanteras, varifrån de samlades in 
och till vem uppgifterna har lämnats ut.

Det bör noteras att Dataskyddsförordningen kräver en 
konsekvensbedömning av den personuppgiftsansvarige innan behandling 
av särskilt känsliga uppgifter sker. I detta arbete måste dataskyddsombudet 
rådfrågas. Handläggaren ska samråda med samt få råd och stöd av 
kommunens dataskyddsombud i sitt arbete. Vidare lämnar handläggaren 
nödvändiga uppgifter/underlag till dataskyddsombudet. 

Respektive personuppgiftsansvarig ska ta beslut om att utse 
dataskyddsombud och anmäla dataskyddsombudets kontaktuppgifter till 
Datainspektionen. 

Roll och ansvar för dataskyddsombudet
Dataskyddsombudet ska vara väl insatt i de lagar som gäller för 
personuppgiftsbehandlingar och i övrigt ha kompetens för att fullgöra sitt 
uppdrag. Det förutsätts att ombudet har en självständig roll i förhållande till 
den personuppgiftsansvarige. 

Dataskyddsombudet ska kontinuerligt rapportera direkt till respektive 
förvaltning. Självklart är ombudet bunden till sekretess och tystnadsplikt. 
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska offentliggöras så att ombudet är 
lättillgängligt för de registrerade. Dataskyddsombudet får ha andra 
arbetsuppgifter också, men dessa får inte leda till en intressekonflikt för 
ombudet. 

Förslag
Föreslås att kommunstyrelsen, nämnder och berörda kommunägda bolag 
beslutar utse Felicia Kurjenkallio till dataskyddsombud från och med 25 
maj 2018.

Samtidigt föreslås att arkivtjänsteman Anne Perssons nuvarande uppdrag 
som personuppgiftsombud upphör från och med 25 maj 2018.

Notering
Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige men ger utrymme för 
kompletterande nationella bestämmelser av olika slag. Arbete pågår och har 
ännu inte beslutats, mer information om detta finns i  ett förslag till ny 
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dataskyddslag, prop. 2017/18:105.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet

Skickas till
Kommunstyrelsen

285



1 (1)Anmälan av delegationsbeslut

2018-02-23

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

Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-01-09   2018-01-23   2018-01-30

Hultsfreds Kommunala Industri AB
2018-01-23

Delegationsbeslut
Kommunchefen
Punkt 4.4.1 Beslutsattestanter 2017
Punkt 4.4.1 Beslutsattestanter 2018

Kommunchef och ordförande
Undertecknat avtal

Ekonomichefen
Omsättning lån

Utredare/inspektör
Punkt 10.1.2  serveringstillstånd 02-2018-00002
Punkt 10.1.2  serveringstillstånd 05-2017-00028
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