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KS § 1/2022   
 
Återrapportering av kommunkompassen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen har mottagit en redovisning av kommunkompassen 
2021. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Henric Svensson lämnar en återrapportering gällande SKRs 
kommunkompass. 
 
 
Skickas till 
Ekonomichefen 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 2/2022 Dnr 2021/170  
 
Svar på motion från Owe Samuelsson, C, om 
utvärdering av Hemester 2020/2021 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med anledning av turism- och informationschefens yttrande. 
 
Sammanfattning 
Yttrande på motionen om utvärdering av Hemester överlämnas för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Owe Samuelsson, C, har 2021-10-05 lämnat in en 
motion om utvärdering av Hemester 2020/2021. Motionsställaren vill att 
fullmäktige får se en utvärdering med redovisning om bland annat i vilken 
omfattning invånarkortet nyttjats. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 236/2021 att remittera motionen till 
informationsenheten för beredning. 
 
Turism- och informationschefen har lämnat följande yttrande: 
” En utvärdering av Hultsfredshemester 2021 presenteras för 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 december 2021. Avstämning har 
skett med motionsställaren, som är tillfreds med detta. Han betonar vikten 
av att kommunfullmäktige får ta del av presentationsmaterialet. 
 
Hultsfredshemester 2021 bygger på samma koncept som föregående år, 
med fri entré på besöksmål samt möjlighet att vinna övernattningar på 
boendeanläggningar för kommuninvånare. Perioden flyttades från två 
veckor i juli till augusti och september, på önskemål från turistaktörerna. 
Perioden för att tävla ut boendenätter gällde från maj – december 2021, för 
att ge boendeanläggningarna möjlighet till beläggning under hösthelger 
samt invånare möjlighet att än mer förlänga sin hemester.  
 
Cirka 2500 besök på de olika besöksmålen gjordes av kommuninvånarna, 
och cirka 1000 boendenätter tävlades ut. Antalet besök av kommuninvånare 
sjönk mot föregående år, vilket kan kopplas till flyttad period samt att år 
två inte på samma sätt blir ”nyhetens behag”. Hultsfredshemester 2021 
hade en budget på 800 000 kr (mot 1, 2 mkr 2020) och kostnaderna 
beräknas hamna på 720 000 kr.” 
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Beslutsunderlag 
Motion från Owe Samuelsson, C, 2021-10-05 
Kommunfullmäktige § 117/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 236, 267 
Yttrande turism-och informationschef 2021-11-26 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 3/2022 Dnr 2021/93  
 
Svar på motion från Lennart Davidsson, KD, om 
inventering av obebodda hus (ödehus) - för en 
levande landsbygd 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad 
genom att ge uppdrag till utvecklingskontoret att bevaka frågan när den 
lyfts på regionalt plan och återkomma till kommunstyrelsen med förslag på 
åtgärd.    
 
Vidare föreslås att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att tillskriva 
Region Kalmar att kommunen ser positivt på om regionen vill göra ett 
större projekt i länet i avsikt att få fler att bosätta sig på landsbygden bland 
annat genom att renovera obebodda hus. 
 
Sammanfattning 
Yttrande på motionen om inventering av ödehus i kommunen överlämnas 
för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Davidsson, KD, har lämnat in en motion om 
inventering av obebodda hus (ödehus). Motionsställaren vill att en 
inventering av kommunens obebodda/outnyttjade fastigheter (ödehus) på 
landsbygden sker samt att det redovisas hur kommunen kan ge 
fastighetsägarna information om hur uthyrning, användning eller 
försäljning av fastigheten kan ske. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 114/2021 att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsgruppen i samråd med turism- och landsbygdsutveckling 
för beredning. 
 
Samråd har skett med motionsställaren för att säkerställa motionens 
intentioner. 
 
Samhällsbyggnadsgruppen tillsammans med turism- och 
landsbygdsutveckling har nu lämnat yttrande på motionen. Motionen 
föreslås anses vara besvarad med förslag att ge utvecklingskontoret i 
uppdrag att återkomma med förslag på åtgärd när frågan behandlats 
regionalt. 
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Yrkande 
Ordförande Lars Rosander lämnar följande tilläggsyrkande med bifall av 
Åke Nilsson, KD, Göran Gustavsson, SD, Åke Bergh, M och Tommy 
Ejnarsson, V: 
 
”Vidare föreslås att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att tillskriva 
Region Kalmar att kommunen ser positivt på om regionen vill göra ett 
större projekt i länet i avsikt att få fler att bosätta sig på landsbygden bland 
annat genom att renovera obebodda hus.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lennart Davidsson, KD, 2021-04-21 
Kommunfullmäktige § 44/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 114/2021, 276 
Yttrande näringslivsutvecklare 2021-11-30 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 4/2022 Dnr 2021/135  
 
Svar på motion från Åke Nilsson, KD, om 
information om hedersvåld och hedersförtryck 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i samband med ett 
kommunfullmäktigesammanträde planera in en föreläsning av GAPF.  
 
Med detta föreslås motionen vara bifallen. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges presidium har lämnat förslag på svar på motion om 
hedersvåld och hedersförtryck. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Åke Nilsson, KD, har 2021-06-17 lämnat in en 
motion om information om hedersvåld och hedersförtryck. Motions-
ställaren önskar att det genomförs en information i frågan om hedersvåld 
och hedersförtryck till kommunfullmäktige vid lämpligt tillfälle där 
Riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) tillfrågas om att 
bistå med informationen. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med socialnämndens 
presidium och sektionschef, numera socialchef berett motionen. Ämnet är 
aktuellt och det finns anledning att sätta fokus på frågan. Det är kommun-
ens samlade ansvar att på något sätt se till att det finns stöttning för de 
familjer som är utsatta för hedersvåld. 
 
Presidiets förslag 
Med anledning av ovanstående föreslogs från presidiet att lämplig 
förvaltning får i uppdrag att arrangera en informationskväll med GAPF som 
föredragande dit fullmäktiges ledamöter bjuds in, samt även andra aktörer 
inom civilsamhället, exempelvis föreningar och personalgrupper. 
 
Informationskvällen får äga rum antingen på ett ordinarie sammanträde 
med kommunfullmäktige eller vid ett annat tillfälle. Förslagsvis kan även 
ett informationstillfälle anordnas dagtid för skolungdomar. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen innehåller två delar. I del ett 
föreslås att information sker i samband med ett kommunfullmäktigemöte 
och att GAPF bjuds in för att hålla information. Del två i förslag till beslut 
är följande: 
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”Vidare föreslås att socialnämnden i samråd med barn- och 
utbildningsnämnden planerar och genomför en utbildningsdag för 
skolungdomar genom GAPF om hedersvåld.”  
 
Per-Inge Pettersson, som också är socialnämndens ordförande, meddelar att 
del två inte går att genomföra så som förslaget är efter kontakt med GAPF 
och att nämnderna har detta som verksamhetsfrågor. 
 
Förslag lämnas också om att socialförvaltningen kan delta vid in-
formationstillfället till kommunfullmäktige för att besvara frågor om hur 
det ser ut för kommunens del. 

Yrkande 
Per-Inge Pettersson, C yrkar med instämmande av Tomas Söreling, S, Åke 
Bergh, M, Åke Nilsson, KD och Tommy Ejnarsson, V att del två i 
arbetsutskottets förslag till beslut stryks: 
 
”Vidare föreslås att socialnämnden i samråd med barn- och 
utbildningsnämnden planerar och genomför en utbildningsdag för 
skolungdomar genom GAPF om hedersvåld.” 
 
Göran Gustafsson, SD yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot yrkandet att stryka del två i 
förslaget från arbetsutskottet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
stryka del två i förslaget från arbetsutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Åke Nilsson, KD, 2021-06-17 
Kommunfullmäktige § 75/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 172/2021, 6/2022 
Yttrande kommunfullmäktiges presidium 2021-12-12 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 5/2022 Dnr 2021/200 

Ansökan om planbesked X 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva detaljplanen 
för X. 

Sammanfattning 
En begäran om planbesked på fastigheten X har lämnats in. 

Ärendebeskrivning 
Begäran om planbesked för fastigheten X (tidigare X) kom in 2021-09-07. 
Sökande vill anlägga en markbaserad solcells-anläggning i området och 
anser att detaljplanen hindrar detta eftersom den endast tillåter bostäder. 

Gällande detaljplan (0860-P221) medger bostäder med möjlighet till en 
mindre hangarbyggnad. Detaljplanen är ämnad åt flygentusiaster och 
ansågs gynna Hultsfred Airports framtida utveckling. Genomförandetiden 
för detaljplanen har delvis löpt ut förutom vid flygklubbens byggnader där 
den löper ut 2023-05-08. 

Sökande äger inte marken, men har ett arrendeavtal med markägaren samt 
en fullmakt att driva detaljplanprocessen. Sökande vill genom upphävande 
av detaljplanen möjliggöra för anläggning av en inhägnad markbaserad 
solcellsanläggning med transformatorstation, växelriktare och nödvändig 
infrastruktur för drift. Detaljerna kring utformningen kommer lösas i 
samråd med länsstyrelsen.  

Det tänkta projektområdet uppnår en area på 142 ha, där det detaljplanerade 
området utgör cirka 19,3 ha eller 13,5%. Därutöver tillkommer strandskydd 
längs Silverån. Sökande har visat skriftligt att de kommer beakta avståndet 
till flygplatsområdet, byggnader och fornlämningar. 

I arbetet med planbeskedet har en intern remiss skickats ut till berörda 
förvaltningar och kommunala organisationer för att undersöka 
förutsättningarna för ett detaljplanearbete i området. Följande kom fram 
genom den interna remissen: 
Planområdet ligger inom vattenskyddsområde (VSO). Därför måste hänsyn 
tas till vattentäkten och den får inte påverkas negativt. 

Planområdet i sig har inga speciella naturvärden, men Nedsjögölen och 
Silverån besitter idag okända naturvärden som behöver kartläggas. Det 
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finns indikationer på möjlig värdefull och hotad fauna genom observationer 
och med tanke på våtmarken runt Nedsjögölen. 

Med tanke på projektområdets storlek behöver landskapsbilden beaktas, 
speciellt utmed Silverån, riksvägen och vid inflygning. 

Det finns spår från tidig skogsverksamhet i området. En arkeologisk 
undersökning påbörjades 2021-10-03 på beställning av sökande. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 179/2021 att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsens arbetsutskott för fortsatt beredning. Miljö- och 
byggnadsnämnden vill framföra att det är värdefullt att behålla den 
befintliga detaljplanen. 

Yrkande 
Tomas Söreling, S och Göran Gustafsson, SD yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden § 179/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 268/2021 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 6/2022 Dnr 2022/3 

Antagande av detaljplan för X med flera
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för X 
med flera. 

Sammanfattning 
Förslag om en ny detaljplan för X med flera i Hultsfred som utökar 
byggbar mark på fastigheterna i planområdet. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har översänt beslut § 201/2021 där nämnden 
föreslår antagande av detaljplan för X med flera.  

Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen allmän platsmark med 
gata och park till kvartersmark för bostad samt ta bort planbestämmelsen 
prickmark mellan fastighetsgränserna. Ändringen stämmer bättre överens 
med nuvarande användning och möjliggör för komplementbebyggelse. 

Nuvarande markanvändning på del av fastigheten X och del av fastigheten 
X delar upp fastigheterna mitt itu. En ny detaljplan utökar byggbar mark 
på fastigheterna i planområdet. 

Detaljplanen har varit tillgänglig för samråd och granskning under 
sommaren och hösten 2021. 

Under samråds- och granskningstiden har sex yttranden kommit in. 
Yttrandena föranledde enbart redaktionella ändringar av planhandlingarna. 
Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt granskningsutlåtandet. 

Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande och undersökning om 
betydande miljöpåverkan 
Miljö- och byggnadsnämnden § 201/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3/2022 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 7/2022 Dnr 2021/205 

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 
olyckor 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslaget 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt 
lagen om skydd mot olyckor. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten har utarbetat ett nytt handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor. 

Ärendebeskrivning 
Dokumentet utgör handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt 3 
kap. 3 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och för 
räddningstjänst enligt 3 kap. 8 § LSO. I programmet redogörs för 
kommunens övergripande mål och särskilda satsningar. Arbetet med skydd 
mot olyckor i kommunen sker dels direkt till följd av krav i LSO, dels som 
integrerat arbete inom de olika verksamhetsområdena, brand, trafikolycka, 
olycka med farliga ämnen, naturolycka, drunkning, nödställd person, 
antagonistiska hot. 

En betydande del i arbetet med skydd mot olyckor utgörs av 
räddningstjänstens förebyggande arbete samt operativ räddningstjänst. 

Dokumentet följer en given struktur i enlighet med MSBFS 2021:1, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om innehåll 
och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet 
och räddningstjänst. 

Beslutsunderlag 
Förslag handlingsprogram LSO 
Tjänsteskrivelse räddningschef 2021-12-07 
Underlag samrådsremiss 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 272/2021 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 8/2022 Dnr 2022/1  
 
Reviderade föreskrifter för nyttjande av allmän 
platsmark inklusive torghandel i Hultsfreds 
kommun 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de uppdaterade 
föreskrifterna för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel i 
Hultsfreds kommun att gälla från och med den 1 april 2022. 
 
Sammanfattning 
Förslag till reviderade föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark 
inklusive torghandel överlämnas för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
2018-09-24 KF § 100 antogs de nu gällande föreskrifterna för nyttjande av 
allmän platsmark inklusive torghandel. Då gjordes omfattande förändringar 
av såväl föreskrifter som taxor. Sedan dess har torghandelsverksamheten 
framförallt i Hultsfreds tätort, men även övriga upplåtelser i hela kommu-
nen, ökat markant och det finns en positiv utvecklingspotential inom om-
rådet. Det har under denna utveckling visat sig att det finns behov av vissa 
uppdateringar i föreskrifter och taxor. 
 
Östra Smålands kommunalteknikförbunds (ÖSK) avsikt är att efter att 
kommunfullmäktige antagit uppdateringarna samt Länsstyrelsen godkänt 
dom, föreslå för förbundsdirektionen att hanteringen av arrangerad torg-
handel överlåts till Hultsfred handel för Hultsfreds tätort. Förhoppningsvis 
finns det även ett intresse från någon förening i Virserum att överta hante-
ringen där. 
 
Viktiga uppdateringar 
Följande uppdateringar är av större karaktär: 
 

• Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser: större ytor har tagits med 
för arrangerad torghandel vilket innebär en större flexibilitet vid 
planerade arrangemang 

• Tider för arrangerad torghandel är också uppdaterade för att 
skapa en större flexibilitet vid planering av större arrangemang 

• Ansökningshanteringen har förenklats för att minska administ-
rationen för såväl sökanden som beslutande myndigheter genom 
att minska antalet olika ansökningar som måste skickas in. 
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• Taxorna har anpassats efter de senaste årens efterfrågan på de 
olika ändamålen, till exempel höjda taxor där efterfrågan varit 
stor, sänkta taxor där det varit omvänt men även ett antal nya 
ändamål som dykt upp. 

 
Remissrunda 
En remissrunda har skett under perioden 2021-10-26—2021-11-29 för att 
inhämta synpunkter på uppdateringen.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inkl. torghandel 
Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel 
Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser  
Kommunfullmäktige § 100/2018 
Missiv (följebrev vid remissbegäran) 
Remiss - svarsammanställning 
Förbundsdirektionen § 42/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 1/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 9/2022 Dnr 2022/2  
 
Ersättning för kostnader vid provisorisk 
dödsboförvaltning och gravsättning 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
1.) Hultsfreds kommun ska ta ut en ersättning av dödsbo för sina kostnader 

för provisorisk dödsboförvaltning respektive för gravsättning, samt 
därutöver för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt 
uppdrag. 

2.) ta ut en timtaxa motsvarande 0,8 % av gällande prisbasbelopp för 
faktisk nedlagd handläggningstid. 

3.) timtaxan tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. 
4.) timtaxan tas inte ut om den sammanlagda handläggningstiden 

understiger en halvtimme. 
 
Sammanfattning 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts, men 
har för det rätt till ersättning från dödsboet. Socialnämnden ska i vissa fall 
ansvara för en provisorisk dödsboförvaltning och får för det begära 
ersättning från dödsboet. Rimlig avgift är 0,8% av gällande prisbasbelopp 
per timme. 
 
Ärendebeskrivning 
I 18 kap. 2 § ärvdabalken anges under vilka omständigheter socialnämnden 
i en kommun ansvarar provisoriskt för förvaltningen av ett dödsbo. 
Bestämmelsen om kommunens yttersta ansvar för att avlidna gravsätts 
finns i 5 kap. 2 begravningslagen. Enligt kommunens reglemente för 
socialnämnden så åligger det socialnämnden att ordna gravsättning enligt 5 
kap 2 § begravningslagen. 
 
För de kostnader som dessa uppgifter medför har kommunen och 
socialnämnden rätt till ersättning från dödsboet i de fall det finns medel i 
dödsboet. Vid bestämmandet av den ersättning kommunen avser att ta ut, 
bör självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen beaktas. Till stor 
del utgörs kostnaderna för den egna personalens handläggning dvs. den tid 
som en handläggare lägger på arbetet med den provisoriska dödsbo-
förvaltningen respektive gravsättningen. Därutöver kan det också finnas 
kostnader för direkta utlägg.  
 
Kommunen har inte tidigare tagit ut någon avgift för provisorisk dödsbo-
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förvaltningen eller gravsättning. Arbetet med provisorisk dödsboförvalt-
ning och gravsättning kan vara mycket tidskrävande. I många fall ska 
kontakter tas med ett flertal myndigheter och det är rimligt att ta ut 
ersättning för handläggningen. 
 
En konstruktion av timtaxan efter prisbasbeloppet är väl lämpad, då taxan 
kommer att justeras årligen i samband med att riksdagen beslutar om 
gällande prisbasbelopp. En rimlig avgift att ta ut är 0,8 % av prisbasbelopp 
då detta ligger i linje med vad andra kommuner valt att ta ut. Avgift tas ut 
för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen timavgift ut. 
Därutöver tas ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att 
utföra sitt uppdrag. 
 
På socialnämndens möte lyfte Conny Daag, M, frågan om social-
förvaltningen kan påverka skyndsamheten vid handläggningen så inte 
gravsättningen dröjer. Svaret från sektionschefen, numera socialchefen blev 
att det ligger på dödsboet att ordna med gravsättningen. Socialförvaltningen 
kan inte ge besked om eventuellt ekonomiskt bidrag innan utredningen är 
klar. Utredningen grundar sig på underlag som dödsboet måste lämna in. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-22 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-12-01, § 92 
Socialnämnden § 105/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 2/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 10/2022 Dnr 2021/204  
 
Överenskommelse om samverkan mellan 
Lokalpolisområde Västervik och Hultsfreds 
kommun 2021–2025 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelsen mellan 
Lokalpolisområde Västervik och Hultsfreds kommun.  
 
Vidare beslutar kommunstyrelsen godkänna lokalt medborgarlöfte som är 
en bilaga till samverkansöverenskommelsen mellan Hultsfreds Kommun 
och Lokalpolisområde Västervik. Medborgarlöftet gäller 2021-2025 och 
ska utvärderas kontinuerligt.  
 
Sammanfattning 
En samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Västervik och 
Hultsfreds kommun har upprättats.  
 
Ärendebeskrivning 
Lokalpolisområde Västervik och Hultsfreds kommun har kommit överens 
om att göra gemensamma insatser för att minska brottsligheten och öka 
tryggheten inom kommunen. 
 
Syftet med samverkansöverenskommelsen är att ta ett samlat grepp mot 
brottsligheten, underlätta långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat arbete 
och bidra till att polisen och kommunen har samsyn på brottsproblem, dess 
orsaker och vilka åtgärder som ska vidtas. 
 
Samverkansöverenskommelsen anger de mål som parterna är överens om 
att prioritera i det brottsförebyggande arbetet. Prioriteringen har föregåtts 
av att parterna var och en för sig och sedan gemensamt tagit fram en 
lägesbild. 
 
Som grund för prioriteringarna i kommunen ligger anmälda brott, Trygg-
hetsundersökningen 2020 samt rapporter och dialoger med kommunala 
verksamheter och medborgare.  
 
Enligt samverkansöverenskommelsen ska parterna tillsammans utfärda  
medborgarlöften framtagna ur en lokal lägesbild. Som grund till denna 
lägesbild ligger: anmälda brott i Hultsfreds kommun Lokalpolisområde 
Västervik, Trygghetsundersökningen 2021, samt rapporter och dialoger 
med kommunala verksamheter samt medborgardialoger.  
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I medborgarlöftet beskrivs mer i detalj vilka åtgärder och insatser som polis 
och kommun ska göra i de prioriterade områdena. Uppföljning av 
medborgarlöftet ska ske kontinuerligt i samverkansgruppen Lokala BRÅ. 
 
Yrkande 
Göran Gustafsson, SD yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse trygghetsstrateg 2021-12-13 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 273/2021 
 
Skickas till 
Trygghetsstrategen 
Förvaltningarna för kännedom 
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KS § 11/2022 Dnr 2022/5  
 
Riktlinjer för hantering av personuppgifter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till riktlinjer för hantering av 
personuppgifter samt ger uppdrag till kommunkansliet att bevaka 
aktualiteten samt göra enklare justeringar i riktlinjerna. 
 
Sammanfattning 
Kommunkansliet har tagit fram riktlinjer för hantering av personuppgifter 
för att få en enhetlig hantering.  
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna har tidigare överlämnat en granskning över hur övergången till 
GDPR skett inom kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden samt Östra Smålands Kommunalteknikförbund. 
 
Vid svaret till revisorerna gavs uppdrag att ta fram riktlinjer för att få en 
enhetlig hantering. Riktlinjer med tillhörande bilagor har nu tagits fram. 
För att ha ett aktuellt dokument föreslås att kommunkansliet ska bevaka 
aktualiteten och vid behov uppdatera riktlinjerna eller bilagorna. 
 
Till riktlinjerna finns också ett framtaget årshjul där det framgår hur arbetet 
med interna kontrollen på de anmälda behandlingarna som hanterar 
personuppgifter. Ett förslag på fördelning av vem som gör vad ute i 
verksamheterna är också framtaget som ett hjälpmedel för att få till en bra 
hantering. Denna är enbart ett förslag så varje enhet bedömer själva hur 
man vill arbeta och fördela uppgifterna. 
 
Ytterst behöver var och en som hanterar personuppgifter känna till GDPR 
och hur uppgifterna får behandlas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse dataskyddsombud 2021-12-06 samt bilagor 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4/2021 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
Revisorerna 
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KS § 12/2022 Dnr 2021/198  
 
Svar på revisionsrapport uppföljning av tidigare 
granskning av intern kontroll i system och 
rutiner 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet på revisionsrapporten och 
översända detsamma till revisionen. 
 
Sammanfattning 
Ekonomichefen har överlämnat förslag till svar på revisionsrapporten 
uppföljning av tidigare granskning av intern kontroll i system och rutiner 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av intern kontroll i system och rutiner. Granskningen ligger 
inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. Rapporten överlämnas 
till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. Svar på rapporten ska vara 
revisionen tillhanda senast den 28 februari 2022. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 262/2021 att remittera rapporten till 
ekonomikontoret för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande. 
 
Ekonomichefen har lämnat yttrande på rapporten enligt följande: 
”Revisionsrapporten innehåller bedömning av två revisionsfrågor varav ett 
bedöms uppfyllt och ett bedöms ej uppfyllt. Svar ges nedan på den 
revisionsfråga som bedömts ej uppfylld. 
 
Revisionsfråga: Är processerna dokumenterade? 
 
Revisionen skriver: ”Nej. Det saknas en fullständig dokumentation över 
processerna för lön, taxor och avgifter samt inköp och leverantörsfakturor. 
Tidigare har processerna beskrivits i systemdokumentationen och 
behandlingshistoriken, men dokumentationen är för närvarande inte aktuell 
efter byte av ekonomisystem och uppdatering av rutiner. Granskningen 
visar att det finns rutinbeskrivningar för delar av processen avseende 
fakturering av 
äldreomsorgsavgifter, fakturering av förskola och fritidshem samt avgifter 
inom miljö- och byggnadsförvaltningen. För löneprocessen finns flera 
processer beskrivna i flödesscheman, men dokumenten behöver uppdateras 
i vissa delar och kompletteras med en beskrivning av transaktionsflödena.” 
 

22



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-01-18 

2(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Svar/kommentar: Vi delar den bedömning som gjorts, 
systemdokumentationen har inte fullt ut uppdaterats efter systembyten. 
Systemdokumentationen kommer att ses över och uppdateras samt 
kompletteras med beskrivning av transaktionsflödena.” 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och rapport uppföljning av tidigare granskning av intern kontroll i 
system och rutiner 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 262/2021, 5/2022 
Yttrande ekonomichef 2021-12-27 
 
Skickas till 
Revisionen 
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KS § 13/2022 Dnr 2021/201  
 
Svar på remiss Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna något yttrande på den nationella 
transportplanen, utan att i stället ansluta sig till det yttrande som Region 
Kalmar kommer att lämna. 
 
Sammanfattning 
Förslag att avstå från yttrande på remiss nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 överlämnas till arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket har översänt Förslag till nationell plan för 
transportinfrastruktur 2022-2033 på remiss. Yttrande ska vara 
Infrastrukturdepartementet tillhanda senast den 28 februari 2022. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 269/2021 att remittera remissen till Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) för yttrande. ÖSK förslår att 
avstå från att lämna yttrande på remissen utan i stället ställa sig bakom 
yttrande som Region Kalmar kommer lämna som påtalar behoven av mer 
medel till regionen. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033  
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 269/2022, 13/2022 
 
Skickas till 
Trafikverket 
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KS § 14/2022 Dnr 2022/24  
 
Redovisning av verkställighet av 
kommunstyrelsens beslut 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen har mottagit redovisningen. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen får del av verkställigheten av beslut från 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen § 6/2021 Demokratistuga och deklaration för 
demokratin 
Kommunstyrelsen beslutade att underteckna den gemensamma 
deklarationen för demokratin. 
 
Undertecknande har skett. 
 
Kommunstyrelsen § 33/2021 Kompensation till anställda med 
anledning av covid-19 
Kommunstyrelsen beslutade att betala ut ett engångsbelopp på 2 000 kronor 
till personal inom vård och omsorg som har ett omsorgsnära arbete. 
 
Utbetalning har skett. 
 
Kommunstyrelsen § 41/2021 Satsningen Hultsfredshemester 2021 
Kommunstyrelsen beslutade att kommunen ska genomföra turistsatsningen 
”Hultsfredshemester 2021”. Kostnaden uppgår till 800 000 kronor och 
finansieras ur ordinarie budget för turism. 
 
Satsningen har ägt rum och utvärdering har skett. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunkansliet 2022-01-10 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
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KS § 15/2022 Dnr 2022/25  
 
Övertagande av lån från Hultsfreds Kommunala 
Industri AB 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om: 
 
• att överta lån om totalt 24 832 442kr från Hultsfreds Kommunala Industri AB 
(HKIAB) till befintliga villkor och ger delegation till ekonomichef att 
verkställa. 
 
• att senare under 2022, om behov finns, överta lån om ytterligare  
15 500 000 kr från Hultsfreds Kommunala Industri AB till befintliga villkor och 
ger delegation till ekonomichef att verkställa. Övertagande får ske under 
förutsättning att Hultsfreds Kommunala Industri AB inte anser sig behöva lånet. 
 
Sammanfattning 
Förslag på övertagande av lån från HKIAB efter att bolaget sålt fastigheten 
Bryggeriet 5 och inte är i behov av samma finansiering som innan. 
 
Ärendebeskrivning 
I slutet av 2021 sålde HKIAB fastigheten Bryggeriet 5 i Hultsfred, 
köpeskillingen uppgick till 73 150 000kr. HKIAB har för närvarande en 
låneskuld hos Kommuninvest på 89 524 442kr fördelat på 7 lån med olika 
löptider. 

 
 
HKIAB är med anledning av försäljningen inte i behov av alla lån och kommer 
därför inte att förnya de tre lån som förfaller under 2022, nr 1-3. Priser för för-
tidslösen av dessa tre lån har erhållits från Kommuninvest vilket hade inneburit 
en högre kostnad än att låta lånen löpa till förfall.  
 
Lånevillkoren på de lån som löper till 2024 eller längre är mer fördelaktiga än 
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dagens villkor, det vill säga att räntan på de lånen är lägre än de räntor som idag 
gäller vid upptagande av nya lån. 
 
Hultsfreds kommun har för 2022 budgeterade investeringar på 146,2mnkr och 
för året ett beräknat behov av att uppta nya lån på 88,6mnkr. Då HKIAB inte 
har behov av alla lån föreslås kommunen ta över lån nummer 4 och 5 med ett 
belopp om sammanlagt 24 832 442kr. Övertagande sker till befintliga villkor 
och gynnar alltså kommunen i form av att räntekostnaderna blir lägre jämfört 
med att kommunen tar upp nya lån.  
 
Det kan under 2022 bli aktuellt att Hultsfreds kommun tar över ytterligare ett 
lån, nr 6, om totalt 15 500 000kr. Här föreslås ekonomichef få delegation att 
verkställa 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-01-12 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 16/2022 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar 
kommunstyrelsen handläggning anmäls till kommunstyrelsen 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-11-30 2021-12-07 2021-12-14 2021-12-27 2022-01-11 
 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
2021-12-07     2021-12-14  2021-12-27 
 
AB Hultsfreds Bostäder 
2021-10-22 2021-12-10 

Delegationsbeslut 
Utredare/inspektör 
Serveringstillstånd Hagalund bygdeförening Ormestorp 2021-11-15 
Avgiftsbefrielse för ansökan Hagalund bygdeförening Ormestorp 2021-11-
15 
 
Ekonomichef 
Avskrivning av fordringar 2021-11-30 
 
Ordförande 
Beslut om att översända beslut till Region Kalmar 2021-12-16 

Meddelande 
1. Personuppgiftsbiträdesavtal överförmyndaren 
2. Val av dataskyddsombud – överförmyndare i samverkan 
3. Beslut för kännedom – Köpmannen 1 och 2, samt Husbyggaren 7 och 11 
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 
           
  

Ledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
ande 

 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

1 Lars Rosander, C   X       

2 Åke Nilsson, KD*  X       

3 Tomas Söreling, S*  X       

4 Åke Bergh, M*  X       

5 Per-Inge Pettersson, C*  X       

6 Åsa Landberg, C*  X       

7 Ronny Olsson, C*  X       

8 Nermina Mizimovic, S*  X       

9 Tommy Rälg, S*  X       

10 Tommy Ejnarsson, V*  X       

11 Göran Gustafsson, SD*  X       
        11/11 
 
* Deltog på distans 
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