
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 4 oktober 2022 kl. 14.00-14.50

Beslutande Se särskild närvarolista 

Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef 
Emma Karlsson, sekreterare 
Monica Bergh, KD* 

*Deltog på distans

Detta protokoll har justerats digitalt 

Utses att justera 
Underskrifter Ulf Nilsson  

Per-Inge Pettersson
Paragrafer 89-100

Sekreterare ……………………………………………. 
Emma Karlsson 

Ordförande ……………………………………………. 
Lars Rosander 

Justerande ……………………………………………. 
Ulf Nilsson            Per-Inge Pettersson                   

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 

 Kommunstyrelsen 

 2022-10-04 

2022-10-10 Datum för anslags 
nedtagande 2022-11-03 

Förvaringsplats av protokollet  Kommunkansliet 

Underskrift ……………………………………………. 
Emma Karlsson

1



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista  2022-10-04 

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning 

§ 89 Svar på motion från Owe Samuelsson, C,
om fontän i sjön Hulingen 

2021/193 

§ 90 Svar på motion från Tomas Söreling och
Tommy Rälg, båda S, om utegym i 
Mörlunda med flera orter 

2022/107 

§ 91 Svar på motion från Tomas Söreling, m fl
inom S, om inrättande av ett centralt 
föreningskansli 

2021/194 

§ 92 Gemensamma regler för kommunala
pensionärsrådet (KPR) och kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR) 

2022/130 

§ 93 Köpekontrakt del av fastigheten X 2022/135 
, kvarteret Lerbruket 

§ 94 Revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning 

2022/136 

§ 95 Svar på remiss Vägledning om förlängd
tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav 
och tre bilagor 

2022/115 

§ 96 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2023 

2022/138 

§ 97 Uppdrag till Kommunassurans att
tillhandahålla Egenandelsprogram, justerat 
aktieägaravtal gällande Kommunassurans 
samt justerat ägardirektiv till 
Kommunassurans 

2022/139 

§ 98 Val av vigselförrättare 2023-2026 2022/142 

§ 99 Anmälan av delegationsbeslut m m 2022/7 
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§ 100 Förlängning av rekommendation om
kunskapsstyrning inom socialtjänsten 
2020-2024 

2022/137 

Närvarolista 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KS § 89/2022 Dnr 2021/193 

Svar på motion från Owe Samuelsson, C, om 
fontän i sjön Hulingen 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund i uppdrag att ta fram förslag på lämplig 
vattenlek/fontän/ljus i sjön Hulingen och återkomma till arbetsutskottet 
med förslag på lösning samt finansiering. Med detta anses motionen 
besvarad. 

Sammanfattning 
Svar på motion om att placera en fontän i sjön Hulingen överlämnas för 
beslut. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Owe Samuelsson, C, har 2021-11-15 lämnat in en 
motion om strandpromenaden och sjön Hulingen. Motionsställaren föreslår 
att det placeras en fontän 50-60 meter ut i sjön. 

Arbetsutskottet beslutade § 277/2021 att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsgruppen för yttrande. 

Samhällsbyggnadsgruppen har berett ärendet och ser att fontän skulle 
försköna området kring sjön och strandpromenaden, däremot kan det 
krävas diverse tillstånd från olika myndigheter beroende på val av teknisk 
lösning. 

Samhällsbyggnadsgruppen föreslår därför att Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) får i uppdrag att ta fram förslag på lämplig 
vattenlek/fontän/ljus i sjön Hulingen, tillståndspröva detsamma och 
återkomma med förslag på lösning samt finansiering. 

Beslutsunderlag 
Motion från Owe Samuelsson, C, 2021-11-15 
Kommunfullmäktige § 141/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 277/2021, 176/2022 
Yttrande från samhällsbyggnadsgruppen 2022-09-08 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 90/2022 Dnr 2022/107  
 
Svar på motion från Tomas Söreling och 
Tommy Rälg, båda S, om utegym i Mörlunda 
med flera orter 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses bifallen 
med anledning av kultur- och fritidsförvaltningens yttrande. 
 
Sammanfattning 
Svar på motion om utegym i Mörlunda med flera orter överlämnas för 
beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S, har 
2022-06-07 lämnat in en motion om utegym i Mörlunda med flera orter. 
Motionen tar upp att föreningslivet i Mörlunda önskar ett utegym och 
föreslår därför att ett utegym skyndsamt verkställs i Mörlunda. Samtidigt 
vill motionsställarena att intresset för utegym i övriga orter, tex Järnforsen, 
Silverdalen, Vena och Rosenfors, undersöks. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 148/2022 att remittera motionen till kultur- och 
fritidsförvaltningen för beredning. 
 
I dagsläget finns det utegym på tre orter i kommunen, Hultsfred, Målilla 
och Virserum. Efter önskemål från föreningslivet i Mörlunda har det 
beslutats att bygga ett utegym i Mörlunda. Utegymmet beräknas stå färdigt 
under hösten 2022. När det gäller övriga nämnda orter som inte har 
utegym, pågår det en nu en undersökning och diskussion med 
föreningslivet och övriga samhällsmedborgare om behovet av ett utegym. 
Detta har i sin tur lett till att det i budgetberedning 2022 äskades om ett 
utegym i Silverdalen . Detta beviljades och det kommer byggas ett utegym 
i Silverdalen under våren 2023. Kultur och fritidsförvaltningen fortsätter att 
undersöka behovet på resten av orterna som ännu inte har ett utegym,  
 
Beslutsunderlag 
Motion från Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S 2022-06-07 
Kommunfullmäktige § 75/2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 148/2022, 177/2022 
Yttrande kultur- och fritidschef 2022-09-12 
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Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 

6



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-10-04 

1(1) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 91/2022 Dnr 2021/194  
 
Svar på motion från Tomas Söreling, m fl inom 
S, om inrättande av ett centralt föreningskansli 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att undersöka hur det ser ut i föreningslivet 
genom föreningsbesök, fokusgrupper med föreningar, enkäter med mera 
och sedan återkomma till arbetsutskottet. Med detta anses motionen 
bifallen. 
 
Sammanfattning 
En motion om inrättande av ett centralt föreningskansli har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling, Nermina Mizimovic, Tommy 
Rälg, Lena Hasting och Silva Andersson, samtliga S, har lämnat in en 
motion om inrättande av ett centralt föreningskansli. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 278/2021 att remittera motionen till kultur- och 
fritidsförvaltningen för yttrande. 
 
Kultur och- och fritidsförvaltningen ser en vikande trend i det så viktiga 
samhällsbärande föreningslivet, när det gäller att få administrationen att gå 
runt i sina föreningar. Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiva 
till att få möjligheten att vara en stöttande och bärande resurs och tar gärna 
fram ett underlag för att visa om det finns ett behov av eventuellt centralt 
föreningskansli. Kommunfullmäktige föreslås därför ge kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att undersöka hur det ser ut i föreningslivet. 
Detta görs genom föreningsbesök, fokusgrupper med föreningar, enkäter 
med mera och som sedan presenteras i kommunstyrelsen arbetsutskott. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från S-gruppen 2021-11-15 
Kommunfullmäktige § 142/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 278/2022, 178/2022 
Yttrande kultur- och fritidschef 2022-06-29 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 92/2022 Dnr 2022/130  
 
Gemensamma regler för kommunala 
pensionärsrådet (KPR) och kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR) 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna gemensamma 
regler för kommunala pensionärsrådet och kommunala tillgänglighetsrådet 
med följande justeringar: 
1. Under punkt 1.3 lägga till att rådens mötesanteckningar anmäls till 
kommunfullmäktige. 
2. Under punkt 2.4 utöka SPF Seniorers representanter till 4 ordinarie och 4 
ersättare samt Svenska KommunalPensionärernas Förbunds (SKPF:s) 
representanter till 2 ordinarie och 2 ersättare. Anhörigföreningen föreslås 
också beredas en plats som ordinarie och en ersättare. Därmed utökas 
pensionärsorganisationernas representanter från 11 till totalt 14 i 
pensionärsrådet.  
3. Under punkt 2.5 lägga till att ersättare ska utses. 
 
Slutligen föreslås att kommunfullmäktiges tidigare beslut om reglemente 
för kommunala pensionärsrådet § 104/2000 och för kommunala 
tillgänglighetsrådet § 85/2002 upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till gemensamma regler för KPR och KTR har tagits fram för 
beslut i kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) hanterar frågor som berör kommunens 
pensionärer. Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och 
förändringar i samhället och då främst det som kommunen ansvarar för. 
Pensionärsorganisationernas representanter kan framföra förslag och 
synpunkter.  
 
Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) är en kanal till individer med olika 
funktionsnedsättningar och övriga i samhället. Handikapporganisationerna 
har möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens 
utformning och föreslå förändringar i frågor som är aktuella för de 
funktionshindrade. Representanter för handikapporganisationerna ska 
informera vidare i sina föreningar om frågor som behandlats i rådet. 
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Tidigare antagna bestämmelser om arbetsformerna antogs i 
kommunfullmäktige § 104/2000 för KPR och § 85/2002 för KTR . Dessa 
benämndes då reglemente men detta begrepp ska endast användas av 
beslutande organ och råden är endast rådgivande. Anteckningarna som förs 
på mötena är numera i form av mötesanteckningar.  
 
Kommunkansliet och socialförvaltningen kan se att råden har liknande 
struktur också i fler delar. Ett arbete har därför gjorts för att skapa ett 
gemensamt styrdokument för de båda råden, med en gemensam del samt 
specifika delar för varje råd. 
 
Förslag  
Ett förslag till gemensamma regler för råden har tagits och föreslås nu 
godkännas. Förslaget har lyfts hos KPR 20220518 och KTR 20220530. Vid 
mötet med KTR justerades text i förslaget för KTR:s del. De justeringarna 
fanns inte med i förslaget som socialnämnden behandlade men 
tillgänglighetsrådet ligger under kommunstyrelsen då socialnämndens 
förslag till beslut främst berör den gemensamma delen samt delen för 
pensionärsrådet.  
 
Socialnämnden har beslutat § 66/2022 att föreslå kommunfullmäktige 
godkänna förslaget med vissa justeringar enligt följande: 
1. Under punkt 1.3 lägga till att rådens mötesanteckningar anmäls till 
kommunfullmäktige. 
2. Under punkt 2.4 utöka SPF Seniorers representanter till 4 ordinarie och 4 
ersättare samt Svenska KommunalPensionärernas Förbunds (SKPF:s) 
representanter till 2 ordinarie och 2 ersättare. Därmed utökas 
pensionärsorganisationernas representanter från 11 till totalt 13 i 
pensionärsrådet. 
3. Under punkt 2.5 lägga till att ersättare ska utses. 
 
På sammanträdet föreslås att även komplettera med följande tillägg: 
anhörigföreningen erbjuds plats i KPR med en ordinarie och en ersättare 
vilket i sin tur innebär 14 i pensionärsrådet under förutsättning att punkt 2 i 
förslaget lämnas till kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Per-Inge Pettersson, C, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till gemensamma regler för KPR och KTR 
Socialnämnden § 66/2022 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2022-09-16 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 93/2022 Dnr 2022/135 

Köpekontrakt del av fastigheten X, 
kvarteret Lerbruket 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
köpekontrakt för del av fastigheten X, kvarteret Lerbruket vid Herrstorpet. 

Sammanfattning 
Förslag till köpekontrakt för del av fastigheten X, kvarteret Lerbruket. 

Ärendebeskrivning 
ETC Växjö Holding AB har inkommit med förfrågan om att köpa 
kvarteret Lerbruket vid Herrstorpet. Ett område om ca 10 207 m². Detta för 
att uppföra minst två flerbostadshus och 9 enbostadshus för permanent 
bruk. Köpeskillingen är satt till 4 500 000 kronor. Förslag till köpekontrakt 
är upprättat. 

Yrkande 
Tomas Söreling, S, Åke Nilsson, KD, och Göran Gustafsson, SD, yrkar 
bifall till arbetsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD AB Hultsfreds Bostäder 2022-09-13 
Köpekontrakt 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 182/2022 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 94/2022 Dnr 2022/136  
 
Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna revidering av 
delegationsordningen.  
 
Sammanfattning 
Genomgång har skett av kommunstyrelsens delegationsordning och vissa 
justeringar har skett. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens delegationsordning har setts över i och med några 
smärre justeringar samt en ny punkt 75 b. För att ha en delegationsordning 
som är aktuell föreslås kommunstyrelsen att godkänna densamma. 
Nuvarande delegationsordning antogs av kommunstyrelsen § 81/2020. 
 
Samråd har skett med berörda delegater.  
 
Nedanstående förändringar föreslås genomföras, de är i fetstil och 
kursiverade, det som tas bort är överstruket. 
 
I inledningen har texten uppdaterats där bland annat en gammal punkt är 
borttagen då den i den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om § 
127/2019. Texten har även kompletterats med räddningschefens rätt att 
vidaredelegera. 
 
Förändringarna 
Följande har förändrats i punktlistan: 
Punkt 12 ändras från arkivföreståndare till arkivpersonal 
Punkt 14 förtydligande om vad som gäller vid avslag på begäran 
Punkt 35 och 37 föreslås tas bort och då samma finns under 34 och 36. 
Förändras även vem som är delegat, från ”respektive chef på 
avdelningsnivå” och ”förvaltningschef” till begreppet ”chefer” 
Punkt 48 ändras från firmatecknare med fördelning upp till 12 
månadslöner för personalchef och därutöver till arbetsutskottet att besluta 
Punkt 56-67 har de punkter som berörs av fullmakten kompletterats med 
punktnumret i fullmakten. De punkter som tidigare har haft kommunchefen 
som delegat och ingår i fullmakten har även ändrats. 
Punkt 71 Ändras till polismyndigheten istället för polisstyrelsen. 
Punkt 75 har delats upp i a och b. Punkt a rör näringsliv och har inte 
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ändrats vad gäller innebörden. På denna punkt är kommunchefen delegat. 
Däremot är 75 b en ny punkt och berör föreningslivet. På samma sätt som 
näringslivsåtagandena får uppgå till tre prisbasbelopp i vart enskilt fall blir 
det samma formulering här. Dock är det då kultur- och fritidschefen som är 
delegat här. (ett prisbasbelopp 2022 är 48 300 kronor, dvs tre prisbasbelopp 
motsvarar 144 900 kronor). Föreningspotten tillkom under arbetet med 
budget 2023. 
Punkt 112 och 117 har även fått tillägg att gälla brandmästare.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till reviderad delegationsordning      
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2022-09-05 
Förslag till reviderad delegationsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 192/2022 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
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KS § 95/2022 Dnr 2022/115  
 
Svar på remiss Vägledning om förlängd tidsfrist 
och mindre stränga kvalitetskrav och tre 
bilagor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Havs- och vattenmyndighetens 
vägledningar men vill framföra att underlaget var svårläst och understryker 
därmed vikten av en tydlig och mer lättläst vägledning. 
 
Sammanfattning 
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten om vägledning om förlängd 
tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. 
 
Ärendebeskrivning 
Havs- och vattenmyndigheten har översänt Vägledning om förlängd 
tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav med tre bilagor på remiss. 
Remisstiden går ut 30 september 2022. Förlängd svarstid till den 30 
oktober 2022 har godkänts. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 166/2022 att remittera motionen till miljö- och 
byggnadsnämnden som nu inkommit med yttrande som bland annat 
innehåller följande: 
”Vägledningen, som är en del av ett större paket av vägledningar är svårläst 
och därmed svårbegriplig. Målgruppen för vägledningen är vatten-
myndigheten samt länsstyrelsens beredningssekretariat men ska också 
kunna läsas och tolkas av andra berörda parter vilket gör det motiverat att 
utforma en tydlig och mer lättläst vägledning. Vägledningens syfte bör 
tillstyrkas eftersom det är av stor vikt att besluten tas på likvärdiga och på 
samma grunder samt att både dokumentation och rapporteringskraven 
efterlevs utefter de krav som anges genom vattendirektivet. 
 
Om en vattenförekomst beslutas med undantag antingen i form av förlängd 
tidsfrist eller mindre stränga kvalitetskrav är det viktigt att det görs utefter 
de förordningar och föreskrifter som vägledningen redogör för, det vill säga 
vattenförvaltningsförordningen samt Havs- och vattenmyndighetens 
respektive Statens Geologiska Undersöknings föreskrifter.” 
 
Beslutsunderlag 
Remiss Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav 
med bilagor 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 166/2022, 193/2022 
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Miljö- och byggnadsnämnden § 125/2022 
 
Skickas till 
Havs- och vattenmyndigheten 
Miljö -och byggnadsnämnden f k 
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KS § 96/2022 Dnr 2022/138  
 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sammanträdesdagar för sin del. 

Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
sammanträdesdagar för sin del. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen                               Kommunfullmäktige 
Tisdagar Kl Måndagar Kl 
17 januari 14.00 6 februari 18.30 
7 mars 14.00 20 mars 18.30 
4 april 14.00 24 april 18.30 
2 maj 14.00 22 maj 18.30 
30 maj 9.00 budget 19 juni 15.00 budget 
Uppehåll Juli-augusti Uppehåll Juli-augusti 
5 september 14.00 25 september 18.30 
24 oktober 14.00 6 november 18.30 
28 november 14.00 11 december 18.30 

 
Kommunstyrelsens sammanträden börjar kl. 14. Gruppmöten är mellan  
kl 13 och 14. Budgetmötet i juni börjar kl. 9. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott sammanträder enligt särskild lista som anmäls i 
kommunstyrelsen. Vanligtvis är sammanträdena tisdagar kl. 8.30-12 de 
tisdagar då kommunstyrelsen eller budgetberedningen inte har 
sammanträde. Se bilaga för 2023. 
 
Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten enligt tidigare 
beslut i kommunfullmäktige. 
 
Strategidagar för kommunstyrelsen kommer att planeras in under 2023. 
 
Årsstämmor för AB Hultsfreds Bostäder samt Hultsfreds Kommunala 
Industri AB sker i mars respektive april direkt före kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare 2022-09-16 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-10-04 

2(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Förslag sammanträdesplan 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 195/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-10-04 

1(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 97/2022 Dnr 2022/139  
 
Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla 
Egenandelsprogram, justerat aktieägaravtal 
gällande Kommunassurans samt justerat 
ägardirektiv till Kommunassurans 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att 
ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 
ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom 
Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och att uppdra åt utsett 
ägarombud namn eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i 
Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 
 
Vidare föreslås att kommunfullmäktige godkänner nytt ägardirektiv till 
Kommunassurans och att uppdra åt utsett ägarombud eller dennes ersättare 
att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta 
för förslaget. 
 
Slutligen föreslås kommunfullmäktige godkänna nytt aktieägaravtal 
gällande Kommunassurans och att uppdra åt kommunens firmatecknare att 
den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Hultsfreds kommuns 
räkning. 
 
Sammanfattning 
Förslag att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogram samt förslag att anta justerade aktieägaravtal och 
ägardirektiv. Egenandelsprogrammet innebär kortfattat att självförsäkring 
av kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans ram samt att 
administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga 
delägarkommuner. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Hultsfreds kommun 
är en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart 
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär.  
 
Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt 
ska fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att 
möjliggöra nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets 
renodlade roll som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär 
kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-10-04 

2(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i 
samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet 
medför långsiktig kostnadsminskning och administrationssamverkan 
medför effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra 
fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även 
ytterligare tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer som 
tidigare inte har kunnat hanterats internt i kommunsektorn.  
 
För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad 
Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i 
bifogad skrivelse ”Riskhantering i Hultsfreds kommun med egenandel hos 
Kommunassurans”. 
 
Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 
ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås 
samma dag. Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till 
den extra bolagsstämman. Kommunens firmatecknare kommer efter den 
extra bolagsstämman den 16 november 2022 att motta länk för digital 
signering av nytt aktieägaravtal, under förutsättning att den extra 
bolagsstämman dessförinnan har beslutat att tillstyrka det nya 
aktieägaravtalet.  
 
Bilagor: 

• Riskhantering i Hultsfreds kommun med egenandel hos 
Kommunassurans  

• Styrelsens förslag till Ägardirektiv (2022) 
• Styrelsens förslag till Ägardirektiv (2022) - jämförelse med 2020 

års ägardirektiv samt kommentarer 
• Styrelsens förslag till Ägaravtal (2022) 
• Styrelsens förslag till Ägaravtal (2022) - jämförelse med 2018 års 

ägaravtal samt kommentarer 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-09-16 samt bilagor 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 196/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 

KS § 98/2022 Dnr 2022/142  
 
Val av vigselförrättare 2023-2026 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att föreslå 
följande som vigselförrättare för åren 2023-2026: 
 
Lars Rosander ordförande kommunstyrelsen 
Tomas Söreling, andre vice ordförande kommunstyrelsen 
Lena Hasting, andre vice ordförande kommunfullmäktige 
Per-Inge Pettersson ordförande socialnämnden 
Helena Grybäck Svensson, förbundschef 
 
Till kommunfullmäktiges sammanträde kan ytterligare förslag tillkomma. 
 
Sammanfattning 
Förordnande av vigselförrättare för kommande mandatperiod. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har översänt förfrågan om vilka vigselförrättare kommunen 
önskar förordnande för åren 2023-2026.  
 
En rutin finns där vigselförrättare ska avlägga ett prov för att visa på att 
tillräckliga kunskaper finns. Dessa är då underlag för länsstyrelsens 
prövning vad gäller förordnande. 
 
Till kommande period har kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, 
kommunstyrelsens andre vice ordförande Tomas Söreling, 
kommunfullmäktiges andre vice ordförande Lena Hasting och 
socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson lämnat besked om att de 
kan ställa upp en period till. Uppdragen är personliga och inte knutna till 
uppdrag eller tjänst.  
 
Praxis är att den som vill bli vigselförrättare har eller har haft ett tyngre 
uppdrag i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare 2022-09-27 
Informationsbrev och kunskapskontroll 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 99/2022 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar 
kommunstyrelsen handläggning anmäls till kommunstyrelsen 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-09-20 2022-09-27 
 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
2022-08-30 

Delegationsbeslut 
Räddningschef 
Upphävande av eldningsförbud 2022-08-31 
Anställande av brandman i beredskap 2022-09-15 
 
Utredare/inspektör 
Beslut om avgiftsbefrielse Hagalund Bygdeförening Ormestorp 
Beslut om beviljat serveringstillstånd Hagalund Bygdeförening Ormestorp 
 
Ordförande 
Beslut om beviljat serveringstillstånd på Målilla motorstadium vid GP-
tävlingen i speedway 17-18 sep 2022 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 100/2022 Dnr 2022/137  
 
Förlängning av rekommendation om 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten 2020-
2024 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förlängning av 
rekommendation om kunskapsstyrning inom socialtjänsten fram till 2024. 
 
Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat förlänga 
rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och 
med 2024. 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har meddelat kommunerna att 
man 2022-06-10 beslutat förlänga rekommendationen om kunskapsstyrning 
socialtjänst till och med 2024. SKR har också beslutat att be kommunerna 
meddela sitt ställningstagande till förlängningen senast 2022-12-01. 
 
SKR:s förbundsstyrelse meddelade 2018-12-18 kommunerna om en 
rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Socialnämnden yttrade sig 
om att anta rekommendationen § 19/2019-02-06 , vilket 
kommunfullmäktige sedan beslutade § 53/2019-03-25. 
 
Beslutsunderlag 
Meddelande från SKR:s förbundsstyrelse 2022-06-10 samt bilagor 
Socialnämndens arbetsutskott § 51/2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 194/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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 Gunilla Aronsson, C* X       

7 Ronny Olsson, C  X       

8 Nermina Mizimovic, S Ulf Nilsson, S X       

9 Tommy Rälg, S Lena Hasting, S X       

10 Tommy Ejnarsson, V  X       

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