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Meddelanden 

1. Redovisningen av anslagen för särskilda ändamål: 

 

Till kommunfullmäktiges förfogande: 

 

Anslag från årets början Anslaget 2018 Återstår 

650 000:-   200 000:-  450 000:- 

 

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål: 

 

Anslag från årets början Anslaget 2018                 Återstår 

18 289 400:-  2 775 000:-                      15 514 400:- 

 

2. Redovisning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 2015-2018 

 

3. Länsstyrelsens inspektion enligt 20 § förmyndarskapsförordningen 

(1995:379) av överförmyndaren i Hultsfreds kommun samt kommentarer 

 

4. Samtliga partier har lämnat in sina partistödsredovisningar 
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Genomgång av verkställighet av kommunfull-
mäktiges beslut 2015–2018

Förslag till beslut
Skrivelsen lämnas som meddelande till kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige får del av verkställigheten av beslut under 2015, 2016 
och 2017.

Ärendebeskrivning
Vid svar på granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 
KS § 95/2010-11-09 fastställdes rutin för hur verkställighet ska redovisas.

Kommunfullmäktige § 85/2015-06-22 Mottagande av ensamkommande 
barn med permanent uppehållstillstånd – mandat för socialnämnden
Fullmäktige beslutade att ge socialnämnden mandat att vid behov förändra 
antalet platser i avtalet för ensamkommande barn med permanent uppehålls-
tillstånd (PUT). Socialnämnden fick i uppdrag att årligen eller vid behov rap-
portera detta till kommunfullmäktige.

Mottagandet av ensamkommande barn har helt förändrats sedan detta beslut 
togs av fullmäktige. Idag har kommunerna inga avtal med migrationsverket 
gällande ensamkommande barn, anvisning till vår kommun sker utifrån ett 
beslutat promilletal per kommun. Alla avtal som fanns både gällande ensam-
kommande med uppehållstillstånd och ensamkommande med asyl.

Anvisningarna är mycket få, under 2017 har kommunen hittills haft en ny 
anvisning. För närvarande har kommunen ansvar för 56 EKB, 39 av dessa 
barn har PUT, 2 har TUT (tillfälligt uppehållstillstånd) och 15 av barnen är 
fortfarande asylsökande.

Då det gäller mottagandet av ensamkommande så finns inte längre några 
avtal om platser.
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Mottagandet grundar sig numera på ett andelstal i promille utifrån antal 
barn som kommer till Sverige.
Andelstalen beslutas i december och gäller kommande år.
För 2018 har Hultsfreds kommun ett andelstal på 2,57 promille, av antalet 
ensamkommande som beräknas att komma till Sverige.
Hultsfred har i år blivit anvisade 2 ensamkommande barn och har efter det 
en måluppfyllelse som är högre än 100%.

Kommunfullmäktige § 159/2015-12-14 Bestämmelser om ersättningar 
till kommunalt förtroendevalda från och med 2016-01-01
Fullmäktige beslutade att uppföljning av eventuella justeringar i bestämmel-
ser, arvodesnivåer och budget ska ske vid lämplig tidpunkt.

Förfrågan till partierna om synpunkter senast 30/9. Hanteras av kansliet. 

Ksau § 3/2018-01-09 Nuvarande ersättningsbestämmelser har setts över och 
ett förtydligande om pensionsförmånerna har förts in i punkt 2.2.1. inga and-
ra ändringar.

Kommunfullmäktige § 73/2016-06-27 Dackestop i Virserum
Fullmäktige beslutade att fr.o.m. 2017 ge Virserums hembygdsförening ett 
årligt bidrag på 120 000 kronor, under vissa förutsättningar.

Det har blivit som det beslutades i kommunfullmäktige.
Kommunen har betalat borgensåtagande.
Kommunen har betalat ett engångsbidrag till Virserums hembygdsföre-
ning(Bolaget) 2017 har föreningen fått sitt årliga bidrag, enligt beslut.

Virserums Hembygdsförening har bildat en ny juridisk person – Bolaget – 
som förvärvat och driver f d Dackestop
Föreningen har utan ersättning överlåtit mark till Virserums Konsthall

Inga ytterligare kostnader har påförts kommunen.

Föreningen Bolaget har under 2016-2017 renoverat och driftat anläggning-
en med framgång, samverkan med Virserums Konsthall.

Kommunfullmäktige § 90/2016-09-26 Dnr 2016/70 Aktualitetsprövning 
av översiktsplan
Kommunfullmäktige beslutade att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i 
uppdrag att se över framtida arbete med översiktsplanen efter att länsstyrel-
sen inkommit med en sammanfattande redogörelse.
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Länsstyrelsen har inte inkommit med en sammanfattande redogörelse än, 
varför läget fortfarande är oförändrat.

Kommunfullmäktige § 96/2016-09-26 Dnr 2016/106 Samverkan mellan 
hamnarna i Oskarshamn och Västervik
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslagen till ny bolagsordning, 
nytt aktieägaravtal, namnändring samt att ge sitt godkännande till Oskars-
hamns Hamn AB:s förvärv av Västerviks Logistik och Industri AB. 
Kommunfullmäktige beslutade att uttala sig för att ägardirektivet omarbetas 
till bolagsstämman 2017.

Arbetet är genomfört och fungerar mycket tillfredsställande.

Kommunfullmäktige § 16/2017-02-06 Dnr 2017/6 Socialjour - arvode
Kommunfullmäktige beslutade att då uppdragen kvarstår för socialnämndens 
ordförande och vice ordförande ska ersättning utbetalas med timarvode och 
reseersättning för tidsåtgång vid varje tillfälle.

Den nya ersättningsformen fungerar bra, det blir rättvist att den i presidiet 
som får gå in och tjänstgöra också får en liten ersättning vid dessa tillfällen.

Kommunfullmäktige § 70/2017-05-29 Dnr 2016/132 Svar på motion från 
Lizette Wästerlund och Mikael Lång, båda S, om barn- och ungdoms-
perspektiv
Kommunfullmäktige beslutade att ge styrgruppen för LUPP i uppdrag att ta 
fram förslag på hur dialoger mellan förtroendevalda och unga kan genomfö-
ras samt att kommunstyrelsens arbetsutskott bjuds in till kommande ung-
domsforum.
Med anledning av att barnkonventionen blir lag från 1 januari 2018 föreslås 
att styrgruppen för LUPP bevakar motionens intentioner vad gäller policy 
och beaktande i beslut. En avrapportering föreslås ske till kommunstyrelsens 
arbetsutskott senast juni 2018.

Motionen har diskuterats i Luppgruppen. Inväntar vidare hantering.

Kommunfullmäktige § 83/2017-06-26
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet gällande flytt av infor-
mationstavla, 10 tkr.

Kostnaden för flytt av informationstavla tas inom ramen för informationsav-
delningens budget.
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Kommunfullmäktige § 84/2017-06-26 Mål och budget 2018 – investe-
ringsbudget 2018
Tilläggsyrkande gällande att utredningen i Hagadal skulle kunna vara klar till 
halvårsskiftet 2018 och att 5 mnkr per år läggs in i investeringsbudgeten för 
2019 och 2020.

När det gäller en eventuell utbyggnad av en ny bassäng i Hagadal, så är för-
projekteringen klar. Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK), Kultur 
och fritid och Norconsult har nu tagit fram olika förslag (för en eventuell ut-
byggnad), som kommer att presenteras för politikerna framöver. Det första 
dragningen är den 12/9, där vi har en dragning för kommunalråd och oppo-
sitionsråd.

Kommunfullmäktige § 14/2018-02-05 Dnr 2017/82 Svar på motion från 
Åke Nilsson och Lennart Davidsson, båda KD, om att minimera kör-
ningen med privata fordon i tjänsten
Kommunfullmäktige beslutade att anse motionen bifallen utifrån yttrande 
från socialnämnden om att utöka antalet leasingbilar inom hemtjänsten i den 
upphandling som pågår för att minska körningen med privata fordon.

Då det gäller leasingbilar inom hemtjänsten så har utökningen skett strax in-
nan sommaren i samband med den nya upphandlingen.
Förvaltningen har därför inget nytt resultat gällande om körning med priva-
ta fordon minskat.
En ny mätning och redovisning av detta kan göras tidigast vid årsskiftet.

Kommunfullmäktige § 44/2018-03-19 Dnr 2018/19 Badplatsen Kaffeber-
get i Virserum
Kommunfullmäktige beslutade att ge kultur- och fritidsförvaltningen i upp-
drag att iordningsställa väg till badplatsen vid Kaffeberget samt att tillgäng-
lighetsanpassa badplatsen med handikappanpassad toalett och brygga för 
funktionshindrade/rullstolsburna till en kostnad av 404 000 kronor. 

Badplatsen är färdig.
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Rättsenheten

Överförmyndaren i Hultsfreds kommun
Överförmyndare i samverkan
Kyrkogatan 8
579 80 Högsby

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX:
581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3 010-223 50 00 013-10 13 81
E-post: WWW: Organisationsnummer:
ostergotland@lansstyrelsen.se lansstyrelsen.se/ostergotland 202100-2270

Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) av 
överförmyndaren i Hultsfreds kommun
Länsstyrelsen företog den 16 maj 2018 inspektion hos överförmyndaren i Hultsfreds kommun. 
Med anledning av det gemensamma överförmyndarkansliet i Högsby företogs den inledande 
delen av inspektionen med genomgång av den årliga redogörelsen gemensamt med 
överförmyndarna i Högsby, Oskarshamns och Mönsterås kommuner. Närvarande vid 
inspektionen var kansliets enhetschef och Högsbys överförmyndare Anita Holm, kansliets 
handläggare och Oskarshamns överförmyndare Thomas Olsson, Mönsterås överförmyndare 
Håkan Sjöborg samt Hultsfreds överförmyndare Göran Ehn. Från Länsstyrelsen deltog 
länsjuristerna Malin Reinhold och Marielle Pettersson. 

Underlag för inspektionen var den årliga redogörelsen för verksamheten som sänts in till 
Länsstyrelsen, protokoll från föregående inspektion samt den stickprovsgranskning som 
genomförts i anslutning till inspektionsbesöket. 

Redogörelse för verksamheten
Organisation m.m.
På kansliet i Högsby uppgår det totala antalet årsarbetskrafter till 5 heltidstjänster inklusive 
administration och arbetsledning. Samtliga är anställda av Högsby kommun. Resurserna 
upplevs vara tillräckliga.

Kansliet är bemannat under normal arbetstid samt har besöks- och telefontid vardagar kl. 10-
12. För övrig tid gäller tidsbokning. En del spontanbesök förekommer. Handlingar kan hämtas 
och lämnas i receptionen under kontorstid.

Kansliets personal har deltagit vid Jan Wallgrens kurs om överförmyndarnyheter och 
Föreningen Sveriges Överförmyndares (FSÖ) studiedagar. Under hösten 2017 har personalen 
genomgått Finansinspektionens tvådagarsutbildning för överförmyndare, en kurs i hot och 
våld samt e-learningkurs i Microsoft Office. Vidare har samtlig personal, tillsammans med 
överförmyndarna för Mönsterås och Hultsfreds kommuner, deltagit vid länsträffar samt vid 
Jan Wallgrens utbildning för gode män och förvaltare. Länsstyrelsen upplyste om den nya 
förvaltningslagen (2017:900) som träder i kraft den 1 juli 2018. Vid inspektionsbesöket 
uppgavs att överförmyndaren har deltagit vid en grundläggande utbildning anordnad av SKL 
där bl.a. nya förvaltningslagen togs upp.

Diarieföring och dokumenthantering
Inkommande post ankomststämplas och diarieförs dagligen av någon av handläggarna på 
kansliet. Handlingar, inklusive e-postmeddelanden, som är ärendespecifika diarieförs i Wärna. 
Handlingar som inte hör till något specifikt ärende registreras i respektive kommuns allmänna 
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akt (en så kallad noll-akt). Handlingar som tillhör det gemensamma kansliet, och som inte hör 
till ett specifikt ärende, registreras i noll-akten tillhörande Högsby kommun. Besök eller 
telefonsamtal som inte har betydelse för ärendet registreras genom journalanteckning i Wärna. 
Journalanteckning används som stöd för eget minne samt information till övriga handläggare. 
Besök eller telefonsamtal som har betydelse för ärendet registreras istället i Wärna genom en 
tjänsteanteckning. I vissa fall delges tjänsteanteckningen motparten för attest och 
återsändande. För att bevaka att handlingar kommer in i tid används påminnelsefunktionen i 
Wärna. Som extra säkerhetsåtgärd bevakas ärendena även manuellt.

Akterna förvaras i brandsäkra, låsbara skåp på kansliet. De fyra samverkanskommunerna har 
separata skåp. 

Rutiner vid ansökan respektive anmälan om anordnande av ställföreträdarskap
Ansökningar avseende anordnande av ställföreträdarskap som ska beslutas av tingsrätten 
skickas omgående dit. När en anmälan om behov av ställföreträdarskap inkommer företas en 
utredning för att säkerställa behov av ställföreträdarskap. Socialrapport och läkarintyg begärs 
in. Riktlinjen är att handläggningen av en anmälan ska påbörjas inom tre arbetsdagar. 
Ställföreträdaren träffar huvudmannen för information och samtycke. Anhöriga ges möjlighet 
att yttra sig. Skulle utredningen visa att det inte föreligger behov av ställföreträdarskap fattas 
ett avskrivningsbeslut. Normal handläggningstid är cirka 1-3 veckor. 

Rutiner för omprövning av förvaltarskap
Omprövning av förvaltarskap sker en gång per år i samband med granskning av årsräkningen. 
Ett frågeformulär skickas ut i januari varje år till alla förvaltare. Enligt rutin sker bevakning för 
detta i Wärna och manuellt som extra säkerhetsåtgärd.

Ställföreträdare
Det är förhållandevis lätt att rekrytera ställföreträdare. Det finns ett antal personer som har 
anmält intresse och väntar på att förordnas som ställföreträdare. Förmynderskapsärenden 
upplevs ha ökat något under 2017.

Informationsmöten hos bl.a. föreningar och organisationer anordnas kontinuerligt för att 
rekrytera nya ställföreträdare. Rekrytering sker även efter att redan förordnade 
ställföreträdare tipsat om lämpliga personer. För svårare ärenden anlitas 
ställföreträdarenheterna i Oskarshamn och Hultsfred. De som arbetar på enheterna är 
anställda av respektive kommun, men förordnas av överförmyndaren i vanlig ordning.

Prövning av nya ställföreträdares lämplighet görs genom kontroll mot belastningsregistret och 
Kronofogdens samt socialtjänstens register. Samtliga ställföreträdare kontrolleras årligen i 
belastningsregistret och Kronofogdens register. 

Nya ställföreträdare genomgår en heldagsutbildning som anordnas i länssamverkan två gånger 
per år. Föreläsare är Jan Wallgren. Varje ny ställföreträdare får vid ett personligt möte med 
överförmyndaren en introduktionsmapp och en handbok som är framtagen för kommunerna i 
Kalmar län. Överförmyndaren har även uppföljningsmöte med varje ställföreträdare för att se 
att denne kommit in i uppdraget. Inför att årsräkningen ska lämnas in anordnas årligen 
utbildningskvällar där ställföreträdarna får information om årsräkningen och hur den ska 
fyllas i. Innan förordnande sker av god man för ensamkommande barn ska den gode mannen 
genomföra Migrationsverkets nationella webbutbildning. Alla nya gode män för 
ensamkommande barn får tillgång till en mentor.

Samverkan sker med den gemensamma ställföreträdarföreningen, Föreningen för frivilliga 
samhällsarbetare i Oskarshamn, Mönsterås, Högsby och Hultsfred. Under året har två 
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utbildningsdagar anordnats i samverkan med föreningen. Överförmyndaren har även deltagit 
vid föreningens träffar för erfarenhetsutbyte. 

Vad gäller antalet uppdrag är riktlinjen att tillåta max tre uppdrag per ställföreträdare det 
första året ställföreträdaren har uppdrag. Därefter är riktlinjen att tillåta max sex uppdrag per 
ställföreträdare. Majoriteten av ställföreträdarna har endast några få uppdrag. Den 
ställföreträdare som har flest antal uppdrag har i dagsläget 11 uppdrag och är anställd av 
kommunens ställföreträdarenhet. 

Om klagomål inkommer mot en ställföreträdare inhämtas ställföreträdarens yttrande. Vid 
behov inhämtas yttrande från övriga berörda, exempelvis boendepersonal. Därefter tar 
överförmyndaren ställning till klagomålet. Beslutet delges ställföreträdaren och den som 
lämnat klagomålet, om hinder inte föreligger på grund av sekretess. Om entledigande av 
ställföreträdare aktualiseras sker byte omgående. För att bytet ska kunna ske snabbt kan de 
anställda vid ställföreträdarenheterna i Oskarshamn och Hultsfred förordnas. Ingen 
ställföreträdare har entledigats under 2017. Det har inte funnits någon misstanke om brott.

Granskning av årsräkningar för år 2016
89 procent av årsräkningarna kom in till den 1 mars 2017. 15 ställföreträdare begärde och 
beviljades anstånd. Enligt rutin skickas alltid en första påminnelse ut andra veckan i mars, och 
den andra påminnelsen två veckor därefter. Vitesförelägganden skickas ut två veckor efter 
andra påminnelsen. 27 påminnelser skickades ut under 2017. Inga vitesförelägganden 
utfärdades under året. Målet är att granskningen årligen ska vara slutförd den 1 september. 
Den 20 juli 2017 var samtliga årsräkningarna för år 2016 färdiggranskade. Ingen årsräkning 
granskades med anmärkning. 

Arvodesbeslut
Beslut om arvode skickas inte till huvudmannen. Information om att huvudmannen kan 
åläggas att betala arvodet ges i samband med att huvudmannen lämnar sitt samtycke till 
föreslagen ställföreträdare. På arvodesbeslutet finns information om att ställföreträdaren ska 
informera huvudmannen avseende beslutet i det fall huvudmannen ska stå för arvodet. 
Överklagningshänvisningar finns med i beslutet. 

Länsstyrelsen informerade om att Justitieombudsmannen, JO, uttalat i huvudsak följande 
avseende arvode. Arvodesbeslut som innebär att huvudmannen ska stå för någon del av 
arvodet ska normalt expedieras till huvudmannen. Arvodesyrkanden som går utöver den 
fastställda normen bör också kommuniceras med huvudmannen om inte detta är uppenbart 
obehövligt (jfr JO:s protokoll den 24 april 2008, dnr 1202-2008). 

Rutiner vid ansökan om samtycke till försäljning av fastigheter/bostadsrätter
Ställföreträdaren ansöker skriftligen om överförmyndarens samtycke till försäljning. I ansökan 
ska skälet till försäljningen framgå. Huvudmannens samtycke, alternativt läkarintyg, ska 
bifogas, samt yttrande från anhöriga. Försäljningen sker genom mäklare på den öppna 
marknaden. Mäklarens värdering, uppgift om annonseringstid och budlista ska finnas med i 
ansökan. Samtliga verifikationer gällande försäljningen ska bifogas årsräkningen. 
Ställföreträdarna ges information om rutinerna kring fastighetsförsäljning i överförmyndarens 
framtagna handbok.

Rutiner vid ansökan om samtycke till medelsplacering
Ställföreträdaren ansöker skriftligen om överförmyndarens samtycke till placeringen. Oftast 
bifogas förslag från rådgivare. En bedömning görs i det enskilda fallet. Samtycke ges endast till 
placering i låg- och mellanriskfonder/aktier. Undantag kan göras för aktier i familjeföretag.
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Rutiner för huvudmannens konton m.m.
Kontroll av att konton har överförmyndarspärr görs vid granskningen av tillgångsförteckningar 
och årsräkningar. Maxbeloppet på transaktionskonto är ett halvt prisbasbelopp. 

Vid ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto krävs kvitton alltid in för 
förmynderskapsärenden. När gode män och förvaltare begär uttag från överförmyndarspärrat 
konto görs en bedömning i det enskilda fallet huruvida kvitto ska begäras in. Vid större uttag 
anmodas ställföreträdaren att inkomma med kvitto över uttaget en månad efter uttagsdatum. I 
annat fall sker redovisning i samband med årsräkningen. Bevakning av att kvitton inkommer 
sker genom påminnelsefunktionen i Wärna och manuellt som extra säkerhetsåtgärd. 

När utbetalning av försäkringsersättning till omyndiga görs till överförmyndarspärrat konto 
får överförmyndaren meddelande om detta. Om beloppet överstiger åtta prisbasbelopp skickas 
ett informationsbrev till förmyndaren samt en begäran om tillgångsförteckning. Förmyndaren 
informeras om möjligheten att ansöka om förenklad redovisning. Vid ansökan om 
uttagsmedgivande från konton med försäkringsersättning understigande åtta prisbasbelopp 
skickas ett informationsbrev till förmyndaren samt en begäran om tillgångsförteckning.

Länsstyrelsen upplyste om att det av 13 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken (1949:381) (FB) 
framgår att bestämmelserna i första stycket angående tillgångar överstigande åtta 
prisbasbelopp även gäller för egendom som, under villkor om att förvaltningen av den ska stå 
under överförmyndarens kontroll, har tillfallit den omyndige genom förmånstagarförordnande 
vid försäkring med anledning av dödsfall. Det är således inte enbart värdet på den omyndiges 
tillgångar som avgör om förvaltningen ska vara kontrollerad eller inte. 

Ensamkommande barn 
Antalet ärenden om godmanskap för ensamkommande barn har minskat under 2017.

Målet är att förordna god man för ensamkommande barn inom 24 timmar (en arbetsdag). 
Under 2017 uppfylldes detta mål. God man tar kontakt med barnet omgående efter 
förordnandet för att ge information och inhämta skriftligt samtycke från barnet. Om barnet 
inte samtycker till förordnande av föreslagen god man sker ett byte direkt. 

Länsstyrelsen upplyser om att det följer av 3 § lagen (2005:429) om god man för 
ensamkommande barn att det vid förordnande är överförmyndaren, inte den gode mannen, 
som ska ge barnet tillfälle att yttra sig om så kan ske. Även om det inte i lagtexten anges när i 
tiden barnet ska ges möjlighet att yttra sig, framstår det som mer ändamålsenligt att 
förordnandet föregås av ett eventuellt yttrande.

Efter förordnandet informerar överförmyndaren barnet, barnets boende, socialtjänst, 
Migrationsverket och barnets eventuella offentliga biträde om vem som har förordnats som 
god man. Om Migrationsverket meddelar barnet permanent uppehållstillstånd underrättar 
överförmyndaren socialnämnden, vilket dokumenteras i Wärna.

Stickprovsgranskning
Länsstyrelsen har genomfört en mer djupgående granskning av sex akter (akt 308, 703, 836, 
979 1026 och 1099). Granskningen har i huvudsak avsett de två senaste åren. Därutöver har 
Länsstyrelsen i två akter (akt 337, 439 och 985) särskilt granskat förordnandets omfattning, 
det vill säga att uppdraget registrerats i enlighet med förordnandet samt att de beslut som 
överförmyndaren fattat överensstämmer med detta.

Granskningen ger Länsstyrelsen anledning till följande generella synpunkter och 
konstateranden.
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Arvodesbesluten innehåller enbart två poster, förvaltning och personlig omvårdnad. 
Länsstyrelsen konstaterar att detta i och för sig inte är fel, men att det är lämpligt att ett 
arvodesbeslut innehåller de poster som ett förordnande kan innefatta, det vill säga bevaka rätt, 
sörja för person och förvalta egendom. Detta för att tydliggöra vad arvodet avser. 

Utöver ovanstående generella synpunkter har Länsstyrelsen ytterligare påpekande avseende 
följande akter. 

Akt 703 – godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB
Överförmyndaren beslutade om byte av god man och sluträkning inkom till överförmyndaren 
den 15 september 2016. Sluträkningen granskades men makulerades därefter. En ny 
sluträkning, som ersatte den tidigare, inkom den 16 februari 2017. På sluträkningen är det 
dock noterat att den granskades den 24 oktober 2016. Vid inspektionen uppgavs att det blivit 
felregistrerat. Sluträkningen granskades den 16 februari 2017. Överförmyndaren uppgav att 
felet omgående skulle åtgärdas.

Akt 979 – godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB
Årsräkningen för år 2017 är granskad med korrigering, det framgår dock inte vad 
korrigeringen avser. Länsstyrelsen upplyste vid inspektionen om att när en årsräkning har 
granskats med korrigering bör överförmyndaren ange att årsräkningen är granskad och 
godkänd med korrigering samt uppge vad korrigeringen avser (jfr JO:s protokoll den 24 april 
2008, dnr 1202-2008).

Sammanfattande synpunkter
De fel eller brister som uppmärksammats i överförmyndarens handläggning bör i 
förekommande fall korrigeras. Vad gäller rutinen kring arvodesbeslut bör överförmyndaren 
överväga att regelmässigt expediera beslutet till huvudmannen när det är denne som ska stå 
för hela eller delar av beloppet. Länsstyrelsen framhåller att det är lämpligt att ett 
arvodesbeslut innehåller de poster som ett förordnande kan innefatta, det vill säga bevaka rätt, 
sörja för person och förvalta egendom. För det fall en årsräkning har granskats med 
korrigering bör överförmyndaren ange vad korrigeringen avser.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har, förutom undertecknade, länsjurist Malin 
Reinhold deltagit.

Susanne Hjelm
Länsjurist

Marielle Pettersson
Länsjurist

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Expedieras till:
Hultsfreds kommuns kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revisorer, 
kommunen@hultsfred.se 
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Kopia till:
Öfm-pärmen
Riksdagens ombudsmän, JO, JOkansli1@jo.se 
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Motion till kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun

Vårda vårdpersonalen

Vi talar mycket om att skapa bra arbetsvillkor för våra kommunanställda. Lönesättning är ett särskilt 
kapitel där nivåerna framför allt sätts genom löneförhandlingar. Det tar vi inte upp nu. Däremot finns 
det många andra saker som kan diskuteras i syfte att förbättra arbetsvillkoren för våra anställda. Här 
vill vi särskilt lyfta frågan om arbetskläder för vårdpersonal. Den gruppen arbetar med våra äldre, så 
det här är ytterst en fråga som har att göra med hur våra äldre tas om hand. Den har också betydelse 
för rekrytering av personal. Sedan vet vi att behoven bland vårdpersonal ser olika ut. 

För flera år sedan motionerade undertecknade om att vårdpersonal, och då gällde det framför allt 
hemtjänstpersonal, skulle erhålla arbetskläder av arbetsgivaren. Frågan var seg och det tog lång tid 
att utforma regler för hur allt skulle gå till. Men till slut infördes det och här var förstås också facket 
med och tryckte på.

Det är vanskligt att jämföra olika grupper av anställda i en kommun, men vi vill ändå ge en bild av hur 
det kan se ut. Ser vi exempelvis på personal inom ÖSK, Gata/Park, finns där särskilda behov av t ex 
skyddsskor, stövlar och lagstadgad varselklädsel mm. Alla persedlar behöver inte köpas nya varje år, 
en del kan t o m beräknas hålla i upp till tio år. Men om man slår ut allt över tid, erhåller en anställd i 
den här kategorin kläder mm för 5 000 – 6 000 kr per år. 

Det har nu gått många år sedan arbetskläder för vårdpersonal infördes. Det är högst relevant att se 
över reglerna. I dagsläget får en anställd köpa arbetskläder för 500 kr (!) per år, om vi är rätt 
underrättade. Det beloppet borde höjas. Dessutom är regelverket knappast flexibelt, påstår anställda 
vi talat med. Pengar kan brinna inne om man inte hittar en lämplig kombination av plagg prismässigt. 
Man får heller inte ”ta med sig” icke utnyttjade medel till nästa år och det går inte att kombinera 
ersättningen med egna medel. Vi tror var och en inser att systemet är föråldrat och att det behövs en 
översyn. Är inte vårdpersonalen värda åtminstone något bättre förmåner? Dessutom har beloppet 
för klädinköp inte räknats upp på mycket länge, om det över huvud taget har gjorts.

Vi vill 
att kommunen/Socialnämnden ser över systemet för arbetskläder till vårdpersonal samt räknar 
upp ersättningsbeloppet

Kristdemokraterna i Hultsfreds kommun 2018-09-05

Åke Nilsson Lennart Davidsson
gruppledare ledamot i Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-09-04

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 79/2018 Dnr 2018/109

Policy för informationssäkerhet
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
”Informationssäkerhetspolicy”.

I samband med detta beslut så föreslås att tidigare beslutade dokument av 
kommunfullmäktige § 21/2009-03-30 upphör 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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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-09-04

2(2)

Kommunstyrelsen

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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 178/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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1 (2)Tjänsteskrivelse

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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Tjänsteskrivelse

Räddningstjänst
Linus Ivarsson

2018-06-14

2 (2)

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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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-08-28

1(2)

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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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-08-28

2(2)

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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1 (3)Tjänsteskrivelse

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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Tjänsteskrivelse

Räddningstjänst
Linus Ivarsson

2018-06-11

2 (3)

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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Tjänsteskrivelse

Räddningstjänst
Linus Ivarsson

2018-06-11

3 (3)

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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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 81/2018 Dnr 2018/83

Tillväxt- och näringslivsprogrammet - 
revidering
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 135/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 86/2018 Dnr 2018/107

Föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark 
inklusive torghandel i Hultsfreds kommun
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår 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.  

Beslutsunderlag
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse 2018-07-10
Förbundsdirektionen § 30/2018
Förslag till föreskrifter med bilagor
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Hultsfreds kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 156/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 87/2018 Dnr 2018/108

Allmänna lokala ordningsföreskrifter -  
revidering
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 157/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 82/2018 Dnr 2017/40 019

Förslag till reviderad folkhälsoplan
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade 
folkhälsoplanen med att aktiviteter stryks samt tillägg av nyckeltal vad 
gäller plats i förskola, elevhälsa och uppväxt i familj med missbruk eller 
psykisk ohälsa under avsnittet ”Barn och ungas uppväxtvillkor”.

I stället föreslås att respektive nämnd, styrelser, förbundsdirektion och dess 
förvaltningar själva tar fram en handlingsplan med aktiviteter utifrån 
kommunens mål och nyckeltal. 

Vidare föreslås att en ny översyn ska ske av folkhälsoplanen inom ett år då 
det finns en ny nationell folkhälsoplan,

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.

Yrkande
Per-Inge Pettersson, C föreslår att aktiviteterna stryks i folkhälsoplanen och 
att det blir upp till varje nämnd, styrelsen, direktion och dess förvaltningar 
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

att arbeta fram en handlingsplan utifrån kommunen mål och nyckeltal. 

Rosie Folkesson, S lämnar S-gruppens förslag om att göra tillägg med 
nyckeltal om plats i förskola, elevhälsa och uppväxt i familjer med 
missbruk eller psykisk ohälsa.   

Åke Nilsson, KD yrkar bifall till förslagen. Per-Inge Pettersson yrkar bifall 
till S-gruppens förslag.

Beslutsunderlag
Reviderad folkhälsoplan
Socialnämnden § 105/2017
Barn- och utbildningsnämnden § 76/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 159/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 89/2018 Dnr 2018/123

Skolskjutsar till Prolympia läsår 2018/2019
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår 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.

Årets kostnad upp till 528 000 kronor föreslås belasta årets resultat och 
kostnaden för vårterminen 2019 upp till 672 000 kronor föreslås tas med i 
ombudgeteringen.

Jäv
Lars Rosander, C deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

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.
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Kommunstyrelsen

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.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 69/2018 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.

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § /2018
Barn- och utbildningsnämnden § 42/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 172/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 69/2018 Dnr 2018/255 623

Skolskjutsar till Prolympia, Nya Centralskolan i 
Virserum
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår 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- o utbildningsnämnden

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
Arbetsutskottet § 42/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige

___
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KS § 90/2018 Dnr 2018/128

Ansökan om bidrag till installation av ny 
belysning i ishallen
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår 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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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

föreningar med egna fastigheter gör större underhållsinsatser på desamma.

Yrkande
Silva Andersson, S och John Hoffbrink, Sd yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Ansökan från VSGF
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 177/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 88/2018 Dnr 2018/104

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till nästa års taxehöjning kan 1/7 endast gälla 
om taxorna är beslutade senast på kommunfullmäktiges möte i juni. Annars 
får datum flyttas fram för att kunna börja gälla efter kommunfullmäktiges 
beslut, som i detta fall skulle bli 1 oktober.  

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 bilagor
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 158/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
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KS § 83/2018 Dnr 2016/151 819

Motion från Per-Inge Pettersson om tydligare 
arbete som främjar god hälsa
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses vara 
bifallen i och med antagande av den reviderade folkhälsoplanen. 

Sammanfattning
I samband med antagande av reviderad folkhälsoplan föreslås även att 
motionen om tydligare arbete som främjar hälsa ska anses bifallen då den 
knyter an folkhälsoplanen.

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.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Motion från Per-Inge Pettersson, c
Kommunfullmäktige § 119/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 266/2016, 162/2017
Tjänsteskrivelse från personalchefen 

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 84/2018 Dnr 2017/76 028

Motion från Monica Bergh, KD, om att erbjuda 
förmånscykel till kommunanställda
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
i och med pågående arbete med att ta fram förslag på olika personal-
förmåner. 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, 155/2018
Tjänsteskrivelse från personalkontoret

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 85/2018 Dnr 2018/43

Motion från Tomas Söreling, S, m fl om att 
Emån är en vilande resurs
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår 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

Yrkande
Tomas Söreling, S yrkar bifall till förslaget.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Motion från S
Kommunfullmäktige § 49/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 89/2018, 175/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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