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Sammanträdesdatum 

2013-04-08 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Tingssalen, kommunhuset i Högsby 2013-04-08 kl. 8.30-12.00 

   

Beslutande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD 

 Gunilla Schollin Borg, MP Göran Lundberg, S 

 Mikael Jonnerby, C Lennart Eklund, C 

  Gunilla Abrahamsson, S 

 

   

    

Övriga deltagande Raymond Asp, S 

 Helena Grybäck Svensson, förbundschef 

 Ulla Nilsson, sekreterare 

  

 

 
Utses att justera Gunilla Abrahamsson                                                  
Underskrifter Paragrafer §26-36 

  
Sekreterare ……………………………………………. 

 Ulla Nilsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 

 Roland Waern 

 
Justerande ……………………………………………. 

 Gunilla Abrahamsson 

  

 

 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Förbundsdirektionen 

  
Sammanträdesdatum  2013-04-08 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-04-11 Datum för anslags 
nedtagande 

2013-05-03 

    

  
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret i Hultsfred 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Ulla Nilsson 
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FD § 26/2013    

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordning 

Beslut 

Protokolljusterare 

Förbundsdirektionen utser Gunilla Abrahamsson, S, att tillsammans med 

ordförande Roland Waern justera dagens protokoll. 

 

Dagordningen 

Förbundsdirektionen godkänner dagordningen 

 

 

Ärendelista 2013-04-08 

§ 27  Ekonomi – Investeringsbudget, besparingar, underhållsprojekt 

§ 28  Renhållningstaxa 2014 Högsby 

§ 29  Renhållningstaxa 2014 Hultsfred 

§ 30  VA-taxor 2014 Högsby 

§ 31  VA-taxor 2014 Hultsfred 

§ 32  Skrivelse från Målilla samhällsförening om campingområdet vid Hesjön 

§ 33  Skrivelse angående kommunens ansvar i inköps- och   

         upphandlingsverksamheten (skickas senare) 

§ 34  Instruktion för ÖSK:s personuppgiftsombud 

§ 35  ÖSK:s instruktioner för hantering av personuppgifter i samband med   

         webbpublicering av kallelser och protokoll 

 

Anmälningsärenden  

1. Fakturerings- och kravregler  

--- 
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Budgetberedningen Hultsfred 

Budgetberedningen Högsby 

 

 

  

FD § 27/2013 Dnr 2013/2 04 

Ekonomi - Inversteringsbudget, besparingar, 
underhållsprojekt 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslagen till investeringsbudget 

2014-2018 Hultsfred och besparingar i driftbudget 2014-2016 Hultsfred och 

överlämnar dessa till budgetberedningen. 

 

Förbundsdirektionen beslutar vidare att godkänna förslagen till 

investeringsbudget 2014-2018 Högsby och underhållsprojekt 2014-2018 

Högsby och överlämnar dessa till budgetberedningen.  

 

 
 
Ärendebeskrivning  
Förslagen till investeringsbudget 2014-2018 Hultsfred, besparingar i 

driftbudget 2014-2016 Hultsfred samt förslagen till investeringsbudget 

2014-2018 Högsby och underhållsprojekt 2014-2018 Högsby presenteras 

för förbundsdirektionen. 

--- 
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Kommunfullmäktige Högsby 

 

 

 

  

FD § 28/2013 Dnr 2013/29   

Renhållningstaxa 2014 Högsby 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Högsby att 

fastställa taxor för renhållning 2014 enligt bifogat dokument.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Förslaget innebär att avgifterna för hushållsavfall och därmed jämförligt 

avfall (inklusive latrin och slamtömning) under 2014 förblir oförändrad 

jämfört med 2013. Även avgifterna för verksamheter som lämnar avfall på 

Kolsrums avfallsanläggning förblir oförändrade. Hushåll kan även i 

fortsättningen kostnadsfritt lämna grovavfall, farligt avfall och annat 

utsorterat hushållsavfall på Kolsrums återvinningscentral. 

 

En större översyn av renhållningstaxan kommer att behöva göras i samband 

med den påbörjade översynen av renhållningsordningen. 

--- 
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Kommunfullmäktige Hultsfred  

 

 

 

  

FD § 29/2013 Dnr 2013/28   

Renhållningstaxa 2014 Hultsfred 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hultsfred att 

fastställa taxor för renhållning 2014 enligt bifogat dokument.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Förslaget innebär att avgifterna för hushållsavfall och därmed jämförligt 

avfall (inklusive latrin och slamtömning) under 2014 förblir oförändrad 

jämfört med 2013. Även avgifterna för verksamheter som lämnar avfall på 

Kejsarkullens avfallsanläggning förblir oförändrade. Hushåll kan även i 

fortsättningen kostnadsfritt lämna grovavfall, farligt avfall och annat 

utsorterat hushållsavfall på Kejsarkullens återvinningscentral. 

 

En större översyn av renhållningstaxan kommer att behöva göras i samband 

med den påbörjade översynen av renhållningsordningen. 

--- 
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Budgetberedningen Högsby 

 

 

 

  

FD § 30/2013 Dnr 2013/31   

VA-taxor 2014 Högsby 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att förslaget till VA-taxor i Högsby kommun 

2014 ska räknas om med ny internränta på 2,9 % och därefter överlämnas 

förslaget till budgetberedningen.  

 

 

Ärendebeskrivning 

ÖSK har tagit fram ett förslag för VA-taxor i Högsby kommun 2014. 

--- 
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Budgetberedningen Hultsfred  

 

 

 

  

FD § 31/2013 Dnr 2013/30   

VA-taxor 2014 Hultsfred 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget till VA-taxor i 

Hultsfreds kommun 2014 enligt bifogat underlag och överlämnar förslaget 

till budgetberedningen.  

 

 

Ärendebeskrivning 

ÖSK har tagit fram ett förslag för VA-taxor i Högsby kommun 2014. 

--- 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Hultsfred  

 

 

 

  

FD § 32/2013 Dnr 2013/27   

Svar på skrivelse från Målilla samhällsförening om 
campingområdet vid Hesjön 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att lämna följande svar till kommunstyrelsens 

arbetsutskott: 

 

Ingen försäljning har skett utan tallarna har avverkats i ÖSK:s regi. 

Avverkningen har skett i samråd med Målilla samhällsförening. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har av Målilla samhällsförening fått en 

skrivelse, daterad 2 oktober 2012, där föreningen ansöker om att kommunen 

ska sälja ca 30 tallar som föreningen måste ta ner inför utökningen av 

camping- och parkeringsområdet. 

 

Föreningen är villig att betala en symbolisk summa för att frånta kommunen 

ansvar om något händer. 

--- 
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Skriftställaren  

 

 

 

  

FD § 33/2013 Dnr 2013/32   

Svar på skrivelse om kommunens ansvar i inköps- och 
upphandlingsverksamheten 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att anta förbundschefens svar som sitt eget. 

 

Ärendebeskrivning 

En skrivelse har inkommit till kommunstyrelsen i Hultsfred och till ÖSK där 

skriftställaren undrar på vilket sätt kommunen följer upp och säkerställer att 

tecknade ramavtal och direktupphandlingar görs på ett tillfredställande sätt 

och att köptroheten följs. 

 

Förbundschefen presenterar ett förslag till svar på skrivelsen. 

--- 
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Personuppgiftsombudet  

 

 

 

FD § 34/2013 Dnr 2013/33   

Instruktion för ÖSK:s personuppgiftsombud 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att anta förslaget till ”Instruktion för ÖSK:s 

personuppgiftsombud”. 

 

Ärendebeskrivning 

Det är frivilligt att ha ett personuppgiftsombud. Tanken är att 

personuppgiftsombudet ska vara en tillgång för den 

personuppgiftsansvarige, det vill säga styrelsen eller nämnden, när det gäller 

integritetsskydd vid behandling av personuppgifter. 

 

Den personuppgiftsansvarige har alltid det yttersta ansvaret för all 

behandling även om ett ombud utsetts. 

 

Personuppgiftsombudet är en fysisk person som ska ges möjlighet att utöva 

sitt uppdrag. 

 

Personuppgiftsombudets uppdrag 

Hålla sig underrättad om lagstiftningen inom området för behandling av 

personuppgifter. 

Informera och ge råd till ledning, berörd personal samt svara på externa 

frågor.  

Ha tillsyn över behandlingar samt föra förteckning över behandlingarna. 

Ha tillsyn över att det finns skriftliga avtal med eventuella 

personuppgiftsbiträden.  

Hålla förbundsdirektionen underrättad om förhållanden som rör behandling, 

påpeka eventuella brister. 

Vara Datainspektionens förlängda arm, vid behov samråda med 

Datainspektionen. 

Hjälpa registrerade att bland annat få registerutdrag eller uppgift rättad. 

Samråda med IT-kontoret om säkerheten och personuppgifter.  

--- 



 

 Sammanträdesprotokoll  11 (14) 

Sammanträdesdatum 

2013-04-08 

Förbundsdirektionen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

  

FD § 35/2013 Dnr 2013/33   

Instruktioner för ÖSK:s hantering av personuppgifter i 
samband med webbpublicering av kallelser och 
protokoll 

 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att anta förslaget till instruktioner för ÖSK:s 

hantering av personuppgifter i samband med webbpublicering av kallelser 

och protokoll. 

 

Ärendebeskrivning 

Datainspektionen har efter tillsyn påtalat att Hultsfreds kommunstyrelse 

saknar skriftliga instruktioner för hantering av personuppgifter i samband 

med webbpublicering. 

 

Vidare påtalas att rutiner saknas för att informera registrerade om 

publicering av personuppgifter. Dessa påtalanden gäller också för ÖSK. 

 

Nedan lämnas förslag till instruktioner för hantering av personuppgifter i 

samband med webbpublicering. I sista stycket i förslaget tydliggörs att 

information om publiceringen av personuppgifter finns på ÖSK:s webbplats.  

Förslaget: 

Dessa instruktioner syftar till att minska risken för att ÖSK publicerar 

personuppgifter på webben i strid med personuppgiftslagen. 

 

Detta får publiceras på webben 

Tjänstemän och förtroendevalda politikers personuppgifter får publiceras 

om uppgifterna har samband med deras tjänsteutövning eller uppdrag. 

Sådana personuppgifter kan till exempel vara namn, politisk tillhörighet, 

uppgift om ansvarig handläggare för inkommet ärende eller liknande 

information. Om en sådan person däremot förekommer i något annat 

sammanhang, till exempel i ett personalärende eller som privatperson, gäller 

samma regler som för övrig publicering. 
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Direkt utpekande personuppgifter rörande enskilda, till exempel namn, får 

publiceras bara om dessa och övriga publicerade uppgifter, enskilt eller 

sammantaget, inte kan antas leda till att den registrerades personliga 

integritet kränks. Sådana personuppgifter får därför inte publiceras i 

kombination med information som är integritetskänslig, rör lagöverträdelser 

eller omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. Även personuppgifter som 

enskilt betraktas som harmlösa kan vid en publicering på webben komma att 

anses som kränkande. 

 

För publicering av övriga personuppgifter får en så kallad intresseavvägning 

avgöra det enskilda fallet. Vid en sådan bedömning ska ÖSK:s intresse av 

att publicera personuppgifter om enskilda på sin webbplats vägas mot den 

enskildes intresse av en fredad och privat sfär.  

 

Detta får inte publiceras på webben 

 Känsliga personuppgifter (uppgift om ras, etniskt ursprung, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening och uppgifter som rör hälsa och 

sexualliv) om det inte finns ett samtycke från den registrerade 

eller om denne själv på ett tydligt sätt offentliggjort 

uppgifterna, till exempel gjort uttalanden i pressen. 

  

 Uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. 

  

 Integritetskänslig information, till exempel uppgifter om 

enskildes personliga förhållanden eller sådant som har en nära 

koppling till den enskildes privata sfär. 

  

 Personnummer eller samordningsnummer 

(samordningsnummer = identitetsbeteckning på personer som 

inte är eller har varit folkbokförda i Sverige). 

  

 Uppgift om lagöverträdelse. 

 

Observera att det inte finns någon regel i personuppgiftslagen som säger att 

ÖSK ska publicera personuppgifter på webben. Lagstiftningen reglerar 

istället vilka uppgifter som ÖSK får publicera. Det innebär att det är fullt 

tillåtet att maskera en personuppgift ”för att vara på den säkra sidan”.  

 

Vem ansvarar för webbpubliceringen och vem bedömer vad som ska 

publiceras? 

I ÖSK har webbansvarige det övergripande ansvaret.  

 

Förbundssekreteraren kontrollerar förbundsdirektionens kallelser och 
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protokoll (inklusive bilagda handlingar) som kan innehålla personuppgifter 

och bedömer vilka personuppgifter som får publiceras på webben.  

 

Hur maskeras personuppgifter före publicering? 

Känsliga, integritetskänsliga eller sekretessbelagda uppgifter måste 

maskeras före publicering. Maskering sker genom att uppgifterna x-

markeras så att de inte längre är identifierbara. 

 

Hur länge får uppgifterna bevaras på webben? 

Ett grundläggande krav i personuppgiftslagen är att personuppgifter inte ska 

bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till 

ändamålet med behandlingen. Det är således ändamålet, d v s anledningen 

till att personuppgifterna behandlas, som avgör hur länge uppgifterna får 

bevaras i identifierbart skick. 

 

Information till registrerade 

Syftet med personuppgiftslagstiftningen är att skydda människor mot att 

deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. En viktig 

del i integritetsskyddet är att de som uppgifterna gäller informeras om de 

behandlingar som utförs. 

 

På ÖSK:s webbplats finns information om publicering av personuppgifter. 

--- 
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FD § 36/2013    

Anmälningsärenden  

 

1.Fakturerings- och kravregler.  
 


