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Ersättarna för kännedom

Kommunstyrelsen 2018-08-29

Tid för sammanträde tisdagen den 4 september 2018 kl. 14:30
Spara dina handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde

Lokal Eklidens konferensrum, VirserumEklidens konferensrum, Virserum. 
Vänligen observera ändrade tider: (12:30-13:25 partigruppsmöten på Ekliden därefter 
studiebesök för kommunstyrelsen med samling vid huvudingången vid Ekliden kl 13:25, 
sammanträdet börjar kl 14:30)

Lars Rosander
Ordförande Britt Idensjö

Sekreterare

Sammanträdet är öppet för allmänheten

Ärenden
1 Val av protokolljusterare samt godkännande 

av dagordning

2 Granskning av strategisk personal- och 
kompetensförsörjning (KS)

2018/72

3 Ansökan om nätkoncession 
Kvillsfors_Järnforsen (KS)

2018/124

4 Nätkoncession transformatorstation - 
centrum Hultsfred (KS)

2018/125

5 Ansökan om bidrag till armaturer i 
Järnforsens sporthall (KS)

2018/116

6 Riktlinjer för intern kontroll  (KS) 2018/111

7 Policy för informationssäkerhet 2018/109

8 Riktlinjer informationssäkerhet 2018/110

9 Tillväxt- och näringslivsprogrammet - 
revidering

2018/83

10 Förslag till reviderad folkhälsoplan 2017/40 019

11 Motion från Per-Inge Pettersson om 
tydligare arbete som främjar god hälsa

2016/151 
819

12 Motion från Monica Bergh, KD, om att 2017/76 028



Kallelse 2 (2)
Ersättarna för kännedom

Kommunstyrelsen 2018-08-29

erbjuda förmånscykel till kommunanställda

13 Motion från Tomas Söreling, S, m fl om att 
Emån är en vilande resurs

2018/43

14 Föreskrifter för nyttjande av allmän 
platsmark inklusive torghandel i Hultsfreds 
kommun

2018/107

15 Allmänna-lokala-ordningsföreskrifter - 
revidering

2018/108

16 Uppräknad taxa för brandskyddskontroll, 
uppräknad sotningtaxa samt uppräknat 
skorstensfejarmästarearvode från och med 
2018-07-01

2018/104

17 Skolskjutsar till Prolympia 2018/123

18 Ansökan om bidrag till installation av ny 
belysning i ishallen

2018/128

19 Anmälan av delegationsbeslut m m
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 171/2018 Dnr 2018/72

Granskning av strategisk personal- och 
kompetensförsörjning
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att överlämna följande svar till 
revisionen:

En kompetensförsörjningsplan är under framtagande och ska enligt 
tidsplanen kunna redovisas för kommunfullmäktige i oktober. Planen 
förväntas innehålla de åtgärder som efterlyses i granskningsrapporten.

Sammanfattning
Förslag till svar på granskningen har lämnats av personalchefen. 

Ärendebeskrivning
Revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska den strategiska personal- 
och kompetensförsörjningen. 

Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd.

Arbetsutskottet gav personalchefen i uppdrag att lämna förslag till yttrande 
över revisionernas granskning enligt beslut § 110/2018 vilket nu lämnats 
enligt följande: 
”Det pågår för närvarande ett arbete med att upprätta en plan för 
kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsplanen utgår ifrån områdena 
attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avsluta. 

Enligt tidsplan så beräknas ett förslag till kompetensförsörjningsplan att 
redovisas för kommunfullmäktige 2018-10-29.”

Beslutsunderlag
Revisionens granskning
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 110/2018
Personalchefens tjänsteskrivelse

Skickas till
Kommunstyrelsen



1 (1)Tjänsteskrivelse

2018-08-21Personalkontoret
Hans Andersson
Personalchef

Granskning av strategisk personal- och kompe-
tensförsörjning 

Beslut
En kompetensförsörjningsplan är under framtagande och ska enligt tidsplanen 
kunna redovisas för kommunfullmäktige i oktober. Planen förväntas innehålla 
de åtgärder som efterlyses i granskningsrapporten. 

Ärendebeskrivning
Revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska den strategiska personal- och 
kompetensförsörjningen. 

Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd.

Arbetsutskottet har gett personalchefen i uppdrag att lämna förslag till yttrande 
över revisionernas granskning. 

Det pågår för närvarande ett arbete med att upprätta en plan för kompetensför-
sörjning. Kompetensförsörjningsplanen utgår ifrån områdena attrahera, rekryte-
ra, introducera, utveckla, behålla och avsluta. 

Enligt tidsplan så beräknas ett förslag till kompetensförsörjningsplan att redo-
visas för kommunfullmäktige 2018-10-29. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 174/2018 Dnr 2018/124

Ansökan om nätkoncession Kvillsfors - 
Järnforsen
Förslag
Arbetsutskottet tar stadsarkitektens yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunstyrelsen att översända detsamma som svar på remissen.

Sammanfattning
Remiss om yttrande över nätkoncession luftledning Kvillsfors – Järnforsen.

Ärendebeskrivning
Energimarknadsinspektionen har översänt begäran om yttrande över 
ansökan om nätkoncession. E.ON Energidistribution AB har ansökt om 
tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för 
linje). Ansökan avser en ledning i luft från Kvillsfors, Vetlanda kommun  
till Järnforsen i Hultsfreds kommun.

Svarstiden har förlängts till 15 september 2018 efter begäran från 
kommunen.  

Beslutsunderlag
Remiss från Energimarknadsinspektionen
Yttrande från stadsarkitekten
Miljö- och byggnadsnämnden 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 173/2018 Dnr 2018/125

Nätkoncession transformatorstation - centrum 
Hultsfred
Förslag
Arbetsutskottet tar stadsarkitektens förslag som sitt eget och föreslår 
kommunstyrelsen att lämna detsamma som svar på remissen.

Sammanfattning
Energimarknadsinspektionen har skickat remiss om markledning mellan 
transformatorstationer i Hultsfred.

Ärendebeskrivning
Energimarknadsinspektionen har begärt yttrande över ansökan om 
nätkoncession. Det är E.ON Energidistribution AB som ansökt om tillstånd 
att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). 
Ansökan avser en ledning i mark mellan två transformatorstationer. 

Svarstiden har förlängts till 15 september 2018 efter begäran från 
kommunen.  

Beslutsunderlag
Remiss från Energimarknadsinspektionen 
Yttrande från stadsarkitekt
Miljö- och byggnadsnämnden § /2018

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 161/2018 Dnr 2018/116

Förslag till svar på ansökan om bidrag till 
armaturer i Järnforsens sporthall
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bevilja ett bidrag till byte av 
takbelysning i Järnforsens sporthall. Bidraget motsvarar högst 97 000 
kronor (50% av kostnaden) mot uppvisande av erlagda kostnader.

Finansiering föreslås ske ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
behov.

Sammanfattning
Järnforsens AIK ansöker om bidrag till inköp av ny takbelysning i 
sporthallsdelen. Kostnaden är 193 125 kronor.

Ärendebeskrivning
Järnforsens AIK ansöker om bidrag till inköp av ny belysning till 
Järnforsens Sporthall. Enligt offert är kostnaden 193 125 kronor. Under 
våren har de haft bekymmer med belysningen då överhettning skett i 
lysrörsarmaturen. 

Kommunen har tidigare beviljat bidrag på 50 % av kostnaderna till 
föreningar med egna fastigheter som investerat i sina lokaler. 

Kultur- och fritidschefen föreslår att ett bidrag med högst 97 000 kronor 
beviljas och finansiering föreslås ske ur kommunstyrelsens anslag för 
oförutsett.     

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag
Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse

Skickas till
Kommunstyrelsen



Kultur- och Fritidsförvaltningen
Tommy Svensson Pöder
0495-24 05 01
tommy.svensson@hultsfred.se 

Tjänsteskrivelse

2018-07-23

Kommunstyrelsen

Ansökan om ekonomiskt bidrag till Järnforsens AIK
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag på 50% av kostnaden för byte av 
armaturer i Järnforsens sporthall, som tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
kostnader.

Sammanfattning
Järnforsens AIK ansöker om bidrag till inköp av ny takbelysning i sporthallsdelen. 
Kostnaden enligt offert är 154,500 kronor och plus moms, se bilaga.
 
Ärendebeskrivning
Järnforsens AIK ansöker om bidrag till inköp av ny belysning till Järnforsens sporthall. 
Kostnaden enligt offert är 154,500 kronor. Behovet är stort då de under våren har haft 
stora bekymmer med belysningen. Vid några tillfällen har det inträffat att drosslar, som 
är en del i lysrörsarmaturen har överhettats och det har uppstått rökutveckling. Enligt 
expertis så finns det risk detta skulle kunna orsaka brand och därför har de tvingats släc-
ka ner vissa delar av belysningen. Kultur o Fritid anser att byte av armaturer är nödvän-
digt och föreslår därför att kommunstyrelsen skall bidra med 50% av kostnaderna.

Tommy Svensson Pöder
Kultur och Fritidschef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 152/2018 Dnr 2018/111

Riktlinjer för intern kontroll
Förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 
riktlinjer och tillämpningsanvisningar för intern kontroll.

Sammanfattning
Förslag till riktlinjer för intern kontroll. 

Ärendebeskrivning
Under år 2017 granskade revisionen om kommunstyrelsen och nämnderna 
säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorernas 
bedömning var:
”Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna endast till delar 
säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Det saknas en 
systematisk riskanalys och arbetet med intern kontroll täcker endast 
ekonomiska rutiner. Vidare saknas en samlad utvärdering av 
kontrollmiljön.”

För att åtgärda bristerna beslutades att förslag till riktlinjer för intern 
kontroll ska tas fram. Riktlinjerna har tagits fram av en arbetsgrupp med 
representanter från respektive förvaltning samt Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK). Arbetsgruppen har även tagit fram 
tillämpningsanvisningar samt kontrollplan med exempel. 

Materialet har stämts av med koncernledningens arbetsutskott och 
koncernledningen. 

Riktlinjerna innebär att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt ÖSKs 
förbundsdirektion varje år med början år 2019 ska anta en kontrollplan. 
Kontrollplanen ska följas upp årligen.

Beslutsunderlag
Förslag till riktlinjer för intern kontroll
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen

Skickas till
Kommunstyrelsen



1 (1)Tjänsteskrivelse

2018-06-13Ekonomikontoret
Henric Svensson
Ekonomichef

Riktlinjer för intern kontroll

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta riktlinjer 
och tillämpningsanvisningar för intern kontroll.

Sammanfattning
Förslag till riktlinjer för intern kontroll. 

Ärendebeskrivning
Under år 2017 granskade revisionen om kommunstyrelsen och nämnderna 
säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorernas bedömning 
var;

”Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna endast till delar säkerstäl-
ler att den interna kontrollen är tillräcklig. Det saknas en systematisk riskana-
lys och arbetet med intern kontroll täcker endast ekonomiska rutiner. Vidare 
saknas en samlad utvärdering av kontrollmiljön.”

För att åtgärda bristerna beslutades att förslag till riktlinjer för intern kontroll 
ska tas fram. Riktlinjerna har tagits fram av en arbetsgrupp med representan-
ter från respektive förvaltning samt ÖSK. Arbetsgruppen har även tagit fram 
tillämpningsanvisningar samt kontrollplan med exempel. 

Materialet har stämts av med koncernledningens arbetsutskott och koncern-
ledningen. 

Riktlinjerna innebär att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt ÖSKs förbundsdirektion 
varje år med början år 2019 ska anta en kontrollplan. Kontrollplanen ska föl-
jas upp årligen.
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 Riktlinjer för intern kontroll 

  

Riktlinjer för intern kontroll 

 

Inledning 
Intern kontroll innebär att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som 

det är tänkt. Den är ett verktyg som används för att kunna skapa goda rutiner, 

ökad effektivitet, säkerställa att lagar efterlevs och minimera de risker som 

finns i verksamheten. Intern kontroll omfattar alla system, rutiner och processer 

som används för att styra ekonomi och verksamhet. 

 

Intern kontroll ska fungera som en trygghet för alla som arbetar och verkar i 

organisationen. Den ska också skapa trygghet för medarbetarna genom att 

skydda dem från oberättigade misstankar om oegentligheter. 

 

 

Syfte med riktlinjerna 
 
1 § Syfte 

Dessa riktlinjer syftar till att säkerställa att kommunstyrelse, nämnder och 
kommunala bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. 
De ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och avtal m m. 

 

 

Organisation av intern kontroll 
 
2 § Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en 
god intern kontroll. I detta ingår att upprätta en organisation kring intern kon-
troll samt se till att denna utvecklas utifrån kommunens behov. Övergripande 
tillämpningsanvisningar och regler ska upprättas.   

 

3 § Nämnderna 

Vad som anges om nämnder gäller också kommunala bolagsstyrelser och 
ÖSK:s förbundsdirektion. 
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Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska se till att en organisation upp-

rättas för den interna kontrollen. 
 

4 § Förvaltningschefen 

Vad som anges om förvaltningschefer gäller också VD och förbundsdirektör. 

 
I förvaltningschefens ansvar ligger att leda arbetet med att åstadkomma och 
upprätthålla en god intern kontroll.  
 
Förvaltningschefen ska rapportera till nämnden hur den interna kontrollen fun-
gerar. 
 

5 § Verksamhetsansvariga 

De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga 
att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera 
övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare ska de 
verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att de arbetsmetoder 
som används bidrar till en god intern kontroll. 

 
Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överord-
nad eller den som nämnden utsett. 
 

6 § Övriga anställda 

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin ar-
betsutövning. 

 
Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överord-
nad eller den som nämnden utsett. 
 
 
Genomförande och uppföljning av intern kontroll 
 
7 § Styrning och uppföljning av intern kontroll  

Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp den interna kon-
trollen inom nämndens verksamhetsområde.  

 
Nämnden ska som grund för sin styrning ha tillgång till aktuella riskbedöm-
ningar för sin verksamhet. 
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8 § Intern kontrollplan 

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrol-

len.  

 
9 § Uppföljning av intern kontrollplan 

Den interna kontrollplanen ska följas upp årligen och resultatet rapporteras till 
nämnden i den omfattning som fastställts i planen. 

 

10 § Nämndens rapportskyldighet 

Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kom-
munstyrelsen. 

 

11 § Kommunstyrelsens skyldigheter 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från sin egen och nämndernas upp-
följningsrapporter utvärdera kommunens samlade uppföljning av intern kon-
troll, och vid behov besluta om förbättringar.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att en samlad bedömning av arbetet med intern 
kontroll i kommunkoncernen rapporteras till kommunfullmäktige och kommu-
nens revisorer. 
 



 

 

1 (8)  Tillämpningsanvisningar för 

Riktlinjer för intern kontroll 
  

Tillämpningsanvisningar 

 
Syfte med riktlinjerna 

1 § 

Den interna kontrollen handlar inte om att kontrollera att målen som verksam-

heterna har satt upp i styrmodellen uppnås utan snarare att verksamheternas ar-

bete utförs på rätt sätt. 

 

Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att styrelser och nämnder vid ut-

formningen av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kon-

trollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta, ska inte endast ekonomiska fak-

torer vägas in utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten 

hos olika intressenter.  

 

Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär att ha kontroll 

över ekonomi, prestationer och kvalitet. Det innebär också att säkerställa att 

fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till verksamhetsidé och mål. 

 

Målet tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten 

innebär att Kommunstyrelsen, nämnderna, de kommunala bolagsstyrelserna 

samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper. Där-

utöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens 

prestationer och kvalitet samt övrig relevant information om verksamheten och 

dess resursanvändning. 

  

Målet efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och avtal m m innefattar lag-

stiftning såväl som kommunens interna regelverk och policys samt ingångna 

avtal med olika parter. 

 

 

Organisation av intern kontroll 

2 § 

Kommunstyrelsen har enligt KL 6:1 och 6:12 ansvar för att leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet. Denna uppsikt innebär rätt att göra påpekanden, lämna 
råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige 
om förändringar. 
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3 § 

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 
• Hur planering och rapportering av arbetet med intern kontroll ska 

gå till 
• Introduktion till nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

 

4 § 

Förvaltningschefen svarar för att minst en gång om året skriftligt rapportera till 
nämnden och ge en samlad bedömning av hur den interna kontrollen fungerar. 
Allvarligare avvikelser från den interna kontrollen rapporteras omedelbart till 
nämnden. 
 

5 och 6 §§ 

Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller di-
rekta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. 
 
Syftet med den omedelbara rapporteringen är att man inom förvaltningen om-
gående ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister 
som har uppmärksammats. Fel eller brister som noteras ska omedelbart bli fö-
remål för utredning och dokumenteras. 
 
 
Genomförande och uppföljning av intern kontroll 

7 § 

Nämnden ska planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att 
stärka den interna kontrollen.  
 
Som grund för planering, prioritering och uppföljning av den interna kontrollen 
ska en risk- och väsentlighetsanalys genomföras. Med risk avses sannolikheten 
för att icke önskvärda händelser inträffar. Med väsentlighet avses de politiska, 
ekonomiska, mänskliga och tekniska konsekvenserna som kan uppstå vid olika 
händelser. 
 
Med hjälp av risk- och väsentlighetsanalysen sorteras områden med låg risk 
och väsentlighet bort från det material som nämnden har att ta ställning till. 
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8 § 

Det finns en mall framtagen som ska användas till både plan och uppföljning 
av den interna kontrollen. Olika granskningsområden väljs ut med utgångs-
punkt från risk- och väsentlighetsanalysen. Planen för det kommande året ska 
beslutas i nämnden senast under december månad. 
 
Planen för intern kontroll ska minst innehålla: 

• Vilka system, rutiner och processer som ska följas upp 
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 
• Till vem uppföljningen ska rapporteras 
• När rapportering ska ske 
• Genomförd riskbedömning. 

9 § 

Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta 
brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
 

10 och 11 §§ 

Kommunstyrelsen, eller den kommunstyrelsen utser, fastställer senast vid ut-
färdande av bokslutsanvisningarna när rapport senast ska avlämnas. Rapporten 
ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna 
åtgärder.  
 
Allvarligare brister som upptäcks genom den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till kommunstyrelsen. 
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Sannolikhet
Risknivå

5 Mycket vanlig 5 Medel Medel Hög Hög Hög

4 Vanlig 4 Låg Medel Medel Hög Hög

3 Ganska vanlig 3 Låg Medel Medel Medel Hög

2 Ganska ovanligt 2 Låg Låg Medel Medel Medel

1 Osannolikt 1 Låg Låg Låg Låg Medel

1 2 3 4 5

Konsekvens
1 Obetydlig risk för verksamheten och dess intressenter

2 Liten risk för verksamheten och dess intressenter

3 Viss risk för verksamheten och dess intressenter

4 Stor risk för verksamheten och dess intressenter

5 Mycket stor risk för verksamheten och dess intressenter

Risk- och väsentlighetsbedömning 

 
Nämnden ska som grund för sin styrning årligen genomföra riskbedömningar 
för sin verksamhet. 
  
Nedanstående modell för riskbedömning tar hänsyn både till hur stor sannolik-
heten är att en oönskad situation inträffar och konsekvensen av denna situation. 
På så sätt kan man bilda sig en uppfattning om hur angelägen intern kontroll är 
inom ett visst riskområde. Bedöms risken som låg är det bättre att fokusera på 
områden där risken bedöms vara medel eller hög. 
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Exempel på kontrollområden 

Det finns många olika områden som kan vara viktiga att titta närmare på ge-
nom intern kontroll. De värderas och väljs ut genom risk- och väsentlighetsana-
lysen.  
 

Det är viktigt att inte blanda ihop den interna kontrollen med exempelvis mål 

och mätningar som görs med hjälp av nyckeltal i styrmodellen. Medan styrmo-

dellen till exempel kan mäta sjukfrånvaron i procent av arbetad tid så kan den 

interna kontrollen ge svar på om rutinerna för redovisning av frånvaro följs. 
 

Här följer en rad exempel på olika kontrollområden som skulle kunna vara ak-

tuella i olika verksamheter. Det finns givetvis andra områden som kan vara an-

gelägna att kontrollera. Det är upp till varje verksamhet att avgöra och att ta 

fram de mest väsentliga. 
 

 

 

• Kontanthantering  

o Kontroll av att insatt belopp stämmer med vad som är inslaget i 

kassaregistret 

o Kontroll av att rutinerna för handkassor följs 

o Kontroll av att kassabok för egna medel stämmer överens med 

kvitton och kontanter 

 

• Leverantörsfakturor 

o Kontroll av att rutiner för fakturahantering efterlevs 

o Kontroll av att attestrutiner efterlevs 

o Kontroll av att fakturor betalas i tid 

o Kontroll av att moms hanteras på ett korrekt sätt 

o Kontroll av att rutiner för intern representation efterlevs 

o Kontroll av att rutiner för extern representation efterlevs 

 

• Kundfakturor 

o Kontroll av att fakturor innehåller rätt belopp och fakturamotta-

gare 

o Kontroll av att rätt taxor och avgifter debiteras (exempelvis 

inom äldreomsorg, förskola och myndighetsbeslut) 

 

• Personal och lön 

o Kontroll av att utgående löner och ersättningar stämmer 

o Kontroll av att frånvaro redovisas 
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o Kontroll av att rutiner vid olycksfall, arbetsskador och tillbud 

efterlevs 

 

• Betalningssätt 

o Kontroll av att SUS används som betalningsmetod vid utbetal-

ning av ekonomiskt bistånd 

o Kontroll av att rutinen följs i de fall ekonomiskt bistånd måste 

betalas ut med annat betalningssätt än SUS 

 

• Besluts- och ärendehantering 

o Kontroll av att delegationsordningen följs så att beslut inte fattas 

om sådant som ligger utanför delegationen 

o Kontroll av att delegationsbeslut anmäls till nämnd eller styrelse  

o Kontroll av att myndighetsbeslut är formulerade på ett rättssä-

kert sätt 

o Kontroll av att politiska beslut verkställs 

o Kontroll av att inkomna ärenden avslutas 

o Kontroll av att klagomål och synpunkter åtgärdas och återkopp-

las  

o Kontroll av att ärenden handläggs inom lagstadgad tid (exem-

pelvis bostadsanpassning, bygglov och utredning för anmäl-

ningar gällande barn) 

 

• Allmänna handlingar 

o Kontroll av att allmänna handlingar hålls ordnade så att de kan 

hittas skyndsamt 

o Kontroll av att e-post läses varje dag 

o Kontroll av att telefonsamtal besvaras och att hänvisning finns 

vid frånvaro 

o Kontroll av att posthantering och diarieföring följer regler 

o Kontroll av att rutiner för arkivering och gallring efterlevs 

 

• Fordonshantering 

o Kontroll av att rutiner följs för hantering av kvitton vid tankning 

av fordon 

o Kontroll av att körjournaler är korrekt ifyllda 

 

• Integritetsskydd 

o Kontroll av att hanteringen av personuppgifter följer data-

skyddsförordningen 
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o Kontroll av att riktlinjerna för hantering av barn och elever med 

skyddade personuppgifter efterlevs 

o Kontroll av att anställda har rätt behörighet i verksamhetssystem 

 

• Hygienrutiner 

o Kontroll av att efterlevnad av hygienrutiner följs (exempelvis 

inom socialförvaltning, skolverksamhet och kostverksamhet) 

 

• Specifikt ekonomikontoret 

o Kontroll av betalningsfiler för leverantörsbetalningar och löner 

o Kontroll av att inkassorutiner efterlevs 

o Kontroll av avtalstrohet och att rutiner för upphandling följs  

 

• Specifikt barn- och utbildningsförvaltningen 

o Kontroll av att alla elever i gymnasieskola och vuxenutbildning 

har en individuell studieplan 

o Kontroll av att det upprättas åtgärdsprogram för elever med sär-

skilda behov 

o Kontroll av att extra anpassningar görs av undervisande lärare 

innan åtgärdsprogram 

o Kontroll av att mottagandet i särskolan uppfyller skollagens 

krav 

o Kontroll av att alla skolpliktiga barn erbjuds skola inom en må-

nad 

o Kontroll av att alla familjer som önskar erbjuds förskola inom 

fyra månader 

o Kontroll av att kartläggning av nyanlända elevers kunskaper 

görs 

o Kontroll av att det finns ordningsregler för alla skolenheter 

o Kontroll av att rutiner för skolfrånvaro följs och att vårdnadsha-

vare meddelas 

o Kontroll av att anmälningar om kränkande behandling eller dis-

kriminering utreds och att rutiner följs samt är kända för alla 

medarbetare 

o Kontroll av att rutiner för egenvård i skola och förskola finns 

och efterlevs  

o Kontroll av att skolgång eller sysselsättning för ungdomar i ål-

der 16-20 är känd i enlighet med det kommunala uppföljnings-

ansvaret 
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• Specifikt socialförvaltningen 

o Kontroll av att avvikelsehantering görs i enlighet med Social-

tjänstlagen (SoL) 

o Kontroll av att avvikelsehantering görs i enlighet med Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL) 

o Kontroll av att den enskilde är delaktig i framtagandet av ge-

nomförandeplaner 

o Kontroll av att nattfastan på särskilt boende inte är för lång 

 

• Specifikt miljö- och byggnadsförvaltningen 

o Kontroll av att årlig tillsyn och kontroll utförs i enlighet med 

plan och debitering 

 

 

 

 



Internkontrollplan med uppföljning 1 (1)

Nämnd:      
År:      

Kontrollområde -
System, rutin, process

Risk Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Risknivå Ansvarig Metod - Hur Frekvens Rapport 
till

Rapport när

                                                  

Datum och utfall av uppföljningen Åtgärder Utförd av
               

Kontrollområde -
System, rutin, process

Risk Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Risknivå Ansvarig Metod - Hur Frekvens Rapport 
till

Rapport när

                                                  

Datum och utfall av uppföljningen Åtgärder Utförd av
               



Internkontrollplan med uppföljning 1 (1)

Nämnd: Testförvaltning
År: 2018

Kontrollområde -
System, rutin, process

Risk Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Risknivå Ansvarig Metod - Hur Frekvens Rapport 
till

Rapport när

Kontroll av att fakturor betalas i tid Utökade kostnader och 
inställda leveranser

4 3 Medel Nisse Hult Stickprov på inkorgarna i 
IoF

2 ggr/år Förvaltning
schefen

april och 
november

Datum och utfall av uppföljningen Åtgärder Utförd av
2018-04-02. Kontroll av 15 inkorgar. I fyra av inkorgarna fanns det förfallna fakturor. 
Sammanlagt fanns det 18 förfallna fakturor.

2018-11-30. Kontroll av 15 inkorgar. I två av inkorgarna fanns det förfallna fakturor. 
Sammanlagt fanns det sju förfallna fakturor

Överordnad chef tar ett samtal med berörda personer.

Överordnad chef tar ett samtal med berörda personer. Genomgång 
av förändrad arbetsstruktur.

Nisse Hult

Kontrollområde -
System, rutin, process

Risk Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Risknivå Ansvarig Metod - Hur Frekvens Rapport 
till

Rapport när

Kontroll av att e-post läses varje dag Att vi missar ett 
viktigt ärende

5 3 Hög Silve Dahl Stickprov genom 
kontrollmail med krav på 
återkoppling

2 ggr/år Förvaltning
schefen

juni och 
december

Datum och utfall av uppföljningen Åtgärder Utförd av
2018-05-15. Av 20 testmail har 14 inte besvarats inom 24 timmar.

2018-12-03. Av 50 testmail har 19 inte besvarats inom 24 timmar.

Förvaltningschefen påtalar problemen för chefsgruppen som i sin tur 
för ut uppmaningen till alla medarbetare. Utöka nästa stickprov till 
att omfatta 50 personer.

Se över och uppdatera rutiner för e-posthantering. För in e-
posthantering som en del i introduktionen av nya medarbetare.

Silve Dahl

Silve Dahl
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 178/2018 Dnr 2018/109

Policy för informationssäkerhet 
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta ”Informationssäkerhetspolicy”.

I samband med detta beslut så upphör tidigare beslutade dokument av 
kommunfullmäktige § 21/2009-03-30 att gälla:

Informationssäkerhetspolicy Ver3.0 

Sammanfattning
Ett förslag till policy för informationssäkerhet har tagits fram för 
antagande.

Ärendebeskrivning
Den utveckling som pågår vad det gäller digitalisering i alla dess former 
både som privatpersoner och som myndighet (kommun) kräver att vi 
funderar på och tar det vi kallar för informationssäkerhet på allvar.

Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla ett lämpligt 
skydd av den information som vi hanterar. Det är inte bara den digitala 
informationen i dokument utan också, ljud, bilder, film, papper och 
”vanliga” samtal i en korridor. All denna information kallas för 
informationstillgångar.

Informationssäkerhetspolicyn redovisar ledningens viljeinriktning och stöd 
för detta informationssäkerhetsarbete och skydd av våra 
informationstillgångar.

I samband med arbetet med policyn har även riktlinjer tagits fram. Dessa 
föreslås ersätta informationssäkerhetsinstruktionerna som togs fram 2008.
  
För dokumentet ”riktlinjer informationssäkerhet” är det i framtiden tänkt att 
kommunstyrelsen tar beslut om denna förändras. Då båda dessa dokument 
är nya ”och hör ihop” är det viktigt att kommunfullmäktige får en 
helhetssyn på båda dokumenten varför de båda dokumenten lyfts i 
kommunfullmäktige.

Därefter kan riktlinjerna hanteras i kommunstyrelsen vad gäller 
revideringar och uppdateringar.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Det finns många hot mot våra informationstillgångar och detta gör att det 
måste säkerställas att informationen är skyddad enligt särskilda 
informationssäkerhetskrav. Vår information ska vara:

• Konfidentiell, skyddas mot insyn för obehöriga
• Riktig, ej förändrad på oönskat sätt
• Tillgänglig, nåbar vid rätt tillfälle
• Spårbar, vem har skrivit och vem har ändrat (loggas)

I informationssäkerhetspolicyn konkretiseras ledning och styrning av 
informationssäkerheten. Policyn tar upp

• Mål för arbetet
• Organisation, ansvar och roller
• Hur informationssäkerhetsarbetet bör följas upp

Informationssäkerhetsarbetet stödjer kommunens strategiska inriktning 
samt ingår som en del i kommunens process för ledning och styrning.

Ledning och styrning av informationssäkerheten konkretiseras i denna 
informationssäkerhetspolicy och underliggande dokument.

Beslutsunderlag
Förslag till policy och tjänsteskrivelse från säkerhetsskyddschefen 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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2018-06-14Räddningstjänst
Linus Ivarsson
Trygghetsstrateg

KF

Informationssäkerhetspolicy
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anta ”Informationssäkerhetspolicy”.

I samband med detta beslut så upphör tidigare beslutade dokument av kom-
munfullmäktige § 21/2009-03-30 att gälla:
Informationssäkerhetspolicy Ver3.0 

Sammanfattning
Ett förslag till ny informationssäkerhetspolicy har arbetats fram. 

Ärendebeskrivning
Den utveckling som pågår vad det gäller digitalisering i alla dess former både 
som privatpersoner och som myndighet (kommun) kräver att vi funderar på 
och tar det vi kallar för informationssäkerhet på allvar.

Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla ett lämpligt skydd 
av den information som vi hanterar. Det är inte bara den digitala informationen 
i dokument utan också, ljud, bilder, film, papper och ”vanliga” samtal i en kor-
ridor. All denna information kallas för informationstillgångar.

Informationssäkerhetspolicyn redovisar ledningens viljeinriktning och stöd för 
detta informationssäkerhetsarbete och skydd av våra informationstillgångar.

I samband med arbetet med policyn har även riktlinjer tagits fram. Dessa fö-
reslås ersätta informationssäkerhetsinstruktionerna som togs fram 2008.
  
För dokumentet ”riktlinjer informationssäkerhet” är det i framtiden tänkt att 
kommunstyrelsen tar beslut om denna förändras. Då båda dessa dokument är 
nya ”och hör ihop” är det viktigt att kommunfullmäktige får en helhetssyn på 
båda dokumenten varför de båda dokumenten lyfts i kommunfullmäktige.

Därefter kan riktlinjerna hanteras i kommunstyrelsen vad gäller revideringar 
och uppdateringar.
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Det finns många hot mot våra informationstillgångar och detta gör att det måste 
säkerställas att informationen är skyddad enligt särskilda informationssäker-
hetskrav. Vår information ska vara;

 Konfidentiell, skyddas mot insyn för obehöriga
 Riktig, ej förändrad på oönskat sätt
 Tillgänglig, nåbar vid rätt tillfälle
 Spårbar, vem har skrivit och vem har ändrat (loggas)

I informationssäkerhetspolicyn konkretiseras ledning och styrning av informa-
tionssäkerheten. Policyn tar upp

 Mål för arbetet
 Organisation, ansvar och roller
 Hur informationssäkerhetsarbetet bör följas upp

Informationssäkerhetsarbetet stödjer kommunens strategiska inriktning samt 
ingår som en del i kommunens process för ledning och styrning.

Ledning och styrning av informationssäkerheten konkretiseras i denna informa-
tionssäkerhetspolicy och underliggande dokument.

Policy
”Varför”

o
l
i
c
y
”
V
a
r
f
ö
r
”

Informationssäkerhetspolicyn är det övergri-
pande dokument som styr kommunens infor-
mationssäkerhet. Policyn anger informa-
tionssäkerhetens betydelse för kommunen 
och motsvarar den översta delen i pyrami-
den.

Nya riktlinjer är framtagna och arbete pågår 
med den nedersta delen av pyramiden.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 179/2018 Dnr 2018/110

Riktlinjer informationssäkerhet
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta ”Riktlinjer för Informationssäkerhet”.

Fortsättningsvis föreslås kommunfullmäktige besluta ge kommunstyrelsen 
befogenhet att besluta om kommande ändringar och revideringar av 
riktlinjerna.  

I samband med detta beslut upphör tidigare dokument som antogs av 
kommunfullmäktige att gälla:

Kf § 23/2009 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A)
Kf § 22/2009 Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Sammanfattning
I samband med framtagande av ny informationssäkerhetspolicy har även 
riktlinjer arbetats fram. För att ge kommunfullmäktige helhetsbilden lyfts 
även riktlinjerna i samband med antagande av ny policy. Framöver ska det 
räcka med hantering i kommunstyrelsen vad gäller uppdatering och 
revideringar av riktlinjerna.

Ärendebeskrivning
Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla ett lämpligt 
skydd av den information som vi hanterar. Det är inte bara den digitala 
informationen i skrivna dokument utan också, ljud, bilder, film, papper och 
”vanliga” samtal i en korridor. All denna information kallar vi för 
informationstillgångar.

Alla informationstillgångar måste skyddas och detta kallas för 
informationssäkerhet. Målet med informationssäkerhet är att alla 
informationstillgångar är och garanterar;

 Konfidentialitet, endast behöriga personer kan ta del av 
informationen

 Riktighet, att informationen är riktig och går att lita på (inte 
förändrad)

 Tillgänglighet, att informationen går att nå då den behövs
 Spårbarhet, att informationen går att spåra – se vem som skapat eller 

ändrat informationen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Riktlinjerna för informationssäkerhet ska ge trygghet kring 
informationstillgångarna och öka informationssäkerheten.

Digitaliseringen och internet medför att information flödar i allt större 
mängd både genom och mellan den interna organisationen, till 
organisationer utanför kommunen och även över nationsgränser men också 
mellan privatpersoner. 

Gränsen suddas ut mellan vem som ”äger” och bär ansvaret för viss 
information. Detta medför i sin tur att det blir svårt att avgöra hur 
informationen får användas, vem som kan och får ändra den och var finns 
ursprungsinformationen.

Informationssäkerhet och IT-säkerhet går ”hand i hand” när det gäller att 
skydda informationstillgångar. 

Informationssäkerhet handlar om all information som hanteras oavsett 
form och hur denna skyddas.

IT-säkerhet är den säkerhet som hanteras i olika IT-resurser som 
datasystem, verktyg, hård- och mjukvara. Det kan handla om allt från 
virusprogram till att vi styrs att ha ett speciellt lösenord. IT-säkerhet kan 
också handla om att allt loggas och kan spåras i efterhand.

Riktlinjerna 
Riktlinjerna för informationssäkerhet är uppdelad i 18 kapitel där båda 
dessa aspekter hanteras. 

Övrigt
Riktlinjerna är framtagna i ett gemensamt projekt för hela Kalmar län där 
kommunerna har samverkat för att få en likriktighet kring 
informationssäkerhet. I sista skedet var det konsulter som slutförde arbetet.

Pågående arbete sker med nya instruktioner, rutiner och anvisningar så 
verksamhetens ordinarie processer kan inkluderas och att omfattas av 
informationssäkerhet

Beslutsunderlag
Förslag till riktlinjer och tjänsteskrivelse från säkerhetsskyddschefen

Skickas till
Kommunstyrelsen
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2018-06-11Räddningstjänst
Linus Ivarsson
Trygghetsstrateg

KF

Riktlinjer Informationssäkerhet
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anta ”Riktlinjer för Informationssäkerhet”.

Fortsättningsvis föreslås kommunfullmäktige besluta ge kommunstyrelsen be-
fogenhet att besluta om kommande ändringar och revideringar av riktlinjerna.  

I samband med detta beslut upphör tidigare dokument som antogs av kommun-
fullmäktige att gälla:

Kf § 23/2009 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A)
Kf § 22/2009 Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Sammanfattning
I samband med framtagande av ny informationssäkerhetspolicy har även rikt-
linjer arbetats fram. För att ge kommunfullmäktige helhetsbilden lyfts även 
riktlinjerna i samband med antagande av ny policy. Framöver ska det räcka 
med hantering i kommunstyrelsen vad gäller uppdatering och revideringar av 
riktlinjerna.

Ärendebeskrivning
Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla ett lämpligt skydd 
av den information som vi hanterar. Det är inte bara den digitala informationen 
i skrivna dokument utan också, ljud, bilder, film, papper och ”vanliga” samtal i 
en korridor. All denna information kallar vi för informationstillgångar.

Alla informationstillgångar måste skyddas och detta kallas för informationssä-
kerhet. Målet med informationssäkerhet är att alla informationstillgångar är och 
garanterar;

 Konfidentialitet, endast behöriga personer kan ta del av informationen
 Riktighet, att informationen är riktig och går att lita på (inte förändrad)
 Tillgänglighet, att informationen går att nå då den behövs
 Spårbarhet, att informationen går att spåra – se vem som skapat eller 

ändrat informationen.
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Riktlinjerna för informationssäkerhet ska ge trygghet kring informationstill-
gångarna och öka informationssäkerheten.

Digitaliseringen och Internet medför att information flödar i allt större mängd 
både genom och mellan den interna organisationen, till organisationer utanför 
kommunen och även över nationsgränser men också mellan privatpersoner. 

Gränsen suddas ut mellan vem som ”äger” och bär ansvaret för viss informa-
tion. Detta medför i sin tur att det blir svårt att avgöra hur informationen får an-
vändas, vem som kan och får ändra den och var finns ursprungsinformationen.

Informationssäkerhet och IT-säkerhet går ”hand i hand” när det gäller att skyd-
da informationstillgångar. 

Informationssäkerhet handlar om all information som hanteras oavsett form 
och hur denna skyddas.
IT-säkerhet är den säkerhet som hanteras i olika IT-resurser som datasystem, 
verktyg, hård- och mjukvara. Det kan handla om allt från virusprogram till att 
vi styrs att ha ett speciellt lösenord. IT-säkerhet kan också handla om att allt 
loggas och kan spåras i efterhand.

Riktlinjerna i korthet
Riktlinjerna för informationssäkerhet är uppdelad i 18 kapitel där båda dessa 
aspekter hanteras. Nedan följer en förenklad beskrivning av dessa kapitel.

Kapitel 1–6
Dessa kapitel beskriver övergripande anledningen till att riktlinjerna finns, oli-
ka termer och definitioner, lagar som styr samt vilka roller som finns och vilket 
ansvar dessa har.
Kapitel 7–9
Dessa kapitel är de ”viktiga” och beskriver praktiskt hur vi alla medarbetare 
och chefer ska hantera informationssäkerhet. Här pekar man ut att alla har ett 
stort ansvar, som medarbetare har jag ett egenansvar och som chef har jag ett 
ansvar över mina anställda för att informationssäkerheten skall bibehållas.
Kapitel 10
Kapitlet beskriver kryptering och vad som ska beaktas vid detta.
Kapitel 11–17
Dessa kapitel riktas främst på IT-säkerhet. Fysisk placering av server, driftsä-
kerhet, skydd mot avlyssning och intrång, säkerhetskrav vid utveckling av sy-
stem. De handlar också om upphandling om IT-tjänster hur man hanterar olika 
informationsincidenter.
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Räddningstjänst
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Kapitel 18
Detta kapitel beskriver hur kommunen ska efterleva riktlinjerna.

Övrigt
Riktlinjerna är framtagna i ett gemensamt projekt för hela Kalmar län där kom-
munerna har samverkat för att få en likriktighet kring informationssäkerhet. I 
sista skedet var det konsulter från Omegapoint som slutförde arbetet.

Pågående arbete sker med nya instruktioner, rutiner och anvisningar så verk-
samhetens ordinarie processer kan inkluderas och att omfattas av informations-
säkerhet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 135/2018 Dnr 2018/83

Tillväxt- och näringslivsprogrammet - 
revidering
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna revideringen av tillväxt- och näringslivsprogrammet.

Sammanfattning
Arbetsgrupper i respektive insatsområde har gjort uppföljning av år 2017, 
Tillväxt- och näringslivsprogram 2016 - 2019.

Ärendebeskrivning
Vid uppföljning av tillväxt- och näringslivsprogrammet har översyn skett 
och nu lämnas förslag till revidering.

Av de operativa målen och aktiviteterna i programmet har 21 uppfyllts, 53 
har utvecklats positivt, 68 är neutrala och 0 har utvecklats negativt. 

Tillväxt- och näringslivsrådet har informerats om uppföljningen 2017-05-
17. 

I samband med revideringen lämnas också uppföljningen till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Uppföljning
Reviderat tillväxt- och näringslivsprogram

Skickas till
Kommunstyrelsen



 

 

1 (1)  Tjänsteskrivelse 
Utvecklingskontoret 
Lars Gjörloff 

2018-05-28 

 

Tillväxt- och näringslivsprogram 2016 - 2019 

 

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Tillväxt- 

och näringslivsprogrammet med gjorda revideringar.  

  

Sammanfattning 

Arbetsgrupper i respektive insatsområde har gjort uppföljning av år 2017,  

Tillväxt- och näringslivsprogram 2016 - 2019.  

  

Ärendebeskrivning 

Av de operativa målen och aktiviteterna i programmet har 21 uppfyllts, 53 har 

utvecklats positivt, 68 är neutrala och 0 har utvecklats negativt.  

Tillväxt- och näringslivsrådet har informerats om uppföljningen 2017-05-17. 

 

I insatsområde 1 är aktiviteterna 1.1.4, 1.3.1, 1.3.8, 1.4.2, 1.5 och 1.6.3 genom-

förda.  

I insatsområde 2 är aktiviteterna 2.1, 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 och 2.2.1 

genomförda.  

I insatsområde 3 är aktiviteterna 3.10 och 3.10.3 genomförda. Mål 3.12 berör 

inte insatsområdet, den tas bort.   

I insatsområde 5 är aktiviteterna 5.1.2 och 5.2.2 genomförda. Aktivitet 5.3.3 

ersätts med andra aktiviteter och tas bort.  Mål 5.3 och 5.4 slås ihop.  

I insatsområde 6 är aktiviteterna 6.3.5 och 6.3.6 genomförda.   

I insatsområde 8 är aktiviteterna 8.1.8 och 8.1.9 genomförda. 

 

Bilagor 

Tillväxt- och näringslivsprogram 2016 - 2019 

Revidering av Tillväxt- och näringslivsprogram 2016 – 2019 

Uppföljning av Tillväxt- och näringslivsprogram 2016 – 2019 

 

 

Lars Gjörloff 

Utvecklingschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 159/2018 Dnr 2017/40 019

Förslag till reviderad folkhälsoplan
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta den reviderade folkhälsoplanen. 

I och med detta föreslås också att ”Alkohol- och drogpolitiskt program för 
Hultsfreds kommun” som antogs av kommunfullmäktige § 6/2004-01-26 
upphör att gälla i och med ny folkhälsoplan. 

Sammanfattning
Förslag till reviderad folkhälsoplanen överlämnas för antagande i 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Under 2017 har folkhälsosamordnare tillsammans med en arbetsgrupp tagit 
fram en ny folkhälsoplan för Hultsfreds kommun. I arbetsgruppen har 
representanter för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
deltagit. Dessa har också lämnat ett gemensamt yttrande som respektive 
nämnd ställt sig bakom.

Folkhälsoplanen har varit ute på remiss. Ett yttrande har kommit från PRO 
och SPF, Seniorerna, Hultsfredsbygden med kommentarer till de olika 
målen.

Kommunchefen har sett över förslag till reviderad folkhälsoplan. Genom 
att utgå från styrmodellen kan planen hanteras på ett nytt sätt med mål och 
aktiviteter. Detta blir något som får arbetas vidare med i kommande arbete 
med folkhälsoplanen.

Beslutsunderlag
Reviderad folkhälsoplan
Socialnämnden § 105/2017
Barn- och utbildningsnämnden § 76/2017

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Folkhälsoplan
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Folkhälsa i Sverige 
Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är:

”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för he-
la befolkningen”.

Folkhälsa berör och påverkas av många av samhällets sektorer. Därför har poli-
tiken beslutat om elva målområden (prop.2007/8:110, En förnyad folkhälsopo-
litik) som kan vägleda folkhälsoarbetet inom de olika sektorerna. Dessa mål-
områdena grupperar hälsans bestämningsfaktorer, dvs. de faktorer i människors 
livsvillkor och levnadsvanor som är av central betydelse för hälsan.

Målen ger också möjlighet att se de berörningspunkter som finns med andra 
politiska områden som t.ex. ekonomi, arbetsmarknads– och socialpolitik. 

De elva nationella målområdena
1. Delaktighet och inflytande i samhället 
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 
3. Barns och ungas uppväxtvillkor 
4. Hälsa i arbetslivet 
5. Miljöer och produkter 
6. Hälsofrämjande hälso– och sjukvård 
7. Skydd mot smittspridning 
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 
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Hälsans bestämningsfaktorer 
Hälsans bestämningsfaktorer är de faktorer på individ-, grupp- och samhällsni-
vå som påverkar människors hälsa. Folkhälsan påverkas av arv, kön, och ålder, 
men framförallt av levnadsvanor och livsvillkor. Eftersom det är många olika 
faktorer som samspelar och påverkar befolkningens hälsa, måste människors 
hälsa och välbefinnande lyftas in och beaktas i alla delar i samhällsplaneringen.

Folkhälsa i Hultsfreds kommun
Det svenska målet med folkhälsoarbetet är:
 ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för he-
la befolkningen”.

Hultsfreds kommuns övergripande vision är:
Våra barn växer upp i en trygg miljö där förskolor och skolor fungerar bra och 
där det finns gott om spännande fritidsaktiviteter.
Hultsfred är en kommun som erbjuder stora möjligheter för både små och sto-
ra företag.
Det är tryggt att bli äldre i Hultsfreds kommun.
Det är enkelt och det går snabbt att ta sig till och från kommunen.
Spännande saker lockar besökare till vår kommun – året runt!

De elva nationella målområdena faller inom ramen för att nå Hultsfreds över-
gripande vision. 
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Hultsfred prioriterar fyra målområden
De målområden som Hultsfreds kommun har valt att prioritera (utifrån de elva 
nationella folkhälsopolitiska målområdena) är: 

3. Barn och ungas uppväxtvillkor 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Inom målområdena så formuleras vilka mål vi vill uppnå, hur de ska mä-
tas(nyckeltal), vilka ambitioner vi ska ha (målnivåer) samt vilka aktiviteter vi 
ska göra för att uppnå målen.

Mål = ett önskat tillstånd/resultat
Nyckeltal = indikatorer som visar hur det går med att nå målet
Målnivå = ambitionsnivån som vi ska ha på nyckeltalen
Aktiviteter = saker som ska göras för att bidra till att uppnå målnivåerna på 
nyckeltalen

Exempel:

Målområde 3, Barn- och ungas uppväxtvillkor
Förhållandena under barn – ungdomsåren har stor betydelse för både den psy-
kiska och fysiska hälsan under hela livet. Tidiga åtgärder i hem – och skolmiljö 
främjar barns och ungas hälsa.

Kommunens mål Nyckeltal som vi mäter Aktiviteter att genomföra
Alla barn och unga har 
goda uppväxtvillkor i 
Hultsfreds kommun.

Andel beslut som rör 
barn där bedömning 
görs att barnkonventio-
nen inte har beaktats

Andel barn och ungdo-
mar med psykisk ohälsa

Öka antalet föräld-
rastödjande insatser för 
föräldrar med barn i oli-
ka åldrar.
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Andel barn och ungdo-
mar som uppger att de 
har en meningsfull fri-
tid. 

Andel elever i åk 9 som 
har behörighet till gym-
nasiet.

Genomförandeansvar:

Kommunens förvaltningar och föreningslivet

Målområde 9, fysisk aktivitet
Kroppen fungerar bäst när den är regelbundet aktiv. Den allt mer stillasittande 
tillvaron utgör en stor riskfaktor och hot mot en god folkhälsa. Brist på fysisk 
aktivitet utgör enligt WHO, en riskfaktor för en rad olika sjukdomar som hjärt-
kärlsjuklighet, diabetes, cancer i tjocktarm och bröstcancer samt benskörhet. 

Kommunens mål Nyckeltal som vi mäter Aktiviteter att genomfö-
ra

Barn och unga har förut-
sättningar för att utöva 
idrott och motion.

Andel ungdomar som 
känner sig otrygga och 
vill inte i delta i idrott 
och motion i skolan.

Sätt duschdraperier i 
alla allmänna omkläd-
ningsrum.

Utbilda ledare i vikten 
av att förstå otrygghet 
vid idrott och motion.

Barn och vuxna har inte 
en stillasittande livsstil

Andel nyttjade tillfällen 
på friskvårdskortet 
bland skolelever.

Andelen nyttjade tillfäl-
len på friskvårdskortet 
bland kommunanställ-
da.

Med hjälp av goda fö-
rebilder inspirera barn, 
ungdomar och vuxna 
till hälsosamt leverne, 
rörelse och motion.

Skolans aktivitetskort 
för friskvård permanen-
tas.
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Fler arenor för spon-
tanidrott som multiare-
nor och utegym.

Genomförandeansvar 

Kultur- och fritid i samverkan med föreningar och skolor. 

Målområde 10, matvanor och livsmedel
En väl sammansatt och näringsrik kost främjar hälsan. Att erbjuda ett bra utbud 
av näringsriktiga produkter i barns miljöer är särskilt viktigt. 
Mödra -och barnhälsovården har ett ansvar i att utbilda föräldrarna i god kost-
hållning. Skolan och omsorgsverksamheter, inklusive hälso- och sjukvården, 
har ett ansvar för att servera god och näringsriktig mat till elever, brukare och 
patienter. 

Kommunens mål Nyckeltal som vi mä-
ter

Aktiviteter att genomföra

Kommunens invåna-
re har kunskap om 
matvanors betydelse 
för hälsan.

Andel av totala utbu-
det som är godis och 
läsk i kommunens 
caféterior. 

I samband med Friskvårdsvec-
kan/Hälsoveckan och skolans 
temadagar upplysa om kostens 
betydelse för en god hälsa.

Ge föreningarna en möjlighet 
att skaffa kunskap kring mat-
vanornas betydelse för träning.

Genomförandeansvar 

Kommunens förvaltningar och föreningslivet.

Målområde 11, Tobak, alkohol, narkotika, dopning och 
spel 
Rökning är den enskilda största riskfaktorn för sjukdom och förtid död i väst-
världen idag. I Sverige avlider ungefär 7 000 personer årligen i sjukdomar rela-
terade till rökning. Det är ovanligt att ungdomar börjar röka efter 19 års ålder. 
Därför är det tidiga förebyggande arbetet av största vikt. I Sverige föds mellan 
100 och 200 barn årligen med alkoholskador på grund av moderns alkoholva-
nor. Försiktighetsprincipen, att avstå från alkohol under graviditeten, är det 
säkraste skyddet för fostret. Man har gjort beräkningar som visar att mer än 
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100 000 barn i Sverige växer upp i familjer där åtminstone en av föräldrarna 
har alkoholproblem. 

Kommunens mål Nyckeltal som vi mäter Aktiviteter att genomfö-
ra

Kommunens invånare 
har ett lågt bruk av to-
bak och alkohol.

Vi har ett samhälle fritt 
från narkotika och do-
ping.

Vi har låga skadeverk-
ningar av överdrivet 
spelande. 

Andel föreningar som 
har en policy kring to-
bak, droger, alkohol och 
spel.

CAN-undersökning.

Information på föräld-
ramöten hur statistiken 
ser ut. 

Samverkan mellan för-
valtningarna i kommu-
nen för att tidigt upp-
täcka missbruk. 

Erbjuda föräldrautbild-
ning för att förstärka 
föräldrarollen.?

ANDT-samordnare 
kommunen har ingen 
samordnare och det 
krävs för att aktivt ar-
beta med mål 11. 

Ett gemensamt skolom-
råde upprättas vid Al-
bäcksskolan och 
Hultsfreds gymnasium. 
Gränsen kallas för 
”White line”. Elever 
och personal 
informeras om skolom-
rådets utsträckning och 
att innanför ”White li-
ne” är det ett tobaks-
och drogfritt område. 

För att gränsen för 
skolområdet ska bli 
känd så anordnas tips-
promenader och andra 
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aktiviteter längs ”White 
line” under skolåret.

Genomförandeansvar 

Kultur-och fritid, skolan ÖSAM
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Sammanfattat styrkort
Invånare och brukare Målnivå 2019
  Alla barn och unga har goda uppväxtvillkor i Hultsfreds kommun
    Andel beslut som rör barn, där bedömning görs att barnkonventionen inte beaktats
    Andel barn och ungdomar med psykisk ohälsa
      Öka antalet föräldrastödjande insatser för föräldrar med barn i olika åldrar.
    Andel barn och ungdomar som uppger att de har en meningsfull fritid.
    Andel elever i åk 9 som har behörighet till gymnasiet
  Barn och unga har förutsättningar för att utöva idrott och motion
    Andel ungdomar som känner sig otrygga och vill inte i delta i idrott och motion i skolan.
      Sätt duschdraperier i alla allmänna omklädningsrum.
      Utbilda ledare i vikten av att förstå otrygghet vid idrott och motion.
      Vuxna närvarande 
      Arbeta för att alla ska få delta

  Barn och vuxna har inte en stillasittande livsstil
    Andel nyttjade tillfällen på friskvårdskortet bland skolelever.
      Skolans aktivitetskort för friskvård permanentas.
    Andelen nyttjade tillfällen på friskvårdskortet bland kommunanställda.
    Andel av kommunens befolkning som utövar någon aktivitet enligt statistiken från före-
ningslivet.
      Med hjälp av goda förebilder inspirera barn, ungdomar och vuxna till hälsosamt leverne, rörelse 
och motion.
      Fler arenor för spontanidrott som multiarenor och utegym.
  Kommunens invånare har kunskap om matvanors betydelse för hälsan.
    Andel av totala utbudet som är godis och läsk i kommunens caféterior. 
    
      I samband med Frisk-vårdsveckan/Hälsoveckan och skolans temadagar upplysa om kostens bety-
delse för en god hälsa.
      Ge föreningarna en möjlighet att skaffa kunskap kring matvanornas betydelse för träning.
  Kommunens invånare har ett lågt bruk av tobak och alkohol
    Andel föreningar som har en policy kring tobak, droger, alkohol och spel.
      Information på föräldramöten hur statistiken ser ut.
      Samverkan mellan förvaltningarna i kommunen för att tidigt upptäcka missbruk.
      Erbjuda föräldrautbildning för att förstärka föräldrarollen. 
      Ett gemensamt skolområde upprättas vid Albäcksskolan och 
Hultsfreds gymnasium. Gränsen kallas för ”White line”. Elever och personal 
informeras om skolområdets utsträckning och att innanför ”White line” är det ett tobaks-och drogfritt 
område. 
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      För att gränsen för skolområdet ska bli känd så anordnas tipspromenader och andra aktiviteter 
längs ”White line” under skolåret.
  Vi har ett samhälle fritt från narkotika och doping
    Andel föreningar som har en policy kring tobak, droger, alkohol och spel.
      Information på föräldramöten hur statistiken ser ut.
  Vi har låga skadeverkningar av överdrivet spelande 
    Andel föreningar som har en policy kring tobak, droger, alkohol och spel.
      Information på föräldramöten hur statistiken ser ut.
    CAN-undersökning. 
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Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 76/2017 Dnr 2017/122 019

Förslag till reviderad folkhälsoplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom remissvar 2017-08-25 
angående förslaget till reviderad folkhälsoplan. Remissvaret lämnas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning
Under 2016 har en ny folkhälsoplan tagits fram av folkhälsosamordnare 
och en arbetsgrupp med representanter från barn- och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltning. 

Ärendebeskrivning
Under 2016 har folkhälsosamordnare tillsammans med en arbetsgrupp tagit 
fram en ny folkhälsoplan för Hultsfreds kommun. Den lokala 
folkhälsoplanen prioriterar tre delmål utifrån de elva nationella 
folkhälsopolitiska målen och den folkhälsopolitiska planen för Kalmar län.

De tre delmålen är:
- Fysisk aktivitet
- Matvanor och livsmedel
- ANDT, Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och spel

För att nå resultat och kunna arbeta effektivt med målen krävs mer resurser 
och tid för folkhälsoarbetet. Arbetsgruppen föreslår också en ANDT-
samordnare för att kunna uppnå de mål som regeringen antagit i en ANDT-
strategi för 2016-2020.

Man bör i samband med antagande av en ny folkhälsoplan, utvärdera 
möjligheterna till att skapa mer resurser för ett utökat arbete i kommunen 
för folkhälsoarbetet och friskvårdsarbetet.  För en ökad folkhälsa och ett 
framgångsrikt arbete i de mål som folkhälsoplanen föreskriver.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-21, § 62/2017, beslutade att 
sända över föreslaget till reviderad folkhälsoplan på remiss till nämnder, 
bolag och förbund. Svarstiden förlängdes till 30 augusti enligt ett beslut av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11, § 92/2017. 

Barn- och utbildningschef Per Theorin och socialchef Ann-Gret Sillén har 
tagit fram ett förslag till remissvar. 
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Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottet 2017-08-21, § 65/2017, gav presidiet i uppdrag att ta upp 
förslaget till remissvar med socialnämndens presidium vid dagens 
överläggningar. Därefter lämnas ett förslag till remissvar till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 30 augusti 2017.

Per Theorin och Ann-Gret Sillén har reviderat förslaget till remissvar efter 
presidieöverläggningarna. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen arbetsutskott § 62/2017
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschef Peter Adolfsson
Förslag till reviderad folkhälsoplan
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 92/2017
Arbetsutskottet § 65/2017
Per Theorin och Ann-Gret Silléns reviderade förslag till remissvar
2017-08-25

Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

___
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 105/2017 Dnr 2017/41

Remiss - Förslag till reviderad folkhälsoplan
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt 
eget enligt arbetsutskottets förslag.

Reservation
Lizette Wästerlund, S, Jonny Bengtsson, S, Britt Wireland Sorpola, S, och 
Eva Svedberg, S, reserverar sig mot beslutet. Detta till förmån för inlämnat 
yrkande på att komplettera förvaltningens förslag till yttrande med Mål 3: 
Barns och ungas uppväxtvillkor och Mål 8: Sexualitet och reproduktiv 
hälsa.

Sammanfattning
Under 2016 har en ny folkhälsoplan tagits fram av folkhälsosamordnare 
och en arbetsgrupp med representanter från barn- och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen. Folkhälsoplanen innefattar ett fokuserat arbete på tre 
delmål utifrån de nationella målområdena för folkhälsa i Sverige. 
Folkhälsoplanen följer också den folkhälsopolitiska planen för Kalmar län.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildnings förvaltningen har tillsammans med 
socialförvaltningen tagit fram ett gemensamt remissvar gällande 
folkhälsoplanen. Den lokala folkhälsoplanen för Hultsfreds kommun 
fokuserar på tre av de nationella målområdena för folkhälsa i Sverige vilket 
förvaltningarna tycker är bra. För att mer aktivt kunna följa upp arbetet 
med de olika insatsområdena i den lokala folkhälsoplanen föreslår 
förvaltningarna att folkhälsoplanen löper över tre år och att varje 
målområde har en handlingsplan som utvärderas årligen i samband med att 
nämnderna utvärderar mål och nyckeltal i respektive styrkort.
Vidare anser förvaltningarna att den resurs som föreslås läggas på en 
ANDT-samordnare istället läggs på en folkhälsosamordnare 
(analytiker/statistiker funktion). Samordnarens uppdrag blir att ur alla de 
elva nationella målområdena för folkhälsa i Sverige, leta efter resultat i 
material som produceras i kommunen. 

Yrkande
Lizette Wästerlund, S, Jonny Bengtsson, S, Britt Wireland Sorpola, S, och 
Eva Svedberg, S, överlämnar på sammanträdet ett skriftligt förslag till 
ändringar i folkhälsoplanen. 
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Efter gruppöverläggning yrkar socialdemokraterna att till förvaltningens 
förslag till yttrande lägga till Mål 3: Barns och ungas uppväxtvillkor och 
Mål 8: Sexualitet och reproduktiv hälsa. 

Beslutsgång
Det finns två förslag till beslut:

1. Att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget enligt 
arbetsutskottets förslag

2. Att komplettera förvaltningens förslag till yttrande med Mål 3: 
Barns och ungas uppväxtvillkor och Mål 8: Sexualitet och 
reproduktiv hälsa enligt inlämnat yrkande på sammanträdet

Omröstning
Ordförande finner att förslag nummer ett motsvarar en ja-röst.
Ordförande finner att förslag nummer två motsvarar en nej-röst.

Omröstningsresultat
Utfall av omröstningen är fem ja-röster mot fyra nej-röster. 
Omröstningen redovisas i särskild omröstningslista längst bak i protokollet.

Beslutsunderlag
Skriftligt yrkande till ändringar i Folkhälsoplanen från Lizette Wästerlund, 
S, Jonny Bengtsson, S, Britt Wireland Sorpola, S, och Eva Svedberg, S, 
2017-09-13
Socialnämndens arbetsutskott § 72/2017
Tjänsteskrivelse 2017-08-30
Förslag till yttrande på remiss om förslag till folkhälsoplan 2017-08-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 92/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 62/2017
Förslag till folkhälsoplan 2017-02-13
Tjänsteskrivelse 2017-02-13

Skickas till
Kommunstyrelsen



1 (2)Remissvar reviderad folkhälso-
plan

Barn- och utbildningsförvaltningen/
socialförvaltningen
Per Theorin/Ann-Gret Sillén
Barn- och utbildningschef/socialchef

2017-08-25

Remissvar från socialnämnden och barn- och ut-
bildningsnämnden gällande förslag till reviderad 
folkhälsoplan 
Att den lokala folkhälsoplanen för Hultsfreds kommun fokuserar på tre av de 
nationella målområdena för folkhälsa i Sverige finner vi bra. Då finns det möj-
lighet till att genomföra mer riktade insatser. För att mer aktivt kunna följa upp 
arbetet med de olika insatsområdena i den lokala folkhälsoplanen kan varje 
målområde få en handlingsplan/verksamhetsplan. Handlingsplanen beslutas av 
nämnderna. Om folkhälsoplanen löper över tre år kan varje handlingsplan ut-
värderas årligen i samband med att nämnderna utvärderar mål och nyckeltal i 
respektive styrkort.

Åtgärder utifrån handlingsplanerna upprättas i åtgärdsplaner hos verksamheten. 
Dessa åtgärder omsätts sedan och utvärderas mot handlingsplanen., som efter 
utvärdering kan revideras utifrån resultaten.

I bland annat kommunens årsredovisning kan man se många resultat, men vi 
letar inte i materialet efter resultat ur ett folkhälsoperspektiv. Idag finns det 
ingen funktion som tittar på detta material med fokus på att hitta förbättringar 
eller mönster/effekter av allt som arbetas med i kommunen som kan ge positiva 
eller negativa konsekvenser för folkhälsan. 

Vi anser därför att den resurs som föreslås läggas på en ANDT-samordnare 
istället läggs på en folkhälsosamordnare (analytiker/statistiker funktion). Sam-
ordnarens uppdrag blir att ur alla de 11 nationella målområdena för folkhälsa i 
Sverige, leta efter resultat i material som produceras i kommunen. Exempelvis 
i årsredovisning, styrmodell, kvalitetsarbete m.m. Det för att ge kommunen en 
samlad bild av förbättringar eller risker för folkhälsan att utgå ifrån i allt vårt 
arbete. 

Funktionen som folkhälsosamordnare bör införas under kommunstyrelsen. En 
kontinuerlig återkoppling av analyserat resultat behövs till kommunstyrelsen 
och nämnderna. Detta så att det analyserade resultatet kan bli ett naturligt un-
derlag för förbättringsarbete i hela kommunen. Funktionen kan då även kom-
municera vilka underlag som behöver skrivas fram för att vi på ett bättre sätt än 
idag kan få underlag/visa på effekterna över tid av våra insatser.
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Barn- och utbildningsförvaltningen/
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Vad gäller ANDT-planen så anser barn- och utbildningsnämnden att åtgärds-
områdena kan vara samma för hela kommunen. Insatser i barn- och utbild-
ningsnämndens verksamheter kan upprättas i föreslagna handlingsplan/verk-
samhetsplan. Det bör inte vara ett eget dokument.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 162/2017 Dnr 2016/151 819

Motion från Per-Inge Pettersson om tydligare 
arbete som främjar god hälsa
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att motionen behandlas i samband med att 
revideringen av folkhälsoplanen lyfts. 

Sammanfattning
En motion om tydligare arbete som främjar god hälsa har remitterats till 
personalchefen för yttrande.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Per-Inge Pettersson, C, har 2016-11-18 lämnat in en
motion om tydligare arbete som främjar god hälsa.

I motionen yrkas att kommunal verksamhet och kommunen i samverkan
med näringsliv och ideella föreningar tydligare och målmedvetet ska främja
hälsan för personal och kommunens medborgare.

Motionsställaren pekar i motionen på att kommunen redan idag har flera
goda förutsättningar för att främja hälsan i kommunen exempelvis i form
av sporthallar, Hagadal, gång- och cykelvägar, familjecentral med mera.

Motionsställaren ser dock ett behov av att bli bättre på att i beslut och i alla
våra möten mellan människor, tänka och göra mer som främjar god hälsa.

Det handlar då bland annat om ökad samverkan med näringsliv och
föreningar och om att styrelsen och nämnderna årligen till
kommunfullmäktige ska redovisa sina insatser inom detta område.

Arbetsutskottet remitterade motionen till personalchef Hans Andersson för 
beredning. Personalchefen har nu lämnat förslag till svar i en 
tjänsteskrivelse.

I och med att folkhälsoplanen är ute på remiss och svaret knyter an till 
denna föreslås att fortsatta behandlingen av motionen sker i samband med 
att folkhälsoplanen ska antas.

Beslutsunderlag
Motion från Per-Inge Pettersson, c
Kommunfullmäktige § 119/2016



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-22

2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 266/2016
Tjänsteskrivelse från personalchefen 

Skickas till
Kommunkansliet för kännedom
Personalchefen för kännedom
Motionsställaren för kännedom



1 (3)Tjänsteskrivelse

2017-07-04Personalkontoret
Hans Andersson
Personalchef

Yttrande motion om tydligare arbete som främjar 
hälsa Dnr 2016/151

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att

- anta personalchefens yttrande som sitt eget och att överlämna yttrandet till 
kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Per-Inge Pettersson, C,  har 2016-11-18, lämnat in en
motion om tydligare arbete som främjar hälsa.

Personalchefen tillsammans med kultur- o fritidschefen har diskuterat motio-
nen och även haft en dialog med motionsställaren.
Motionen tar sikte på såväl det allmänna folkhälsoarbetet som friskvårdsarbetet 
för kommunens egna anställda.

Kultur- o fritidschefen påtalar vad gäller folkhälsan, att en ny folkhälsoplan nu 
är ute på remiss. I den förslås att arbeta med mål som stärker och förbättrar 
folkhälsan. Här handlar det om hur man aktivt ökar arbetet i ungdomsverksam-
heten och inom skolan med ANDT-frågan och hur man ökar arbetet i före-
ningslivet för den allmänna folkhälsan.

Ett första initiativ har tagits till samverkan inom folkhälsoarbetet i norra Kal-
mar Län mellan kommunerna Vimmerby, Västervik och Hultsfred, ev även 
Oskarshamn. Det finns flera goda exempel på samverkan som förbättrar folk-
hälsan och där man kan öka arbetet och nå resultat. Under hösten 2017 kommer 
en arbetsgrupp att presentera ett förslag.
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Oaktat detta handlar det om att mer tid för en folkhälsosamordnare och ökade 
resurser för ungdomsverksamheten måste till, för att gå vidare med ett förebyg-
gande arbete för våra ungdomar.

När det gäller arbetet med friskvård för våra anställda, så vill personalchefen 
uppmärksamma det arbete med friska och hälsosamma arbetsplatser, som pågår 
med länets kommuner och landstinget. En arbetsgrupp bestående av personal-
cheferna i länets kommuner, landstingets arbetsmiljöstrateg och hälsoutveckla-
re har träffats i två workshops kring frågan. 
Syftet är att ta fram en gemensam handlingsplan för friskare och hälsosammare 
arbetsplatser. Detta har sin grund i den avsiktsförklaring som Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) tillsammans med centrala parter tog fram 2016 
kring åtgärder för friska arbetsplatser.
En del av den tänkta handlingsplanen är också att hälso- / arbetsmiljöbokslut 
ska upprättas årligen.

Sedan flera år har vi ett friskvårdskoncept för våra anställda. I detta ingår ett 
friskvårdskort som per år ger 52 träningstillfällen eller ett friskvårdsbidrag på 
750:- och i båda fallen massagecheckar 4 x 100:-. Friskvårdskortets aktiviteter 
äger främst rum i våra egna anläggningar medan friskvårdsbidraget ger möjlig-
het till friskvård på valfri plats.
Som en del av detta koncept är tanken att det ska finnas friskvårdsombud på al-
la arbetsplatser. Dessa ombud ska inspirera och stötta arbetsplatserna i arbetet 
med att utveckla friskvården.
Kultur- o fritid arrangerar årligen en friskvårdsvecka och hälsomässa i syfte att 
inspirera anställda och allmänhet till olika hälsofrämjande aktiviteter.

Under vårens ledarforum (samtliga c a 80 chefer) var temat hälsofrämjande le-
darskap. Vi har ett avtal om företagshälsovårdstjänster med Avonova som möj-
liggör att anställda ges snabb tillgång till hjälp med arbetsrelaterad ohälsa. HR-
konsulterna har gjort en processkartläggning av rutinerna med sjukskrivning 
och rehabilitering. Som ett resultat av detta kommer ett IT-baserat verksam-
hetssystem att införas.

Det har under senare tid också gjorts flera analyser av ohälsan och sjukfrånva-
ron bland våra anställda. Vi kan bl a notera att vår totala sjukfrånvaro är näst 
lägst i Kalmar län. I en jämförelse med hela riket återfinns Hultsfreds kommun 
på plats 23 vad gäller lägsta sjukfrånvaro (källa SKL 2016).
Denna goda placering borde kunna tjäna som inspiration för Hultsfreds kom-
mun som arbetsgivare att fortsatt satsa på aktiva insatser inom friskvård och 
hälsa för våra anställda.

https://skl.se/download/18.3fa26af2156917472e7236f3/1471599479528/Avsiktsf%C3%B6rklaring%20om%20%C3%A5tg%C3%A4rder%20f%C3%B6r%20friskare%20arbetsplatser%20i%20kommuner%20och%20landsting%2019%20augusti%202016.pdf
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Vad gäller det allmänna folkhälsoarbetet ser vi att de initiativ till samverkan 
som tagits först får utvärderas innan ytterligare åtgärder vidtas.

För arbetet med friskare arbetsplatser ser vi att man inväntar resultat och för-
slag av det pågående arbete som redogjorts för och som bedrivs i länets kom-
muner och landsting. 

Det finns många goda idéer inom organisationen på hur vi kan och vill utveck-
la vårt arbete. För att kunna ta hand om och utveckla detta vidare handlar det 
dock om att resurser måste tillföras.
Närmast till hands är att någon form av tjänst måste till för att samordna och ta 
hand om alla delar som i grunden handlar om att utveckla friskvården för våra 
anställda.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 155/2018 Dnr 2017/76 028

Motion från Monica Bergh, KD, om att erbjuda 
förmånscykel till kommunanställda
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att motionen är besvarad i och med pågående arbete med att ta fram förslag 
på olika personalförmåner. I detta arbete kommer även frågan om att kunna 
erbjuda förmånscykel till anställda att beaktas.

Sammanfattning
Yttrande från personalkontoret över motion om att erbjuda förmånscykel 
till kommunanställda har lämnats till arbetsutskottet.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Monica Bergh, KD har 2017-05-05 lämnat in en
motion om att erbjuda förmånscykel till kommunanställda. 
Kommunfullmäktige beslutade § 64/2017 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade § 139/2017 att ge 
personalkontoret i uppdrag att lämna yttrande över motionen.

Personalkontoret har nu lämnat yttrande men ytterligare beredning önskas 
med komplettering av kostnadsberäkning för eventuellt genomförande och 
även ur ett hälsoperspektiv. Arbetsutskottet beslutade § 245/2017 bland 
annat att ge uppdrag till kommunchefen att arbeta vidare om 
personalförmåner utifrån uppdraget om attraktiv arbetsgivare (dnr 
2015/120). 

Personalchefen lämnar svar om att arbete pågår i koncernledningen med 
stöd av personalkontoret för att ta fram ett förslag på olika 
personalförmåner. 

I detta kommer även frågan om att erbjuda förmånscykel att beaktas och att 
med detta föreslås motionen vara besvarad.

Beslutsunderlag
Motionen från KD
Kommunfullmäktige § 64/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 139/2017, 245/2017
Tjänsteskrivelse från personalkontoret

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 245/2017 Dnr 2017/76 028

Motion från Monica Bergh, KD, om att erbjuda 
förmånscykel till kommunanställda
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning 
vad gäller bland annat folkhälsoperspektivet och genomförandeförslag med 
kostnadsberäkning.

Arbetsutskottet beslutar ger även uppdrag till kommunchefen att arbeta 
vidare om personalförmåner utifrån uppdraget om attraktiv arbetsgivare 
(dnr 2015/120).  

Sammanfattning
Yttrande från personalkontoret över motion om att erbjuda förmånscykel 
till kommunanställda har lämnats till arbetsutskottet.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Monica Bergh, KD har 2017-05-05 lämnat in en
motion om att erbjuda förmånscykel till kommunanställda. 

Kommunfullmäktige beslutade § 64/2017 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade § 139/2017 att ge 
personalkontoret i uppdrag att lämna yttrande över motionen.

Personalkontoret har nu lämnat yttrande men ytterligare beredning önskas 
med komplettering av kostnadsberäkning för eventuellt genomförande och 
även ur ett hälsoperspektiv.

Beslutsunderlag
Motionen från KD
Kommunfullmäktige § 64/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 139/2017,
Tjänsteskrivelse från personalkontoret

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 175/2018 Dnr 2018/43

Motion från Tomas Söreling, S, med flera om att 
Emån är en vilande resurs
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att genom att ansöka om en förstudie utifrån turism- och 
informationsenhetens förslag anse motionen därmed vara bifallen.  

Sammanfattning
En motion om att höja turistvärdet kring Emån har lämnats och nu har ett 
yttrande över motionen tagits fram. 

Ärendebeskrivning
En motion om att om att höja turistvärdet kring Emån har inkommit från 
socialdemokraternas S-grupp 2018-03-22. Motionen påpekar att Emån är 
en vilande resurs, och skulle kunna användas som cykelled för att höja 
turistvärdet i området. 

Motionsställarna föreslår att en utredning tillsätts, som undersöker 
förutsättningarna för att stegvis ta sig an projektet. Man kan då starta med 
att tillgängliggöra en begränsad del av Emån, som har goda förutsättningar 
att locka besökare och på sikt utveckla kringverksamheter.  

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen. 
Arbetsutskottet remitterade motionen till turism- och informationsenheten 
för yttrande vilket nu lämnats. 

I yttrande framförs att medel för att utföra en förstudie är möjligt att söka 
hos lämplig finansiär. Extern hjälp för att skriva sådan ansökan till en 
förstudie uppskattas medföra en kostnad på cirka 15 tkr. Om en förstudie 
skulle beviljas skulle den kunna innehålla en tjänst som projektledare. 

Informationsenheten och kultur- och fritidskontoret skulle gemensamt 
kunna få uppdraget som projektägare och samordnare. Anläggning och 
förvaltning av leder ligger under kultur - och fritidskontorets ansvar, medan 
ansvaret för marknadsföring och utveckling av besöksmål hör till 
informationsenheten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Motion från S
Kommunfullmäktige § 49/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 89/2018

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Motion från S
Kommunfullmäktige § 49/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 89/2018

Skickas till
Kommunstyrelsen



1 (2)Tjänsteskrivelse

2018-08-21

Svar på motion om Emån som en vilande resurs

Förslag till beslut
- -

Sammanfattning
En motion om att om att höja turistvärdet kring Emån har inkommit från soci-
aldemokraternas S-grupp 2018-03-22. Motionen påpekar att Emån är en vilan-
de resurs, och skulle kunna användas som cykelled för att höja turistvärdet i 
området. 

Motionsställarna föreslår att en utredning tillsätts, som undersöker förutsätt-
ningarna för att stegvis ta sig an projektet. Man bör då starta med att tillgäng-
liggöra en begränsad del av Emån, som har goda förutsättningar att locka besö-
kare och på sikt utveckla kringverksamheter.  

Medel för att utföra en förstudie är möjligt att söka hos lämplig finansiär. Ex-
tern hjälp för att skriva sådan ansökan till en förstudie uppskattas medföra en 
kostnad på cirka 15 tkr. Om en förstudie skulle beviljas bör den innehålla en 
tjänst som projektledare. Informationsenheten och kultur- och fritidskontoret 
bör gemensamt få uppdraget som projektägare och samordnare. Anläggning 
och förvaltning av leder ligger under kultur - och fritidskontorets ansvar, me-
dan ansvaret för marknadsföring och utveckling av besöksmål hör till informa-
tionsenheten. 

Ärendebeskrivning
Emån är 22 mil lång och rinner genom 8 kommuner. Området har en unik flora 
och fauna samt höga natur och kulturvärden. Motionsställarna menar att en cy-
kelled utmed Emån skulle höja turistvärdet för hela regionen. En förhoppning 
är att företag och arbetstillfällen kopplade till leden på sikt ska växa fram. Le-
den skulle även kunna gagna föreningsliv, träning och tävling inom cykel samt 
kulturvandring. Motionsställarna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
tillsätta en utredning som undersöker förutsättningarna för att kunna genomföra 
projektet helt eller i etapper. 

Diskussion har förts med motionsställarna. I första hand bör ambitionen vara 
att tillgängliggöra en del av sträckan, där framtida paketering av exempelvis 
matmöjligheter, cykeluthyrning med mera kan utvecklas. En tanke är även att 
koppla en sträcka utmed Emån till leden Dacketrampet eller till andra regionala 
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eller nationella leder. Detta skulle ge ett mervärde såväl för den leden utmed 
Emån som för andra leder. 

Ett projekt som ska utveckla cykelleder är omfattande, men troligen mindre 
komplext för en enskild kommun att driva själv än ett fiske- eller kanotprojekt. 
För att undersöka förutsättningarna skulle därför medel för en förstudie på 6 
månaders tid kunna sökas hos lämplig finansiär. För att undersöka möjliga fi-
nansiärer samt för att skriva ansökan för förstudien, behöver extern hjälp anli-
tas. Denna kostnad uppskattas till cirka 15 tkr. 

Själva förstudien bör innefatta en tjänst som projektledare, som kan driva och 
dokumentera förstudien, samt förbereda en eventuell vidare projektansökan.  
Övriga berörda kommuner utmed Emån bör informeras om att en ansökan om 
förstudie görs. Detta med förhoppningen att övriga kommuner ska få upp ögo-
nen för att själva söka liknande medel för sträckor utmed Emån i den egna 
kommunen. 

Malin Albertsson Jenni Leppelt 
Turism- och informationschef Turistkonsulent 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 89/2018 Dnr 2018/43

Motion från Tomas Söreling, S, med flera om att 
Emån är en vilande resurs
Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge turism- och informationschef Malin Albertsson i 
uppdrag att lämna yttrande över motionen.

Samtidigt påminns om att stämma av med motionärerna för att säkerställa 
motionens intentioner. 

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling, Rosie Folkesson, Tommy Rälg,
Silva Andersson och Lena Hasting, samtliga S, har 2018-03-22 lämnat in
en motion om att Emån är en vilande resurs. Emån skulle kunna användas
som kanotled och en cykelled utmed Emån skulle höja turistvärdet.

Motionsställarna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en
utredning som får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att kunna
genomföra projektet enligt motionens syfte.

Kommunfullmäktige beslutade § 49/2018-04-23 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag
Motion från Tomas Söreling, S med flera
Kommunfullmäktige § 49/2018

Skickas till
Turism- och informationschefen 



Motion till Hultsfreds Kommun

Emån en vilande resurs

Emån är 22 mil lång som rinner genom 8 kommuner med unik flora och 
fauna, därtill kommer mycket höga natur och kulturvärden.
En cykelled utmed Emån skulle höja turistvärdet för hela regionen och vår 
kommun skulle gå i bräschen och få kredit för idén. Tänk bara Öland, Astrid 
Lindgrens värld, glasriket, Emåleden med cykel kanoting med fiske och bad 
inom bekvämt avstånd om man cyklar, visst låter det spännande?

Cykelleder ligger i tiden då den blir till nytta både för hälsa och miljö ifall 
man får möjlighet att cykla till jobbet istället för pendling med bil.
Genomförandet kan kanske drivas som ett EU projekt via Astrid Lindgrens 
hembygd  i samarbete med turisthögskolan.
När man kommer så långt som till marknadsföring av leden så bör 
kommunerna gemensamt göra det gentemot utlandet eftersom många 
turister redan idag besöker oss och våra regioner från kanske mest norra 
Europa. Vad vore bättre för en jäktad storstadsbo än att kunna koppla av 
med cykel, tält och frisk luft utmed en nästan outnyttjad miljö längs vår fina 
Emå?
Vår förhoppning är att detta projekt fullt utbyggt skall kunna göra att det 
växer upp ett och annat företag som erbjuder kanoting, B§B eller kanske bo 
på lantgård.
Projektet kan komma att kunna erbjuda arbetstillfällen i form av 
inledningsvis, praktikmöjligheter, nystartjobb m.m.
En tänkbar plats för ett projektkontor skulle kunna anläggas i närheten eller 
på ”handelsområde Målilla”.
Utöver turism och vardagspendling så blir ju leden ett stort lyft för 
föreningslivet, för träning ,tävling inom cykel samt även kulturvandring 
m.m.
Med dessa idéer gäller det att kunna se möjligheter och inte bara hinder och 
givetvis kan projektet genomföras i etapper.

Med anledning av ovanstående föreslår vi nedanstående Socialdemokratiska 
fullmäktigeledamöter att: 
kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en utredning som får i uppdrag 
att undersöka förutsättningarna för att kunna genomföra projektet enligt 
motionens syfte helt eller i etapper.

Hultsfred 2018-03-22

Tomas Söreling     Rosie Folkesson    Tommy Rälg  

Silva Andersson     Lena Hasting
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 156/2018 Dnr 2018/107

Föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark 
inklusive torghandel i Hultsfreds kommun
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta förslag till ”Föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive 
torghandel” att gälla från och med 1 januari 2019.

Vidare föreslås att nuvarande ”Lokala föreskrifter för torghandel”, antagna 
av kommunfullmäktige § 37/2008 upphör att gälla i och med att de nya 
föreskrifterna träder i kraft 1 januari 2019.

Slutligen föreslås att tidigare beslut i kommunfullmäktige § 109/2006-11-
27 om torghandeln på Tors plan och administreringen av avgifter med mera 
upphör att gälla från 1 januari 2019. 

Sammanfattning
I och med antagande av nya föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark 
inklusive torghandel föreslås två tidigare beslut i kommunfullmäktige att 
upphöra att gälla.

Ärendebeskrivning
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK har tagit fram ett förslag 
till föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel. 

Förslaget togs fram hösten 2017 och efter behandling i förbundsdirektionen 
skickades det ut på remiss. Yttrandena har redovisats i förbundsdirektionen 
i februari 2018 varpå det blev ytterligare en remissrunda till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det förslag som nu är aktuellt har uppdaterats efter de synpunkter som 
inkommit under remissturen.

Förbundsdirektionen beslutade § 30/2018-05-28 att ställa sig bakom 
förslaget från gata/park. Förslaget innebär bland annat att ÖSK har 
möjlighet att efter beslut i förbundsdirektionen medge nytt 
upplåtelseändamål inom ramen för gällande taxor. Vidare att lägga till eller 
ta bort platser för torghandel i bilaga 2 efter beslut i förbundsdirektionen.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-07-10
Förbundsdirektionen § 30/2018
Förslag till föreskrifter med bilagor
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Hultsfreds kommun

Skickas till
Kommunstyrelsen



1 (1)Tjänsteskrivelse

2018-07-10Kommunkansliet
Britt Idensjö
Kanslichef

Föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark in-
klusive torghandel
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anta förslag till ”Föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive torg-
handel” att gälla från och med 1 januari 2019.

Vidare föreslås att nuvarande ”Lokala föreskrifter för torghandel”, antagna av 
kommunfullmäktige § 37/2008 upphör att gälla i och med att de nya föreskrif-
terna träder i kraft 1 januari 2019.

Slutligen föreslås att tidigare beslut i kommunfullmäktige § 109/2006-11-27 
om torghandeln på Tors plan och administreringen av avgifter med mera upp-
hör att gälla från 1 januari 2019. 

Sammanfattning
I och med antagande av nya föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark in-
klusive torghandel föreslås två tidigare beslut i kommunfullmäktige att upphö-
ra att gälla.

Ärendebeskrivning
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK har tagit fram ett förslag till 
föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel. 

Förslaget togs fram hösten 2017 och efter behandling i förbundsdirektionen 
skickades det ut på remiss. Yttrandena har redovisats i förbundsdirektionen i 
februari 2018 varpå det blev ytterligare en remissrunda till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Det förslag som nu är aktuellt har uppdaterats efter de synpunkter som inkom-
mit under remissturen.

Förbundsdirektionen beslutade § 30/2018-05-28 att ställa sig bakom förslaget 
från gata/park. Förslaget innebär bland annat att ÖSK har möjlighet att efter 
beslut i förbundsdirektionen medge nytt upplåtelseändamål inom ramen för 
gällande taxor. Vidare att lägga till eller ta bort platser för torghandel i bilaga 2 
efter beslut i förbundsdirektionen.  



1 (4)Föreskrifter

Gäller från och med 2019-01-01

KF § XX – 2018

Föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive 
torghandel
Antaget av kommunfullmäktige den XX månad 2018. 

Hultsfreds kommun föreskriver följande enligt förordning 1993:1632 §1, som bemyndigar 
kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter enligt ordningslagen 
(1993:1617).

Utöver vad som föreskrivs i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter gäller nedan-
stående föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark och torghandel i Hultsfreds kommun. 
Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen och att säkerställa till-
gängligheten till allmän platsmark i kommunen. 

§ 1 Ansvarig förvaltning/enhet
Kommunens organ för hantering och efterlevnad av nyttjande av allmän platsmark inklusive 
torghandel är Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK).

§ 2 Befogenhet 
Kommunfullmäktiges senaste beslutade föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inklu-
sive torghandel är det regelverk som ÖSK har att verkställa och följa.

§ 3 Uppdatering 
Kommunfullmäktige ska varje år uppdatera taxa och avgift för nyttjande av allmän plats-
mark inklusive torghandel. Uppdatering sker i Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av allmän plats-
mark inklusive torghandel och i Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser.

§ 4 Förändringar under gällande verksamhetsår
ÖSK har under gällande verksamhetsår möjlighet att, efter beslut i Förbundsdirektionen, 
medge nytt upplåtelseändamål inom ramen för gällande taxor. Vidare kan ÖSK under gällan-
de verksamhetsår, efter beslut i förbundsdirektionen, lägga till och ta bort nya platser för 
torghandel i Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser. 

§ 5 Överlåtelse (till föreningsverksamhet)
ÖSK kan årligen efter beslut i förbundsdirektionen överlåta delar av hanteringen till före-
ning. Förbundsdirektionen beslutar om ersättningsnivå beroende på hur stor del av hantering-
en som överlåts, dock ej mer än den totala intäkten av taxa och avgift. 
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§ 6 Platser
Platser för torghandel regleras i Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser. På dessa platser krävs 
inget polistillstånd för arrangerad torghandel enligt angivna tider i Bilaga 1 – Taxa för nytt-
jande av allmän platsmark inklusive torghandel.

§ 7 Tider för försäljning/nyttjande av allmän platsmark
Tider för försäljning/nyttjande av allmän platsmark regleras i Bilaga 1 – Taxa för nyttjande 
av allmän platsmark inklusive torghandel. För arrangerad torghandel krävs inget polistill-
stånd. 

§ 8 Placering av varor, redskap och fordon
Varor och redskap får inte placeras så de utgör hinder för trafik och oskyddade trafikanter 
eller mellan saluplatser, ej heller så att föremålen utgör hinder för funktionshindrade.
Under de tider som är tillåtna för nyttjande av allmän plats och/eller torghandel får inte for-
don framföras eller placeras/parkeras på platsen. 

§ 9 Förbud mot vissa varor
Försäljning av varor som bryter mot svensk lag får inte säljas på allmän platsmark. 

§ 10 Försäljning av livsmedel
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen samt föreskrifter meddelade 
med stöd av dessa. 

§ 11 Renhållning, el och VA
En innehavare av saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla 
ihop avfall och annat skräp från rörelsen. Avfallet och skräpet får inte slängas i behållare för 
sopor avsedda för allmänheten.
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg under försäljningstiden.
Nyttjande av el under försäljningstiden regleras i Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av allmän 
platsmark inklusive torghandel.
Tillgång till den allmänna VA-anläggningen regleras utanför dessa föreskrifter.
Tillgång till sopkärl eller annan renhållning regleras utanför dessa föreskrifter.

§ 12 Ansökan (hantering av ansökningar)
För alla typer av nyttjande av allmän platsmark krävs tillstånd från ÖSK (utöver andra ordi-
narie tillstånd för den typen av verksamhet och/eller försäljning man avser att bedriva på 
platsen).
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Ansökan för fast torghandelsplats för arrangerad torghandel ska ske senast första vardagen i 
januari. Vid beviljat tillstånd gäller det till sista december samma år. Vid flera ansökningar 
för samma plats hanteras de i den ordning de inkommit. Har man haft tillstånd för 12 måna-
der går platsen till annan sökande för nästkommande år. Man kan alltså inte ha samma plats 
mer än 12 månader. Om inga andra intressenter finns kan man få samma plats mer än 12 
månader i rad.
Fast plats gäller inte vid särskild marknads- eller evenemangsdag.

Drop-in-försäljare måste uppvisa tillstånd om man har sökt tidigare och har betalat för en 
eller flera tillfällen. Har man inte tillstånd men meddelat sin ankomst ett dygn tidigare kan 
man betala på plats (elektroniskt betalsystem som meddelas på hemsida). Ingen kontanthan-
tering kommer ske. Kan man inte betala elektroniskt på plats måste man alltså ha sökt till-
stånd innan och betalat mot faktura. 

Betalning för övrig upplåtelse (ej torghandel) sker endast via faktura. 

Vad som ska ingå i ansökan framgår av Ansökningsblankett nyttjande av allmän platsmark 
inklusive torghandel. 

Om man inte följer dessa föreskrifter eller det tillstånd som man erhåller vid godkänd ansö-
kan hanteras överträdelser enligt § 17 i dessa föreskrifter. 

§ 13 Fördelning av saluplatser vid torghandel
Vid fördelningen av saluplatser vid arrangerad torghandel tilldelas försäljarna, i första hand, 
plats i enlighet med inlämnad ansökan (se § 12). För drop-in-försäljare tilldelas man plats i 
den ordning som man kommer till försäljningsplatsen under förutsättning att man anmält sin 
ankomst senat ett dygn innan till kontaktpersonen (§ 14). 
Om en plats ej tas i anspråk av den som ansökt om det kan kontaktpersonen tilldela en drop-
in-försäljare platsen en timma efter försäljningstidens start. 

§ 14 Kontaktperson
Kontaktperson för arrangerad torghandel samt nyttjande av allmän platsmark meddelas av 
ÖSK, efter beslut i Förbundsdirektionen, och ska anslås på kommunens hemsida. 

§ 15 Överlåtelse (innehavare)
Innehavare av tillstånd för nyttjande av allmän platsmark får inte överlåta tillståndet på nå-
gon annan. 
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§ 16 Taxa och avgifter
Taxor och avgifter för nyttjande av allmän platsmark regleras i Bilaga 1 – Taxa för nyttjande 
av allmän platsmark inklusive torghandel.

§ 17 Överträdelser
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till pen-
ningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestäm-
melser om förelägganden och förverkande.

Vidare kan ÖSK ta ut en högre avgift för nyttjande av allmän platsmark om tillstånd saknas 
och det inte föreligger något akut problem med anspråkstagande. Om den som tagit marken i 
anspråk inte inkommer med en ansökan nästkommande vardag faktureras den högre avgif-
ten. Har ansökan inkommit faktureras nyttjandet enligt ordinarie taxa.   

Föreligger akut problem avvisas man från platsen omedelbart. Lämnar man inte platsen då 
upprättas en polisanmälan och den högre avgiften faktureras. 

Avgiften regleras i Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel. 

§ 18 Undantag
Verksamheter som är undantagna taxa och avgift regleras i Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av 
allmän platsmark inklusive torghandel.
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Taxa

Gäller från och med 2019-01-01

KF § XX – 2018

Taxor och avgifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel
Antaget av kommunfullmäktige den XX månad 2018. 

Ändamål och yta Tillfälle och innehåll Taxa Plats Tider
Avgift (om 
tillstånd 
saknas)

Övriga tillstånd

Försäljning

Stånd för blommor, frukt, grönsaker, livsmedel, kläder, etc. (ej VA, sopor och toa)

1.1.1 2,5 x 3 m Drop-in torghandelsdag exkl. el 50 kr/dag
Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag 500 kr/dag

Beroende på va-

ra/tjänst

1.1.2 2,5 x 3 m Drop-in torghandelsdag inkl. el 70 kr/dag
Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag 700 kr/tdag

Beroende på va-

ra/tjänst

1.1.3 2,5 x 3 m
Fast plats 1 år torghandelsdag exkl. 

el
1 800 kr

Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag

Beroende på va-

ra/tjänst

1.1.4 2,5 x 3 m
Fast plats 1 år torghandelsdag inkl. 

el
2 520 kr

Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag

Beroende på va-

ra/tjänst
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1.2.1 2,5 x 3 m x 2 st Drop-in torghandelsdag exkl. el 100 kr/dag
Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag

1 000 

kr/dag

Beroende på va-

ra/tjänst

1.2.2 2,5 x 3 m x 2 st Drop-in torghandelsdag inkl. el 140 kr/dag
Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag

1 400 

kr/dag

Beroende på va-

ra/tjänst

1.2.3 2,5 x 3 m x 2 st
Fast plats 1 år torghandelsdag exkl. 

el
3 600 kr

Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag

Beroende på va-

ra/tjänst

1.2.4 2,5 x 3 m x 2 st
Fast plats 1 år torghandelsdag inkl. 

el
5 040 kr

Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag

Beroende på va-

ra/tjänst

1.3.1 2,5 x 3 m x 3 st Drop-in torghandelsdag exkl. el 150 kr/dag
Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag

1 500 

kr/dag

Beroende på va-

ra/tjänst

1.3.2 2,5 x 3 m x 3 st Drop-in torghandelsdag inkl. el 210 kr/dag
Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag

2 100 

kr/dag

Beroende på va-

ra/tjänst

1.3.3 2,5 x 3 m x 3 st
Fast plats 1 år torghandelsdag exkl. 

el
5 400 kr

Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag

Beroende på va-

ra/tjänst

1.3.4 2,5 x 3 m x 3 st
Fast plats 1 år torghandelsdag inkl. 

el
7 560 kr

Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag

Beroende på va-

ra/tjänst

1.4.1 2,5 x 3 m 
Särskild marknads- eller evene-

mangsdag exkl. el
100 kr/dag

Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser
Aviserad dag och tid

1 000 

kr/dag

Beroende på va-

ra/tjänst

1.4.2 2,5 x 3 m
Särskild marknads- eller evene-

mangsdag inkl. el
140 kr/dag

Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser
Aviserad dag och tid

1 400 

kr/dag

Beroende på va-

ra/tjänst

1.5.1 2,5 x 3 m x 2 st
Särskild marknads- eller evene-

mangsdag exkl. el
200 kr/dag

Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser
Aviserad dag och tid

2 000 

kr/dag

Beroende på va-

ra/tjänst

1.5.2 2,5 x 3 m x 2 st
Särskild marknads- eller evene-

mangsdag inkl. el
280 kr/dag

Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser
Aviserad dag och tid

2 800 

kr/dag

Beroende på va-

ra/tjänst
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Julgransförsäljning 

2.1.1 2,5 x 3 x 3 st

Vardagar inkl. torghandelsdag och 

ev. särskild marknads- eller evene-

mangsdag

500 kr/vecka

Enligt tillstånd eller 

enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser 

Mån-fre kl. 8-18 exkl. helgdag 

+ aviserad dag och tid

5 000 

kr/dag
Ev. polis

Foodtruck (ej VA, sopor och toa)

3.1.1 3 x 6 m Egen el 3 600 kr/år Enligt tillstånd
Mån-sön kl. 11-21 exkl. helg-

dag

3 600 

kr/dag
Polis, livsmedel

3.1.2 3 x 6 m Inkl. el 5 040 kr/år
Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser

Mån-sön kl. 11-21 exkl. helg-

dag

5 040 

kr/dag
Livsmedel

3.2.1 3 x 8 m Egen el 5 400 kr/år Enligt tillstånd
Mån-sön kl. 11-21 exkl. helg-

dag

5 400 

kr/dag
Polis, livsmedel

3.2.2 3 x 8 m Inkl. el 7 560 kr/år
Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser

Mån-sön kl. 11-21 exkl. helg-

dag

7 560 

kr/dag
Livsmedel

Matvagn (ej VA, sopor och toa)

4.1.1 3 x 6 m Egen el 10 800 kr/år
Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser

Mån-lör kl. 11-20 exkl. helg-

dag

10 800 

kr/dag
Livsmedel

4.1.2 3 x 6 m Inkl. el 15 120 kr/år
Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser

Mån-lör kl. 11-20 exkl. helg-

dag

15 120 

kr/dag
Livsmedel
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4.2.1 3 x 8 m Egen el 16 200 kr/år
Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser

Mån-lör kl. 11-20 exkl. helg-

dag

16 200 

kr/dag
Livsmedel

4.2.2 3 x 8 m Inkl. el 22 680 kr/år
Enligt Bilaga 2 – Karta 

torghandelsplatser

Mån-lör kl. 11-20 exkl. helg-

dag

22 680 

kr/dag
Livsmedel

Annat kommersiellt ändamål

Uteserveringar eller försäljningsstånd vid egen verksamhet

5.1.1
Uteservering med alkoholtillstånd

 (staketkrav)
Sommarsäsong: 1/6 – 31/8

150 kr/m2 och 

år
Enligt tillstånd Dygnet runt under säsong

1 500 

kr/m2/dag

Alkohol, livsmedel, 

polis

5.1.2
Uteservering med alkoholtillstånd

 (staketkrav)

För- och eftersäsong: 1/4 – 31/5 + 

1/9 – 31/10 

300 kr/m2 och 

år
Enligt tillstånd Dygnet runt under säsong

3 000 

kr/m2/dag

Alkohol, livsmedel, 

polis

5.2.1
Uteservering utan alkoholtillstånd (ej staket-

krav)
Sommarsäsong: 1/6 – 31/8

50 kr/m2 och 

år
Enligt tillstånd Dygnet runt under säsong

500 

kr/m2/dag
Livsmedel, polis

5.2.2
Uteservering utan alkoholtillstånd (ej staket-

krav)

För- och eftersäsong: 1/4 – 31/5 + 

1/9 – 31/10 

100 kr/m2 och 

år
Enligt tillstånd Dygnet runt under säsong

1 000 

kr/m2/dag
Livsmedel, polis

5.2.3
Uteservering utan alkoholtillstånd (ej staket-

krav)
Resterande säsong: 1/11 – 31/3

500 kr/m2 och 

år
Enligt tillstånd Dygnet runt under säsong

5 000 

kr/m2/dag
Livsmedel, polis
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5.3.1 Försäljningsstånd (utanför butik) Sommarsäsong: 1/6 – 31/8
100 kr/m2 och 

år
Enligt tillstånd Dygnet runt under säsong

1 000 

kr/m2/dag
Livsmedel, polis

5.3.2 Försäljningsstånd (utanför butik)
För- och eftersäsong: 1/4 – 31/5 + 

1/9 – 31/10 

200 kr/m2 och 

år
Enligt tillstånd Dygnet runt under säsong

2 000 

kr/m2/dag
Livsmedel, polis

5.3.3 Försäljningsstånd (utanför butik) Resterande säsong: 1/11 – 31/3
500 kr/m2 och 

år
Enligt tillstånd Dygnet runt under säsong

5 000 

kr/m2/dag
Livsmedel, polis

5.4.1 Fasta affischpelare, tavlor, skyltar 0 kr Enligt bygglov

2 000 

kr/sak 

eller skylt

Bygglov

5.5.1 Skyltar enligt vägmärkesförordningen

ÖSK:s själv-

kostnad för 

inköp samt 

arbete

Enligt tillstånd
5 000 

kr/skylt

5.6.1
Tillfälligt affischställ, ”trottoarpratare”, tidnings-

ställ, etc.
0 kr Enligt tillstånd Mån-lör kl. 8-18

500 

kr/sak
Polis
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5.7.1 Tivoli, cirkus
1 500 kr/2 

dagar
Enligt tillstånd Tor-sön

5 000 

kr/dag

Polis, intyg om att årlig 

kontroll har utförts av 

rätt myndighet avse-

ende djurhållning ska 

ingå i ansökan

5.8.1
Försäljningstält eller stånd vid annat tillfälle än 

torghandelsdag
Exkl. el 2 500 kr/dag Enligt tillstånd Enligt tillstånd

5 000 

kr/dag
Polis

Övrigt ändamål

6.1.1
Tillfälliga upplag, bodar, provisoriska byggna-

der, byggnadsställningar, etc. 
0 kr Enligt tillstånd Enligt tillstånd

5 000 

kr/dag

Polis, ev. bygglov, ev. 

TA-plan

6.2.1 Övrig upplåtelse (minimiavgift + självkostnad)

1 500 kr/till-

stånd + 

ÖSK:s själv-

kostnad

Enligt tillstånd Enligt tillstånd
5 000 

kr/dag
Polis, ev. bygglov
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Undantag

7.1.1
Skolklasser är undantagna avgift för § 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 

1.4.2, 1.5.1, 1.5.2, 5.8.1 och 6.2.1. Gäller ej vid återkommande nyttjande.

7.2.1

Ideella föreningar utan vinstsyfte är undantagna avgift för § 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 

1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.2, 5.8.1 och 6.2.1. Gäller ej vid återkommande 

nyttjande.
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6

24

19

23
8>2

BRUSEBÄCK

OMLASTAREN

KOPPARSLAGAREN

Datum: 2017-11-22Östra Smålands Kommunalteknikförbund 1:500

Torghandel Tors plan Hultsfred

Taxekod
1.1.1-4, 1.2.1-4, 1.3.1-4
1.4.1-2, 1.5.1-2
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Västra Långgatan

3x83x8

3x6 3x6

1

6

VALHALL

Datum: 2017-11-22Östra Smålands Kommunalteknikförbund 1:500

Torghandel Stora Torget Hultsfred

Taxekod
2.1.1, 3.1.1, 3.1.2, 
3.2.1, 3.2.2
4.1.1, 4.1.2, 4.2.2
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! Klockaregatan

Norra Trädgårdsgatan
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2,5x3

2,5x3
2,5x3

1

6
7

AREN

KLOCK-

8:1>12

Datum: 2017-11-22Östra Smålands Kommunalteknikförbund 1:500

Torghandel Klockaregatan Virserum

Taxekod
1.4.1
1.5.1
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Storgatan

Skolgatan

Torggatan

3x8
3x6

3x6
3x6

3

1

16

8:75>5

8:75>3

8:75>4

Datum: 2017-11-22Östra Smålands Kommunalteknikförbund 1:496

Torghandel Nya Torget Virserum

Taxekod
2.1.1, 3.1.1, 3.1.2, 
3.2.1, 3.2.2
4.1.1, 4.1.2, 4.2.2
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 4/2018 Dnr 2017/148

Förslag till föreskrifter för nyttjande av allmän 
platsmark inklusive torghandel i Hultsfreds 
kommun – inkomna yttranden
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar att återremittera ärendet till gata/park för vidare 
inhämtning av yttranden. 

Ärendebeskrivning
Innan vidare politisk behandling skulle föreskrifterna skickas ut på remiss. 
Förslaget skickades ut 2017-12-21 med sista svarsdag 2018-01-29. Svarstiden 
förlängdes sedan till 15 februari.

Nedan redovisas remissinstanserna, sammanställning av deras yttranden och 
gata/parks kommentar på yttrandena. 

Remissinstans Yttrande Kommentar på yttrande
Länsstyrelsen i Kalmar Avstår från yttra sig pga. 

sitt uppdrag att granska 
kommunen.

Tyvärr kan Länsstyrelsens 
inställning innebära att 
förslaget behöver tas om i 
minst kommunfullmäktige 
om de anser att det är i 
strid med ordningslagen.

Polisen Inget att erinra. -
Miljö-, bygg- och planavdelning Inget att erinra. -
Ekonomikontoret Anser att elektroniskt 

betalsystem utgör en 
säker och 
kostnadseffektiv 
hantering.

I linje med gällande förslag.

Näringslivsavdelning/företagslots Inget svar. -
Hultsfreds handel Förslaget ser bra ut. Bra 

initiativ med årsavgift.
I linje med gällande förslag.

Virserums köping Inget svar. -
Kommunkansliet Flera frågor som har 

besvarats direkt (var i 
linje med gällande 
förslag). 
Noterar att förändring 
föreslås gällande aftnar 

De frågor som var i linje 
med gällande förslag har 
besvarats. 

Syftet är att inte tillåta 
torghandel på aftnar.
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Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

dvs. då kommer det inte 
tillåtas torghandel. § 3-4 
bör ändras så att ingen 
ny taxa medges av annan 
än KF. Kräver mindre 
justering av de 
kommunala 
ordningsföreskrifterna. 
Föreslås behandlas 
samtidigt.

Ändring av § 3-4 kommer 
ske där det istället kommer 
formuleras att 
förbundsdirektionen har 
rätt att medge nytt 
upplåtelseändamål men 
inom ramen för gällande 
taxa.

Tillgänglighetsrådet Inget att erinra. -
Alkoholhandläggare Vill att det tydliggörs hur 

staket/avgränsningar ska 
vara runt 
serveringsområde när det 
gäller uteserveringar. 
Finns direktiv om tydliga 
avgränsningar enligt 
alkohollagen. Inga krav 
kolliderar med 
alkohollagen enligt 
förslaget.

Inga mer förtydliganden 
kommer läggas till i 
förslaget. Varje sådant 
ärende kommer hanteras 
för sig och enligt förslaget 
till taxa så framgår det att 
det kan krävas tillstånd 
enligt alkohollagen och 
polistillstånd. 

Kultur- och fritid Inget att erinra. -
Turistbyrån Inget att erinra. -

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
FD §55, 2017-12-11

Skickas till
Gata/park
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 157/2018 Dnr 2018/108

Allmänna lokala ordningsföreskrifter - 
revidering
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
godkänna föreslagna ändringar i ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Hultsfreds kommun” att börja gälla från och med 1 januari 2019.

Detta innebär att tidigare ordningsföreskrifter som antogs av 
kommunfullmäktige § 161/2017-12-11 föreslås upphöra att gälla från 1 
januari 2019. 

Sammanfattning
Ett nytt dokument är framtaget och ersätter tidigare föreskrifter om 
torghandeln. Då dessa även omnämns i lokala ordningsföreskrifter behöver 
revidering ske.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att dokumentet ”Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln i Hultsfreds kommun” upphör har de lokala 
ordningsföreskrifterna behövts reviderats då det hänvisas till det 
dokumentet.

Numera ingår torghandelsföreskrifterna i dokumentet ”Föreskrifter för 
nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel”.

Vad gäller antagande av de nya föreskrifterna hanteras det i eget ärende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Reviderad lokala ordningsföreskrifter

Skickas till
Kommunstyrelsen
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2018-07-10Kommunkansliet
Britt Idensjö
Kanslichef

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrif-
ter 
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige god-
känna föreslagna ändringar i ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hults-
freds kommun” att börja gälla från och med 1 januari 2019.

Detta innebär att tidigare ordningsföreskrifter som antogs av kommunfullmäk-
tige § 161/2017-12-11 föreslås upphöra att gälla från 1 januari 2019.   

Sammanfattning
Ett nytt dokument är framtaget och ersätter tidigare föreskrifter om torghan-
deln. Då dessa även omnämns i lokala ordningsföreskrifter behöver revidering 
ske.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att dokumentet ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln 
i Hultsfreds kommun” upphör har de lokala ordningsföreskrifterna behövts re-
viderats då det hänvisas till det dokumentet.

Numera ingår torghandelsföreskrifterna i dokumentet ”Föreskrifter för nyttjan-
de av allmän platsmark inklusive torghandel”.

Vad gäller antagande av de nya föreskrifterna hanteras det i eget ärende.

Bilaga
Reviderade lokala ordningsföreskrifter
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hults-
freds kommun – förslag till revidering 
Beslutade av kommunfullmäktige § 161/2017-12-11, reviderat förslag
2018-08-21
 
Hultsfreds kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela 
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offent-
lig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om 
hur den allmänna ordningen i Hultsfreds kommun ska upprätthållas. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är of-
fentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte an-
nat anges.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel föreskrifter för nyttjande av all-
män platsmark inklusive torghandel. 

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, 
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 
jämställas med offentlig plats: begravningsplatser, idrottsplatser, slalom-
backar samt av kommunen särskilt anordnade motionsspår, lekplatser, 
campingplatser och friluftsbad. 

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 § första 
stycket, 12 § och 13 § bör kommunen, via Östra Smålands Kommunal-
teknikförbund, ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor med mera

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är an-
svarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten 
utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 
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Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras. 

Schaktning, grävning med mera

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se 
till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga 
olägenhet. Grävtillstånd ska inhämtas från Östra Smålands Kommunal-
teknikförbund för alla arbeten på allmän plats.

Störande buller

7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 
stenkrossning, pålning, nitning och flisning, får inte ske utan polismyn-
dighetens tillstånd.

Containrar m.m.

8 § Ägare eller nyttjanderättshavare som önskar ställa upp containrar, åter-
vinningsbehållare, behållare för klädinsamling på offentlig plats, ska in-
hämta tillstånd från Östra Smålands Kommunalteknikförbund till upp-
ställning. Ägare eller nyttjanderättshavare är skyldig att tydligt märka de 
aktuella föremålen med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress 
och telefonnummer. 

Markiser, flaggor, skyltar med mera

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över 
en gångbana på lägre höjd än 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över 
gång- och cykelbana eller lägre än 4,6 meter över körbana. Tillstånd ska 
inhämtas från Östra Smålands Kommunalteknikförbund för alla uppsätt-
ningar mot allmän plats. I vissa fall krävs även bygglov. 

Häckar med mera

10 § Fastighetsägare ska tillse att brevlådor, grindar och växtlighet på tomten 
inte hindrar trafiken eller sikten för denna eller på annat sätt utgör hinder 
för en maskinell renhållning av gata, gångbana eller annan offentlig plats 
utanför tomtområde. Fastighetsägare ska också se till att växtligheten inte 
skymmer gatubelysning.
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Grenar från träd, buskar och dylikt får inte på någon gatudel finnas på 
lägre höjd än 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över gång- och cykelba-
na eller lägre än 4,6 meter över körbana.

Affischering

11 § Affischer, annonser, vippskyltar eller liknande anslag får inte utan till-
stånd av polismyndigheten sättas upp på eller i anslutning till sådana hus-
väggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Se 
taxa i bilaga till ”Föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inklusi-
ve torghandel”.  

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs 
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagi-
vanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

Högtalarutsändning

12 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande 
utan tillstånd av polismyndigheten. 

Förtäring av alkohol

13 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom föl-
jande områden: 

A. Hultsfred

1.
I öster från korsningen Disponentgatans förlängning - järnvägsområdet, längs 
järnvägsområdet till korsningen järnvägsområdet - Hagadalsgatans förläng-
ning. 

I norr från korsningen järnvägsområdet - Hagadalsgatans förlängning till kors-
ningen Hagadalsgatan - västra områdesgränsen för Hagadalsområdet.
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I väster och söder längs med områdesgränsen för Hagadalsområdet till kors-
ningen Bangårdsgatan - Skolgatan. 

I söder från korsningen Bangårdsgatan - Skolgatan till korsningen Bangårdsga-
tan - Tellåsvägen, från korsningen Bangårdsgatan - Tellåsvägen till korsningen 
Tellåsvägen - Västra Långgatan, från korsningen Tellåsvägen - Västra Långga-
tan till korsningen Västra Långgatan - Disponentgatan, från korsningen Västra 
Långgatan - Disponentgatan till korsningen Disponentgatans förlängning - järn-
vägsområdet. Bil A:1. 

2.
I öster från Folkparksvägens korsning med Silverån till korsningen Folkparks-
vägen - Västerviksjärnvägen. 

I norr från korsningen Folkparksvägen - Västerviksjärnvägen till korsningen 
Västerviksjärnvägen - gång/cykelvägen till hembygdsparken. 

I väster från korsningen Västerviksjärnvägen - gång/cykelvägen till hem-
bygdsparken till sjön Hulingens strandlinje. 

I söder längs med strandlinjen till Silveråns utlopp i sjön Hulingen. Bil A:2. 

3.
På Nyhagens industriområde inom ett område begränsat av riksväg 34 i öster, 
Industrigatan i norr och väster samt Oskarsgatan i söder. Bil A:3. 

B. Virserum

1.
I nordväst Storgatan från korsningen Storgatan-Mejerigatan till sydost vägbron 
över Virserumsån samt västra änden av Kyrkogatan och den öppna platsen runt 
Dackestatyn.

Camping

14 § Inom område som utgör offentlig plats eller jämställs med sådan plats, får 
camping äga rum endast på de platser och under de tider av året som be-
stämts av kommunen. 
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Hundar

15 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa bestäm-
melserna i 15 och 16 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för 
ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktions-
hindrad person eller för polishund i tjänst. 

16 § Hundar ska hållas kopplade inom följande områden: Badplatser, försälj-
ningsplatser medan handeln pågår samt under tiden 1 april till och 30 sep-
tember i park eller plantering. 

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte 
inom inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens 
namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på ett sätt som möj-
liggör kontakt med ägaren. 

Kopplad hund får medföras vid besök på begravningsplatser. Hundar får 
inte vistas på lekplatser. 

17 § Inom alla offentliga platser ska föroreningar efter hundar plockas upp. 

Ridning, löpning, cykling m m

18 § Ridning och framförande av hästar får inte ske på kommunala badplatser 
eller på iordningställda elljus-, motions- och skidspår. Ridning är även 
förbjudet på strandpromenaden utmed sjön Hulingen i Hultsfred.

Gång, löpning eller cykling får inte ske vintertid i anlagda skidspår på el-
ljus- och motionsspår.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

19 § Användning av pyrotekniska varor tillåts bara på påskafton, valborgsmäs-
soafton samt nyårsafton till klockan 01.00 påföljande dag. Under övriga 
tider på året krävs polismyndighetens tillstånd.
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Avgift för att använda offentlig plats

20 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt 
med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder 
som har beslutats av kommunfullmäktige. Avgifterna finns i bilaga till 
”Föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel”.

Ambulerande försäljning

21 § För ambulerande försäljning på Bryggerigatan och Storgatan från Tors 
plan norr ut till kvarteret Sjöstugan 1 i Hultsfred (se område på kartbila-
ga) krävs polismyndighetens tillstånd. Med ambulerande försäljning av-
ses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt 
och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 
kap 1 § ordningslagen. För mer information hänvisas till torghandelsföre-
skrifterna.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

21 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-10 §§, 11 
§ första stycket, 12-14 §§ och 16-19 §§ samt 21 § kan dömas till penning-
böter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förver-
kande. 



7 (8)



8 (8)



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-08-21

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 158/2018 Dnr 2018/104

Uppräknad taxa för brandskyddskontroll, 
uppräknad sotningtaxa samt uppräknat 
skorstensfejarmästarearvode från och med 
2018-07-01
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa uppräknad taxa för brandskyddskontroll, uppräknad 
sotningstaxa samt uppräknat skorstensfejarmästararvode från och med 
2018-07-01.

Sammanfattning
Sotningstaxa ska fastställas enligt föreslagen uppräkning samt även arvodet 
till skorstensfejarmästararvode.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fastställa 
taxor för både sotning och brandskyddskontroller. Kommunen tillämpar 
sedan 2002 sotningsindex enligt kommunförbundets cirkulär 2002:83.

Sveriges Kommuner och Landsting och Skorstensfejarmästarförbundet har 
träffat en ny överenskommelse att gälla från och med 2018-07-01. 

Föreslagen taxa är enligt rekommendation i cirkulär 2018:11, sotningsindex 
2018 uppräknad med 1,96 %. Dessa beräkningar finns i bilaga till ärendet, 
även vad gäller inställelseavgiften.

Arvodet till skorstensfejarmästaren är uppräknat med samma procentsats, 
från 23 041 kronor till 23 493 kronor exklusive mervärdesskatt för 2018. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag till taxor i bilagor

Skickas till
Kommunstyrelsen















Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-08-28

1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 172/2018 Dnr 2018/123

Skolskjutsar till Prolympia
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att skjuta till 1 200 000 kronor till kontot för skolskjutsar för finansiering 
av skolskjutsar till Prolympia, Nya centralskolan i Virserum. Kostnaden för 
höstterminen 2018 uppgår till 528 000 kronor och för vårterminen 2019 till 
672 000 kronor.

Vad gäller årets kostnad upp till 528 000 kronor föreslås att årets resultat 
får överskridas och kostnaden för vårterminen 2019 upp till 672 000 kronor 
föreslås tas med i ombudgeteringen.

Sammanfattning
Finansiering av skolskjutsar till Prolympia.

Ärendebeskrivning
Förhandlingar har förts mellan ledningen för Prolympia och kommunen 
beträffande vem som ska svara för kostnaden för de skolskjutsar till 
Prolympia som kräver extra insatta fordon.

I kommunens förhandlingsgrupp har barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Pär Edgren, barn- och utbildningsnämndens 2:e vice ordförande 
Mikael Lång, kommunstyrelsens ledamöter Tomas Söreling och Åke Bergh 
samt tjänstemän deltagit.

Gruppen har nått en uppgörelse som innebär ett förslag att Prolympia ska 
finansiera nämnda skolskjutsar med 9 000kr per elev (som nyttjar 
skolskjutsen) och läsår. Beslutet berör endast elever inom 
upptagningsområdet för Virserum från förskoleklass upp till och med 
årskurs 9.

Prolympia ska anpassa skolskjutstiderna till de kommunala skolskjutsarna 
så att inte extra skolskjutsturer uppstår och ger onödiga kostnader.

Denna överenskommelse ska gälla läsåret 2018/2019. Ny förhandling 
förväntas ske innan överenskommelsen löper ut.

Det är barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för skolskjutsfrågorna. 



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

 
Med anledning av att elever och föräldrar samt KLT behöver besked 
snarast för att hinna planera till skolstarten nu i höst så ansågs ett 
kommunalt beslut vara brådskande. Nämndens avgörande kunde inte 
avvaktas. 

Ordförande Pär Edgren, M, har 2018-08-08, i kraft av sin delegation tagit 
ett beslut på nämnden vägnar att godkänna uppgörelsen. Beslutet anmäls 
vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-08-29.

Prolympias ersättning för skolskjutsar täcker inte hela kostnaden. Detta 
innebär att kommunal finansiering av skolskjutsar till Prolympia kommer 
att krävas. Därför föreslås att kommunfullmäktige beslutar om att skjuta till 
dessa medel till kontot för skolskjutsar.

Enligt beräkningar för skolskjutskostnader framräknade av 
skolskjutssamordnare Ulrika Stolt tillkommer kostnader på 1 200 000 
kronor läsåret 2018-2019 utöver den del som Prolympia betalar för 
eleverna. 

Kostnaden för höstterminen 2018 uppgår till 528 000 kronor och för 
vårterminen 2019 till 672 000 kronor.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade § /2018 att föreslå 
kommunfullmäktige att skjuta till 1 200 000 kronor till kontot för 
skolskjutsar för finansiering av skolskjutsar till Prolympia, Nya 
centralskolan i Virserum. Kostnaden för höstterminen 2018 uppgår till 
528 000 kronor och för vårterminen 2019 till 672 000 kronor.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § /2018

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUNAU § 42/2018 Dnr 2018/255 623

Skolskjutsar till Prolympia, Nya Centralskolan i 
Virserum
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att skjuta till 1 200 000 kronor till kontot för 
skolskjutsar för finansiering av skolskjutsar till Prolympia, Nya 
Centralskolan i Virserum. Kostnaden för höstterminen 2018 uppgår till 
528 000 kronor och för vårterminen 2019 till 672 000 kronor.

Sammanfattning
En överenskommelse om skolskjutsar har träffats med Prolympia, Nya 
Centralskolan i Virserum. Ordförande Pär Edgren, M, har i kraft av sin 
delegation tagit ett beslut på nämndens vägnar att godkänna uppgörelsen. 
Barn- och utbildningsnämnden äskar 1 200 000 kronor från 
kommunfullmäktige för finansiering av skolskjutsarna.

Ärendebeskrivning
Förhandlingar har förts mellan ledningen för Prolympia och kommunen 
beträffande vem som ska svara för kostnaden för de skolskjutsar till 
Prolympia som kräver extra insatta fordon.

I kommunens förhandlingsgrupp har barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Pär Edgren, barn- och utbildningsnämndens 2:e vice ordförande 
Mikael Lång, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Rosie Folkesson, 
kommunstyrelsens ledamot Åke Bergh samt tjänstemän deltagit.

Gruppen har nått en uppgörelse som innebär ett förslag att Prolympia ska 
finansiera nämnda skolskjutsar med 9 000 kronor per elev (som nyttjar 
skolskjutsen) och läsår. Beslutet berör endast elever inom 
upptagningsområdet för Virserum från förskoleklass upp till och med 
årskurs 9.

Prolympia ska anpassa skolskjutstiderna till de kommunala skolskjutsarna 
så att inte extra skolskjutsturer uppstår och ger onödiga kostnader.

Denna överenskommelse ska gälla läsåret 2018/2019. Ny förhandling 
förväntas ske innan överenskommelsen löper ut.
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Det är barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för skolskjutsfrågorna. 
 
Med anledning av att elever och föräldrar samt KLT behöver besked 
snarast för att hinna planera till skolstarten nu i höst så ansågs ett 
kommunalt beslut vara brådskande. Nämndens avgörande kunde inte 
avvaktas. 

Ordförande Pär Edgren, M, har 2018-08-08, i kraft av sin delegation tagit 
ett beslut på nämnden vägnar att godkänna uppgörelsen. Beslutet anmäls 
vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-08-29.

Prolympias ersättning för skolskjutsar täcker inte hela kostnaden. Detta 
innebär att kommunal finansiering av skolskjutsar till Prolympia kommer 
att krävas. Därför föreslås att kommunfullmäktige beslutar om att skjuta till 
dessa medel till kontot för skolskjutsar.

Enligt beräkningar för skolskjutskostnader framräknade av 
skolskjutssamordnare Ulrika Stolt tillkommer kostnader på 1 200 000 
kronor läsåret 2018-2019 utöver den del som Prolympia betalar för 
eleverna. 

Kostnaden för höstterminen 2018 uppgår till 528 000 kronor och för 
vårterminen 2019 till 672 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-08-10
Beslut av Pär Edgren 2018-08-08

___
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 177/2018 Dnr 2018/128

Ansökan om bidrag till att installera ny 
belysning i ishallen 
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta om ett bidrag till VSGF på högst 200 000 kronor (50 % av 
kostnaden) mot uppvisande av erlagda kostnader.

Bidraget föreslås finansieras ur kommunfullmäktiges anslag för 
oförutsedda behov.

Sammanfattning
VSGF ansöker om ett bidrag på 400 000 kronor för ett byte av dagens belysning, 
till en modern LED-belysning i ishallen.

Ärendebeskrivning
VSGF har idag ett upprättat avtal mellan Virumsvallen AB som 
fastighetsägare/hyresvärd och kommunen som hyresgäst. För nyttjande av 
ishallen under hyresperioden 2017/2018 betalar kommunen 768 000 
kronor. Hyresobjektet får användas av:

-barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter
-kommunens samtliga föreningar
-allmänhetens fria åkning

Föreningen ansöker om ett bidrag på 400 000 kronor för ett byte av dagens 
belysning, till en modern LED-belysning i ishallen. Dagens belysning är så 
kallade gasurladdningsbelysning så kallade kvicksilverlampor. Den typen 
av lampor finns inte idag att köpa och reservdelarna till tändanordningarna 
är också svåra att få tag i. Belysningen är i så dåligt skick att det är stora 
fält på isen som är skuggiga, vilket är en säkerhetsrisk vid spel.

Kommunens policy/riktlinjer är att sedvanligt underhåll ska i god tid läggas 
in i plan, men när föreningar med egna fastigheter får en akut eller extra 
ordinär utgift prövas varje enskilt fall. Kultur och fritid bedömer att 
föreningen är i behov ett extra ekonomiskt stöd och ett byte av dagens 
belysning.

Därav föreslår kultur och fritid att kommunfullmäktige beviljar om ett 
bidrag om 200 000 kronor till VSGF och som finansieras ut 
kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader utifrån den praxis att 
kommunen kan gå in med bidrag upp till högst 50 % av kostnaden när 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

föreningar med egna fastigheter gör större underhållsinsatser på desamma.

Beslutsunderlag
Ansökan från VSGF
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen

Skickas till
Kommunstyrelsen



Kultur- och fritidsförvaltningen
Tommy Svensson Pöder
0495-24 05 01
Tommy.svensson-poder@hultsfred.se 

Tjänsteskrivelse

2018-07-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ansökan från VSGF om bidrag till att installera ny be-
lysning i ishallen

Förslag till beslut
Att kommunfullmäktige beviljar ett bidrag om 50% upp till 200 000 kronor i medfinansiering, 
efter uppvisande av erlagda kostnader, för ett byte av dagens belysning till en modern LED-be-
lysning i ishallen och som tas från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader..

Sammanfattning
VSGF ansöker om ett bidrag på 400 000 kronor för ett byte av dagens belysning, till en modern 
LED-belysning i ishallen.

Ärendebeskrivning
VSGF har idag ett upprättat avtal mellan Virumsvallen AB som fastighetsägare/hyresvärd och 
Hultsfreds Kommun som hyresgäst. För nyttjande av ishallen under hyresperioden 2017/2018 
betalar Hultsfreds Kommun 768 000 kronor. Hyresobjektet får användas av:

-barn- och utbildningens verksamheter
-kommunens samtliga föreningar
-allmänhetens fria åkning

Föreningen kommit in med en ansökan om ett bidrag på 400 000 kronor för ett byte av dagens 
belysning, till en modern LED-belysning i ishallen. Dagens belysning är så kallade gasurladd-
ningsbelysning så kallade kvicksilverlampor. Den typen av lampor finns inte idag att köpa och 
reservdelarna till tändanordningarna är också svåra att få tag i. Belysningen är i så dåligt skick 
att det är stora fält på isen som är skuggiga, vilket är en säkerhetsrisk vid spel.

Kommunens policy/riktlinjer är att sedvanligt underhåll ska i god tid läggas in i plan, men när 
föreningar med egna fastigheter får en akut eller extra ordinär utgift prövas varje enskilt fall. I 
detta fall anser vi i Kultur och fritid att föreningen är i behov ett extra ekonomiskt stöd och ett 
byte av dagens belysning.

Därav föreslår Kultur och fritid att kommunfullmäktige beviljar om ett bidrag om 200 
000 kronor till VSGF och som tas från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kost-
nader. Resterande medel föreslås att föreningen söker via olika bidragsmöjligheter så som Små-
landsidrotten med flera, som vi också tidigare föreslagit till VSGF
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