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Kommunkansliet 2013-09-16 

Meddelanden 

l. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål: 

Till kommunfullmäktiges förfogande: 

Anslag fi·ån årets bö1jan Anslaget 2013 
850 000:- 371 000:-

Aterstår 
479 000:-

Till kommunfullmäktiges forfogande för särskilda ändamål 

Anslag från årets början 
12 738 000:-

Anslaget 2013 
0:-

Aterstår 
12 738 000:-

2. Beslut från kommunfullmäktige i Högs by kommun om att 
godkänna införandet av nytt insamlingssystem, KF § 117 
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HÖGSDY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommt!nfullmäktige 2013-09-02 

KF§ 117 DNR: KU2012.137 

Nytt insamlingssystem för hnshållsavfall 

HULTSFREOS 
KOMMUN 

Ink 2013 ~os· 1 'l 

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) och Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) har under ca i års tid jobbat med att ta 
fi·am förslag till ny renhållningsordning i sina respektive kommuner. 

VEMAB och ÖSK har till detta projekt knutit varsin politiskt utsedd 
styrgrupp med representanter från berörda nämnder och styrelser. Från 
december 2012 har arbets- och styrgrupperna jobbat gemensamt med 
målsättningen att ta fram liknande avfallsplaner, ilireskrifter och ett 
gemensamt framtida insamlingssystem ilir hushållsavfall, vilket i sin tur ger 
möjligbetet till gemensamma upphandlingar och informationskampanjer 
om avfall och återvinning med mera samarbete mellan våra 
kommuner/organisationer. 

En stor fråga i processen med att ta fram fOrslag till ny avfallsplan är hur vi 
vill samla in avfall från hushållen. För att belysa och beskriva vilka system 
som finns idag har VEMAB:s arbetsgrupp jobbat fram en utredning som 
presenterades för politikerna i juni 2012. Hösten 2012 genomförde delar av 
arbets- och styrgrupperna gemensamt ett antal studiebesök i kommuner 
som tillämpar dessa insamlingssystem. Efter dessa besök uppdaterades 
utredningenmed erfarenheter från studiebesöken. Arbetsgruppen har också 
gjort en jämförelse ur ett flertal aspekter mellan systemen som redovisas i 
utredningen. 

Under tiden som den ovan beskrivna processen pågått har också arbete 
bedrivits tillsammans med ett flelial referensgrupper med bred fårankring i 
samhällsnyttiga föreningar och organisationer liksom med förvaltningar 
inom den egna kommunala organisationen. 

Den gemensamma styrgruppen har träffats vid tre tillfaiJen ilir diskussion 
kring insamlingssystem och målområden. Vid styrgruppens möte den 15 
april20l3 beslutades att föreslå respektive kommunfullmäktige att från 
2015 infåra fastighetsnära insamling av förpackningar, tidningar, matavfall 
och restavfalL Insamlingen av detta ska ske via två större kärlmed fyra 
fack för sortering i vardera, s k "fyrfacksmodell". Detta systemtillämpas 
idag av ett 20-tal kommuner i främst södra Sverige. 

.~usternndcs sign l a /b \~ ·-;E d 
l Utdragsbcstyrkamlc 



HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (50) 

Kom munfullmäktige 2013-09-02 

KF§ 117 DNR: KU.2012.137 03 
Mål 
Mål gällande anslutningsgrad till nya systemet, sorteringsgrader och 
insamlade mängder förpackningar, tidningar och matavfall (as fram och 
presenteras i samband med förslaget till ny avfallsplan som enligt nu 
gällande tidplan konuner presenteras hösten2013. 

Miljö 
Föreslaget system ger goda möjligheter till källsortering som är en 
forutsättning för rena avfallsfraktioner som är enkla att återvinna. 
Atervinning och biologisk behandling av rena material är alltid <1tt föredra 
jämfört med energiutvinning genom förbränning. Se mer i uh·edningen. 

Ekonomi 
Föreslaget insamlingssystem innebär en avsevärd ökning i service till våra 
renhållningskunder, tillika kon11lluninvånare. Ansluh1a hushåll slipper åka 
till återvinningsstationerna för att s01tera sina förpackningar och tidningar 
utan får dem istället hämtade vid bostaden. 

Ur ekonomisk synvinkel innebär föreslaget system ökade kostnader for 
VEM AB och ÖSK, främst beroende på investering i nya kärl och ökade 
kostnader för insamling. Däremot kommer behandlingskostnadema att 
minska beroende på minskade mängder restavfall och ökade mängder 
uts01terat avfall som istället kan återvinnas. 

Utredningen beskriver ekonomiska konsekvenser närmare men om man ser 
på andra kommuner som tillämpar detta system idag ligger 
renhållningsavgifterna ca 500 - l 000 kr högre per år än i våra kommuner. 

lnforande 
Arbetsgruppen bedömer att systemet går att införa etappvis i kommunerna 
under en 3-årsperiod. 

"Fyrfacksmodellen" riktar sig främst mot villahushållen medan 
flerfamiljshusen och verksamheter kräver individuella lösningar med större 
behållare. 

j Utdragshestyrkande 



HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 2013-09-02 

KF§ 117 DNR: KU.2012.137 

Styrgruppens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund att etappvis från 2015 införa fastighetsnära 
insamling av förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall från hushåll. 
Insamlingen ska ske enligt "fyrfacksmodellen" där insamling sker via två 
stycken kärl med fyra fack i vatje. 

F örslaget förutsätter att samtliga tre kommuner, Hultsfred, Högs by och 
Vimmerby, beslutar enligt ovanstående formulering för sina respektive 
kommuner. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-03, § 102 att återremittera ärendet 
för framtagande av ytterligare ekonomiska redovisningar, bland annat 
kostnaden för parallella hämtningsbilar. 

Till dagens sammanträde har komplettering av information i ärendet tagits 
fram. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund att etappvis från 2015 införa fastighetsnära 
insamling av förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall från hushåll. 
Insamlingen ska ske enligt "fyrfacksmodellen" där insamling sker via två 
stycken kärl med fyra fack i varje. 

Förslaget förutsätter att samtliga tre kommuner, Hultsfred, Högsby och 
Vimmerby, beslutar enligt ovanstående formulering för sina respektive 
konununer. 

Yrkande 
Ingemar Svanström (C), med instänunande av Mikael Jonnerby (C), Jonas 
Erlandsson (S), Diana Bergeskans (S), Roland Waern (M), Stihna 
Johansson-Evertsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Justerandes sign ! a.z 'o/ -;;r:-=~: 
l Utdragsbestyrkande 
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HÖGSDY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kom numfu lim äktige 2013-09-02 

KF§ ll7 DNR: KU.2012.137 

Sune Olsson (SD), med instänunande av Leif Gustafsson (SD) och 
Lars-Magnus Ek (C) yrkar avslag till konununstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag eller avslagsfårslaget och finner att 
kommunfullmäktige vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag. 
Onu·östning begärs. Följande beslutsordning godkännes: Den sorn bifaller 
kommunstyrelsens förslag röstar ja och dom som bifaller avslagsfårslaget 
röstar nej. 

Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 29 ja-röster, 9 nej-röster och 3 avstår. Resultatet 
framgår av särskild bilaga. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfhllmäktige beslutar att uppdra till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund att etappvis från 2015 införa fastighetsnära 
insamling av förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall från hushåll. 
Insamlingeli ska ske enligt "fyrfacksmodellen" där insamling sker via två 
stycken kärlmed fYra fack i varje. 

Förslaget förutsätter att samtliga tre kommuner, H ultsfred, Högs by och 
Vimmerby, beslutar enligt ovanstående formulering för sina respektive 
kommuner. 

Reservation 
Leif G\Istafsson (SD), Berndt Limegård (SD), Anders Svensson (M), Lars 
Blmborg (KD), Evert Andersson (SD), Lars-Magnus Ek (C), Sune Olsson 
(SD), Lars-Willy Johansson (C) och Helene Danielsson (KD) reserverar sig 
mot beslutet. 

Juslerandes sign 

OE IZp -:;;e: . .:d! 
Utdragsbestyrknnde 
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HÖGSBY KOMMUN 

Kom munful hniiktige 

KF§ 117 

Beslutsunderlag 
Protokoll2013-08-13- KS § 151 
Beslut kommunfullmäktige 
Beslut kommunfullmiiktige 
Komplettering Högsby 13070l.pdf 
Förslag till beslut.pdf 

Beslutsmottagare 
ÖSK 
Hultsfreds kommun 
Vimmerby kolmmm 

~ ,..._Justerandes sign _ _ .1 
C:l~ ~Cp ??.-/ 
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KOMMUN 

Ink 2013 -o 9- o s 

Folkpartietliberalerna 

D nr , 
1 

, 1 Dnrplan. 
).tJl3t 1$21 3'it 

Motion till kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun 

Trafikmiljön Korsningen Lilla Torget/Oskarsgatan/Västra Långgatan. 

Motionen syftar till att åter lyfta en mycket besvärlig och för många farlig trafiksituation. 
situationen blir ännu tydligare nu när skolorna startat och många elever passerar gående och 
på cykel. 

Frågan har varit uppe flera gånger tidigare och vissa justeringar har gjorts genom åren, men 
med ökad trafik i fonn av bilar, tunga fordon och fler elever måste mer göras, och det innan 
det sker en allvarligare olycka. 

Folkpartiet-Liberalerna vill: 
att kommunen tar initiativ till mätningar av trafikflödet 
att förslag utarbetas till en säkrare trafikmiljö 
att budgeterade medel omfördelas för att underlätta finansiering 
att "skolpoliser" omedelbart införs på frekventa tider 

Folkpartiet i Hultsfreds kommun 

Hultsfisg201 '3oO<f-'05 

'Håkarrllermansson 
hakmu.hermansson@telia.com 

5 
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HULTSFAEDS 
KOMMUN 

Fråga till kommunalrådet Lars Rosande Ink 2013 -oa- 2 2 

~r t{ JP l j Dnrp~l(q 

Vad händer från kommunens sida när det gäller jaktskyttebana? Jag har ställt frågan tidigare o 
jag undrar om det pågår några insattser fi·ån Hultsfreds kommun när det gäller fi·amtida 
jaktskyttebana? 
På vilket vis jobbar kommunen med frågan? 
Finns det någon som har ansvar från kommunens sida for en lösning for jaktskyttebana? 
Om det finns någon tjänsteman som har frågan på sitt ansvar vilka direktiv har den politiska 
ledningen gett? 

22/8 2013 

-- , 
' Ove Karlsson (S) 

6 
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Justerandes .signatur 
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Sammanträdesprotokoll 3 (19) 
Sammanträdesdatum 

2013-08-26 

06 
KF§ 93/2013 Dnr 2013/21 019 

Fråga till Lars Rosander om jaktskyttebana 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan rar besvaras av Lars Rosarrder på 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Ove Karlsson har 2013-08-22lämnat in en fråga till 
kommunalrådet Lars Rosarrder om vad kommunen gör for att möjliggöra en 
framtida j aktskytte bana. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur 

KS § 96/2013 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

Dnr 2012/151 019 
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Motion om att öka attraktiviteten i Virserums samhälle 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge uppdrag till 
samhällsbyggnadsgruppen att se över alternativ lösning till offentlig toalett i 
Virserum samt att utifrån det svar som samhällsbyggnadsgruppen genom 
planeringsarkitekt Sara Dolk lämnat anse motionen vara besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Alexander Steinwall, Lennart Odengrund och Börje Karlsson, samtliga C, 
har lämnat en motion om att öka attraktiviteten i Virserums samhälle. 

I motionen föreslås vissa åtgärder som skulle kunna genomfåras. Motionen 
avslutas med att motionärerna yrkar på att Hultsfreds kommun via 
kommunstyrelsen och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 
beaktar och genomför åtgärderna i samverkan med boende, föreningar och 
företag. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen enligt 
beslut§ 93/2012-08-27. Arbetsutskottet remitterade motionen till ÖSK och 
kultur-och Ji'itidskontoret får att i samråd bereda motionen. 

Ett svar har nu lämnats med noteringar om respektive ställe i Virserum som 
tas upp i motionen. Svaret inleds med följande: 

"Att öka attraktiviteten i tätorterna är något som kommunen har börjat jobba 
med i och med att den nya Samhällsbyggnadsgruppen bildades. Ett fårsta 
steg i detta arbete är stadsmiljöprogrammet för Hultsfi·eds centrum. Ett 
liknande gestaltningsarbete ska påbörjas i Virserum och många av de 
frågeställningama som tas upp i Centerpartiets motion kommer att lyftas 
och prioriteras i detta arbete. 

De åtgärder som kommer att föreslås i stadsmiljöprogrammet kommer att 
prissättas och budgeteras därefter i prioriterad ordning." 

Beredning 
Kommunfullmäktige§ 93/2012 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 221/2013 

Utdragsbestyrkande 
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KS § 97/2013 
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10 
Motion om att målinrikta turismen med nytt och unikt 
varumärke 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i och med att Nils Dacke 
ses som en viktig del och tillgång i kommunens varumärke samt att nyttja 
Nils Dacke ytterligare inom kommunens varumärke anse motionen vara 
besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Alexander Steinvall, C, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om 
att målimikta turismen med ett nytt och unikt varumärke. I motionen 
föreslås bland annat att kommunen bättre ska uppmärksamma bondeledaren 
Nils Dackes kopplingar till kommunen i sin marknadsföring. Motionen har 
remitterats till turism- och inf01mationsavdelningen för yttrande vilket följer 
här: 
"Det övergripande mål är att öka turismen i kommunen, oavsett om det mäts 
i omsättning eller i antal arbetstillfållen. Att varumärket är starkt, tydligt och 
skiljer sig från andra varumärken är oerhört betydelsefullt i detta 
sammanhang. 

Nils Dacke är en viktig person för Hultsfreds kommun. Mycket av kultur
och natutiurismen i bygden knyter an till historien kring denne person, och 
Nils Dacke ska ses som en viktig del i kommunens varumärke "Du syns och 
hörs i Hultsfred". Cykelleder som Dacketrampet, Dackegrottan, 
Dackestatyn och vandringsleden vid sjön Hjorten ingår redan i den 
marknadsföring som görs inom turism. 

Kommunens varumärke är även en blandning av värden som musik, natur, 
fiske och motorsport. Vad gäller det nya varumärket Småland passar teman 
som "bam och familj", "natur och äventyr" samt "evenemang" väl in i hur 
Hultsfreds kommun vill profileras for besökare. Bredden i dessa värden gör 
att varumärket måste kunna möta besökare med många olika intressen och 
syften for sin vistelse här. Därför bör Nils Dacke ses som en viktig del och 
tillgång for kommunens varumärke, likväl som musik, fiske och natur, 
istället för som en avskild del av det. Turismen i Hultsfreds kommun bör 
inte målimiktas med Nils Dacke som ett nytt och unikt varumärke." 

Beredning 
Kommunfullmäktige§ 41/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§§ 160/2013, 222/2013 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 11 (17) 
Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

KS § 98/2013 Dnr 2012/71 319 

Motion angående trevligare återvinningsstationer 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
då åtgärder harpåbörjats för att förbättra den befintliga 
återvinningsstationen i Virserum for att den ska ge ett trevligare intryck. 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB arbetar dessutom for att ordna 
ytterligare en återvinningsstation i Virserum som kan avlasta den befintliga. 

Vad gäller övriga återvinningsstationer föreslås att invänta effekterna av det 
nya sophanteringssystemet 

Ärendebeskrivning 
Monica Bergh, KO, har i aprll2012 lämnat en motion om att bygga in 
kommunens återvinningsstationer, for allas trevnad, alternativt undersöka 
möjligheten att flytta återvinningsstationen i Virserum. Motionen har 
remitterats till Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) for 
yttrande. 

Atervinningsstationerna drivs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 
AB (FTI), som ansvarar för skötsel och städning av stationerna samt 
tömning av behållare. Kommunen har enligt avtal anvisat plats for 
stationerna som godkänts av FTI. FTI betalar enligt avtal en årlig ersättning 
till kommunen for hårdgörande och inhägnad av stationerna, samt underhåll 
av detta. 

FTI har efter inbjudan av ÖSK deltagit på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 augusti 20 I 2 och informerat om sin verksamhet och 
sitt ansvar. 

Den 22 oktober 2012 hölls ett samråd med FTI om återvinningsstationema. 
Flera av stationerna, bland annat den i Virserum, besöktes. Förutom 
representant från FTI och ÖSK:s tjänstemän deltog motionären Monica 
Bergh, samt Åke Nilsson från ÖSK:s direktion vid besöken. Möjliga 
förbättringar vid stationerna diskuterades. När det gällde stationen i 
Virserum erbjöd sig FTI att ordna ett plank omkring stationen. 
Planavdelningen bedömde dock att planket skulle förstöra den fina vyn mot 
sjön och tog istället tagit fram ett alternativt förslag. Förslaget går ut på att 
återvinningsstationens containrar flyttas närmare järnvägen och placeras på 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 12 {17) 
Sammanträdesdatum 

2013-09-10 11 ------------

Justerandes signatur 

ett prydligare sätt. 

Under våren 2013 har contaimarna på prov placerats enligt 
planavdelningens förslag. 

Den 30 maj 2013 hölls ett möte på återvinningsstationen med ÖSK, FTI, 
planavdelningen samt Monica Bergh. Vid mötet framkom att Monica har 
diskuterat med många Virserumsbor och bedömningen är att 
återvinningsstationen har blivit bättre än tidigare. Ännu bättre skulle det bli 
om antalet contaimar kunde minskas. Tätare tömningsintervall är enligt FTI 
inte genomförbart. 

Vid mötet bestämdes istället att FTI söker bygglov på två alternativa platser 
("Nya Torget" samt på grusplanen bredvid Smålandsmjärden på fastigheten 
Virserum 8:1) får att om möjligt ordna en kompletterande 
återvinningsstation som kan avlasta den befintliga, och därigenom minska 
antalet contaimar där. 

Det bestämdes även att den nya placeringen av contaimar vid den befintliga 
återvinningsstationen görs permanent och att ytan där contaimama står 
asfalteras av ÖSK. Platsen för contaimama kommer sedan att markeras av 
FTI så att de alltid ställs tillbaka på samma plats. 

Förslag 
Åtgärder har påbötjats för att fårbättra den befintliga återvinningsstationen i 
Virserum får att den ska ge ett trevligare intryck. Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen AB arbetar dessutom får att ordna ytterligare en 
återvinningsstation i Virserum som kan avlasta den befintliga. Med detta 
föreslås motionen vara besvarad. 

Beredning 
Kommunfullmäktige§ 38/2012 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§§ 119/2012,220/2013 

Utdragsbestyrkande 
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Granskning av Gampus Hultsfred 

Kommunstyrelsens beslut 

5 (17) 

12 

lCommunstyrelsen beslutar översända yttrandet till kommunrevisorema. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
lCommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 

• styrgruppen för Campus avskaffas. 

l 

Ärendebeskrivning 
lCommunrevisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en granskning av 
Campus Hultsfred. Granskningen ligger inom den av revismerna antagna 
granskningsplanen. 

Rapporten är överlämnad till kornrnunstyrelsen för beaktande och åtgärd. 
Svar på planerade åtgärder med anledning av rapporten önskas senast 30 
september 2013. 

Arbetsutskottet beslutade § 168/2013-05-28 att ge campuschefPär lCågefors 
i uppdrag att återkomma med yttrande över granskningen. 

1
. 

Campuschefen har nu lämnat ett yttrande med kornrnentarer och åtgärder. 
Bland annat att då en utvecklingsgrupp tillsatts 2012 kan Campus styrgrupp 
avskaffas. Denna tillsattes av kommunfullmäktige§ 69/2007-08-27 varför 

1
. 

beslut om avskaffande måste beslutas i kornrnunfullmäktige. 

Verksamheterna, däribland även Campus, redogör numera för strategikatta, 
mål, målnivåer och resultat genom balanserade styrkort. 

Beredning 
lCornrnunstyrelsens arbetsutskott§§ 168/2013,218/2013 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
Arbetsutskottet 

Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 14 (17) 
Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

13 
KS § 100/2013 Dnr 2013/140 109 

Höjning av årsarvode till överförmyndaren 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
' J Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk1ige att höja arvodet till 

överförmyndaren från l 000 kronor till 22 250 kronor per år. Detta föreslås 
gälla från 2013-07-01. 

\ 
'i 

Arvodet uppräknas årligen enligt sedvanlig uppräkning utifrån den 
genomsnittliga lönehöjningen för kommunens anställda. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge arbetsutskottet i uppdrag att se över 
ersättarens arbetsuppgifter och arvode. 

En översyn av arvoden påbö1jas så att ett tjänstemannaförslag till arvoden 
kan presenteras för partigrupperna så snart beslut om politiska 
organisationen från 2014 tagits. 

Ärendebeskrivning 
Överfö1myndaren har idag ett fast arvode på l 000 kronor per år och 
därutöver sammanträdesarvode. Då överförmyndaren tidigare var anställd 
inom "Överförmyndare i samverkan" kunde en del skötas genom 
anställningen. Numera har överförmyndaren slutat sin anställning som 
tjänsteman inom "Överfå1myndare i samverkan" och har därfår önskemål 

·om ett högre arvode med det ansvar och arbete som det innebär att vara 
överförmyndare. 

Vid en översyn om tidigare arvode för uppdraget som ordfårande i 
överfårmyndarnämnden, innan nämnden upphörde, kan ett rimligt arvode 
vara 22 250 kronor. Utöver arvodet utbetalas även sammanträdesarvode i 
sedvanlig ordning. 

Yrkande 
Jonny Bengtsson, S föreslår en översyn av ersättarens arvode och uppdrag. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 233/2013 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Ny taxa för miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhetsområden enligt miljöbalken 

16(17) 

14 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa får 
miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden enlig1 miljöbalken 
(1988:808) får ikraftträdande l januari 2014. 

Vidare föreslås att tidigare antagna taxa enlig1 beslut i kommunfullmäktige 
§ 129/2010-12-20 upphör att gälla. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämndens taxa får prövning och tillsyn enlig1 
miljöbalken antogs i nämnden 2010-11-11 § 125 och fastställdes i 
kommunfullmäktige 2010-12-20 § 129. 

Med anledning av vissa fårändringar i lagstiftningen finns det behov av att 
uppdatera taxan vad avser t ex verksamhetskoder. Då samarbete mellan 
miljö- och byggnadskontoret i Hultsfreds kommun och miljö- och 
byggförvaltningen i Vimmerby kommun inletts har även taxan bearbetats 
med avsikt att taxoma i de båda kommunema ska harmoniseras. 

Ett motsvarande taxeforslag kommer att presenteras i Vimmerbys miljö- och 
byggnämnd med samma fårslag till beslut. 

Miljö- och byggnadskontoret kommenterar att vissa paragrafer i taxan som 
beror på lokala ordningsföreskrifter och renhållningsordningar skiljer sig 
mellan kommunema. Arbete pågår dock får att dessa skillnader ska minska 
på sikt och när dellokala bestämmelsema fårändras kommer även taxan att 
kräva uppdatering. 

Beredning 
Miljö- och byggnadsnämnden§ 54/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 231/2013 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 15(17) 
Sammanträdesdatum 

2013-09-10 

15 

KS § 101/2013 Dnr 2013/145 619 

Plan för skola-arbetsliv 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige att i enlighet med forslaget 
från bam- och utbildningsnämnden anta den reviderade handlingsplanen 
skola-arbetsliv. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog§ 110/2010-11-29 en plan för skola
arbetslivskontakter 20 l 0-2012. Den planen har upphört att gälla och förslag 
på en ny har arbetats fram. 

En arbetsgrupp bestående av Margaretha Helander, utvecklingskontoret, 
Joakim Sigurdsson, Hultsfreds gymnasium, Henning Hägernann Schencke, 
grundskola och Lennart Eklund, bam- och utbildningsnämnden, har arbetat 
fram en ny handlingsplan för perioden 2013-2015. En ny handlingsplan 
krävdes då skolan har fått nya styrdokument som stödjer arbetet kring 
entreprenörskap och ställer motsvarande krav. 

Målsättningen är att skapa en handlingsplan som är tydligt kopplad till 
styrdokumenten samt tydligt visar vem som ska göra vad och som lätt kan 
förankras på enheterna. Dessutom vill arbetsgruppen poängtera vikten av 
entreprenörskap vid måluppfyllelsen. Handlingsplanen är utformad så att 
arbetet fortsätter även vid byte av ansvariga eller personal. 

Planen har presenterats vid barn- och utbildningsnämndens möten 
2013-05-22 och 2013-08-21. Däremellan har även nämndens arbetsutskott 
haft ärendet uppe 2013-08-12 för kompletteringar och ytterligare revidering. 

Bam- och utbildningsnämnden beslutade§ 98/2013-08-21 att föreslå 
kommunfullmäktige att anta den reviderade handlingsplanen för skola
arbetsliv. 

Beredning 
Barn- och utbildningsnämnden§ 98/2013 

Utdragsbestyrkande 
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Handlingsplan skola-arbetsliv 

Inledning 
I läroplanerna samt i fler:<t dokument p<i nationell nivå betonas vikten av att ge elev
erna kunskap om arbetslivet och dess olika yrken. Förutmn kunskaper om arbetslivet, 
arbetsmarknaden och näringslivet behöver eleverna entreprenöriella förmågor för att 
utvecklas på arbetsmarknnden, i arbetslivet och i samhället i stort. Elever och föräldrar 
behöver också god information om olika utbildningsvägar och vilken utbildning som 
krävs i speciella fall. 

Planen har utarbetats av undertecknad arbetsgrupp på uppdrag av barn- och utbild
ningsnämnden. 

Hultsfred i maj 2013 

Lennart Eklund 
Henning Hägemann Schencke 

Joakim Sigurdsson 
Margaretha Helander 

politiker, barn- och utbildningsnämnden 
lärare med specieUtansvar för skola-arbetsliv, 
grundskolan 
rektor 1ned ansvar för skola-arbetsliv, gymnasiet 
utbildning och arbetsliv, utvecklingskontoret 
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styrdokument 

Förskolan 
"Förskolan ska ta hänsyn till att barn le
ver i olika livsmiljöer och att barn med 
de egna erfarenheterna som grund söker 
förstå och skapa sammanhang och me
ning.Baniens nyfikenhet, företagsamhet 
och intressen ska uppmuntras och deras 
vilja och lust att lära ska stimuleras." 
(ur: Förskolans uppdrag, Lpfö 98) 

Grundskolan 
::En viktig uppgift för skolnn är att ge 
overblick och sammanhang. Skolan ska 
stimulera elevernas kreativitet, Il}'fiken
het och självförtroende samt vilja till att 
pröva egna ideer och lösa problem. Sko
lan ska därigenom bidra till att eleverna 
utvecklar ett förhållning·ssätt som främjar 
entreprenörskap." 
(ur: Skolans uppdrag, Lgr Il) 

"Samarbetsformer mellan förskolekbss 
skola och fritidshem ska utvecklas fö; 
att berika varje elevs mångsidiga utveck
ling och lärande. För att stödja elevernas 
utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv ska skolan också sträva ef
ter att nå ett förtroendefullt samarbete 
med förskolan samt med de gymnasiala 
utbildningar som eleverna fortsätter till. 
Samarbetet ska utgå från de nationella 
mål och riktlinjer som gäller för respek
tive verksamhet." 
(ur: Övergång och samverkan, Lgr 11) 

"El~ven~a ska få en utbildning av hög 
kvalitet 1 skolan. De ska också få under
lag för att välja fortsatt utbildning. Detta 
förutsätter att den obligatoriska skolan 
nära samverkar med de gymnasiala ut
bildningar som eleverna fortsätter till. 
Det förutsätter också en samverkan med 
arbetslivet och närsamhället i övrigt." 
(ur: Skolan och omvärlden, Lgr 11) 

Gymnasiet 
"Genom studierna ska eleverna stärka 
grunden för det livslånga lärandet. För
ändringar i arbetslivet, ny teknologi, in
ternationalism-ingen och miljöfrågornas 
komplexitet ställer nya krav på männis
kors kunskaper och sätt att arbeta. Skolan 
ska stimulera elevernas kreativitet, nyfi
kenhet och självförtroende samt vilja att 
pröva och omsätta nya ideer i handling 
och att löso problem. Eleverna ska i sko
lan få utveckla sin förmåga att ta initiativ 
och ansvar och att arbeta både självstän
digt och tillsammans med andra. Skolan 
ska bidra till att eleverna utvecklar kun
skaper och förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap, företagande och inno
vationst~nkande. D~rigenom ökar elev
ernas möjligheter att kunna starta och 
~riv~. företag. Entreprenöriella förmågor 
ar vardefulla för arbet,livet, samhällsli
vet och vidare studier. Vidare ska skolan 
utveckla elevernas kommmllkativa och 
sociala kon1petens samt uppmärksamma 
hälso-, livsstils- och konsumentfrågor. 
Skolan ska även sträva efter att ge elev
erna förutsättningar att regelbundet be
driva fysiska aktiviteter." 
(ur: Skolans uppdrag, LGY) 
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,Skolan kan inte ensam förmedla alla de 
kunsknper son1 eleverna kanuner att be
höva. Det väsentliga är att skolan skapar 
de h~sta samlade förutsättningarna för 
elevernas bildning, tänbmde och kun
skapsutveckling. I det sammanhanget 
ska skolan ta till vara de kunskaper och 
erfarenheter som finns i det omgivande 
samhället och som eleverna har från bl. a. 
arbetslivet. Den värld som eleven möter i 
skolan och det arbete som eleven deltar i 
ska förbereda för livet efter skolan." 
(nr: Kunsbper och lärande, LGY) 

,Gymnasieskolan ska nära samverka med 
de obligatoriska skolformerna, arbetsli
vet, universiteten och högskolorna samt 
med samhället i övrigt. Detta krävs för 
att eleverna ska få en utbildning av hög 
kvalitet och få underlag för val av kurser· 
inom utbildningen och för vidare studier 
eller yrkesverksamhet. Det är särskiltvik
tigt att skolan samarbetar med arbetslivet 
om yrkesutbildningen. 

Genom att arbetslivet fortlöpande för
ändras när det gäller behovet av kompe
tens och rekrytering av arbetskraft inom 
olika områden har studie- och yrkesväg
ledning i vid mening stor betydelse. Uni
versitet och högskolor, arbetsförmed
lingar, näringsliv samt arbetsmarkn~dens 
parter och branschorganisationer har 
därför viktiga roller i informationen tiH 
skolan och eleverna." 
{ur: Utbildningsval -arbete och samhällsliv, 

LGY) 

skolverket 
Entreprenörskap 
En rörligare arbetsmarknad ställer nya 
kT<w på dem son1 kommer ut i arbets
livet idag. Utbildningsväsendet behöver 
anpassa sig för att kunna bemöta föränd
ringarna i samhället. Entreprenörskap i 
skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt 
i klassrummen lika mycket som det är en 
kunskap om egenföretagande. Det hand
lar om att ta fram och nlveckla elevers 
im~eboende nyfikenhet, initiativförmåga 
och självförtroende redan från tidiga 
åldrar.(se W\\'w.skolverket.o;c) 

Ur: Vision och målbild 

• förskola och grundskola och 
gymnasiet i Hultsfreds kommun 
Entreprenörskap är ett pedagogiskt för
hållningssätt. Vi uppmuntrar nyfikenhet, 
självtillit, kreativitet och mod att våga 
prova. Vi skapar goda kontakter med 
näringslivet. 
Genom fokus på kontaktytor och mötes
platser såväl i närområdet som interna
tionellt vill vi göra världen större för var 
och en. 
(Sista meningen gäller enbart gymn<Jsiet). 
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strategiskt mål 
Skolledare, arbetslag och enskilda lärare 
har kunskaper och övriga förutsättningar 
för att samverka med arbetslivet genom 
hela skolsystemet. Studie- och yrkesori
entedng ingår som en del i samverkan. 
Entreprenörskap är ett levande begrepp 
på alla skolor och förskolor i Hultsfreds 
kommun. 
• Under arbetsperioden 2013-2015 ingår 

entreprenörskap och entreprenöriellt 
lärande i arbetet med prioriterade mål. 

• Kontaktpersoner på gnmdskoleenhe
terna och gynu1asieprogrammen ingår 
i ett ni:itverk för utveckling av kontakter 
mellan skola och arbetsliv. 

• skolledarna inbjuds till företagsbesök 
som komptensutveckling och för ide
utbyte om san1verkan mellan närinf,rsliv 
och skola. 

• Enheterna kan lägga några arbetsplats
möten på ett företag. 

• Utvecklingskontoret tar årligen fram 
en företagsfolder som stöd för för
skolor och skolor i samarbetet skola
arbetsliv. 

Verksamhetsmål 

Förskolan 
Närsamhällets yrken betonas genom att 
utforska och samtala om händelser i de 
närmsta omgivningarna. Andra yrken 
lyfts fram genom att besöka arbetsplat
ser och att bjuda in yrkesverksamma till 
förskolan. 

Grundskolan 
I arbetslagen inventeras fortbildningsbe
hoven regelbundet. 

Förskoleklass- årskurs 6 
Koncept inom olika mnråden ger elev
erna upplevelser och kännedom om olika 
yrkesområden, 
Exempelvis cle årliga koncepten: Skogen 
i tiden (årskurs 4), Ta i trä (årskurs 5), 
Teknikresan (årskurs 6). 
• Omvärldskontakter ingår son1 en na

turlig del i skolarbetet. 

Arskurs 7·9 
Ämnesövergripande och entrepreilÖriel
la arbetssätt ger eleven möjlighet att till
lämpa och öka sina kunskaper samt vidga 
sina vyer. 
• Olib ämnesövergripande arbetsområ

den genomförs inom arbetslagen som 
t ex nrbetslivet i år 9 diir eleverna får 
kunskaper om och träffar olika yrkes
roller och arbetstnarknadens parter 
(arbetstagare, arbetsgivare och fackliga fö
reträdare). 

• Inom spetsutbildningen i matematik 
och ni.1turoricnterande ämnen finns 
kontakter tned arbetslivet för att för
ankra kunskaper i verkligheten. 

• Unga företagare från gymnasiet berät
tar om sitt företagande i årskurs 9 vid 
ämnesområdet samhällsekonomi. 
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Gymnasieskolan 
Nära samverkan1ned näringslivet ger en 
hög kvaJjtet i utbildningen och eleverna 
får bra förutsättningar för vidare studier 
och yrkesverksamhet. För en hög mål
uppfyllelse utvecklar vi följande: 
• Arbetsplatsförlagt lärande (APL) där 

eleverna ser och deltar i arbetsmarkna
den med sina olika delar som arbetsta
gare, arbetsgivare och fackliga fören·ä
dare 

• Kurser och inriktningar med företags
koppling 

• Examensarbete med arbetslivskoppling 
• UF-företag samt UF-mässa på öppet 

hus 
• Gymnasiallärlingsutbildning 
• Introduktionsprogrammen med före

tagsförlagda kurser 

Arbets l i vet 
Arbetslivet tas tillvara som en resurs i 
skolarbetet. Arbetssätten blir olika bero
ende på åldersgrupp och lokala förhål
landen. Eleven möter miljöer och män
niskor smn den annars skulle ha svårt att 
komma i kontakt med (arbetstagare, ar
betsgivare, fackliga företrädare). Eleven 
Br bättre underlag och högre motivation 
för kommande studie- och yrkesval. 

Kvalitetsarbetet i styrmodellen 
En del av enheternas prioriterade m:ll 
handlar om entreprenörskap och kontak
ter skola-arbetslhr. 1\1ålen utvärderas och 
analyseras i det årliga kvalitetsarbetet. 

Tillväxt- och 
näringslivsprogrammet 
Planen för skola-arbetslivskontakter är 
kopplad till området kompetens och ut
bildning i kommunens tillväxt- och nä
ringslivsprogram 2011-2014. 

Arbetsfördelning och ansvar 

Information 
Rektorsgrupperna inom förskola, grund
skaln och gymnasium informeras av an
svariga för skolan-arbetsliv i maj. 

Kontaktpersonsträffar 
Två kontaktpersonsträffar per termin 
förläggs på olika företag eller arbetsstäl
len. Där är tillf.-illen för gruppen att lära 
känna olika företag, entreprenörer och 
fackliga företrädare. Dessa möten pla
neras in i februari, n1aj, september och 
november. 

skolledare och företagsbesök 
Sicolledarna erbjuds genom utvecklings
kontoret att delta i ett företagsbesök per 
termin tillsanunans med tillväxt- och nä
ringslivsrådet. Detta är tillf.-illen att träffa 
företagsledare. 
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skolan 
Lärare med speciellt anS\'ar för skola
•rbetsliv, grundskolan. 

Rektor nted speciellt ansvar för skola
arbetsliv, gynntasiet. 
• kommunicerar uppdraget och tar med 

goda ideer från kontaktpersonsgrup
pen till olika forum 

• initierar och bevakar att arbetet med 
skola-arbetslivskontakter genomförs 
enligt pbnen. 

• är uppdaterade p~ det sont genomförs 
• har kontakt med utvecklingskontoret 
• deltar i kontaktpersonsträff•r och fö

retagsbesök 1ned tillväxt- och närings
livsräd et. 

Rektorerna 
Ansvarar för att 
• ut'ie lämpliga kontaktpersoner 
• informera om kontaktpersonern::~s 

uppdrag 
• stödja kontaktpersonerna så att tid 

finns för information från kontakt
personsträffar och för di•log kring 
aktuell• frågor 

• genomföra lärprocesser med stöd av 
•rbetslivet 

Kontaktpersonerna 
• deltar i träffarna för kontaktpersoner 

(två gånger per termin) 
• tar med god• ideer till träffarna och för 

informationen vidare till kollegorna 
• ansvarar tillsammans nted rektor för att 

arbetet med skola-arbetslivskontakter 
genomförs enligt planen. 

• ansvarar, tillsammans med mentorer ' 
för att skolans årskurser 4-6 deltar i 
Skogen i tiden, Th i un och Telmikresan. 
Inbjudan skickas årligen ut från ulveck
lingskontoret. 

Utvecklingskontoret 
Handläggare, Utbildning och arbetsliv. 
• stödjer skolans näringslivskontakter 
• stödjer entreprenörskap i skolan 
• ökar skolpersonalens kunskaper om det 

privata och offentliga arbetslivet 
• medverkar i planeringen inför 

kommande arbetslivsmässa för årskur
sern• 7-9 

• medverkar vid kontaktpersonsträffar 
•underhåller koncepten för årskurserna 

4-6 med pl•nering och sponsring 
• har kontakt med barn- och utbild

ningsförvaltningen 

Tillväxt- och näringslivsrådet 
Barn- och utbildningschef och gpnnasie
rektor, med speciellt ansvar för skola och 
arbetsliv är medlemmar i tillväxt- och nä
ringsJivsrådet. Rådet har fyra möten per 
år. 

15 
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Du syns och hörs 

i H u ltsfred! 
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Överlämnande av skolhälsovårdsjournaler i original 

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna överlämnandet 
av skolhälsovårdsjournaler i original enligt forteckning :får läsåret 2012-
2013. 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut av kommunfullmäktige 2008-10-27, § 93/2008, får 
överlämnande av skolhälsovårdsjournaler i original ske till annan myndighet 
under :förutsättning att samtycke från vårdnadshavare/elev som uppnått 
sådan mognad att hon/han kan ta ställning ensam eller tillsammans med 
vårdnadshavare har inhämtats. Överlämnande av skolhälsovårdsjournaler 
gäller endast för upprättade journaler och beslut måste fattas årligen vid det 
tillfälle överlämnande ska ske, t ex inför skolstart. 

Förteckningen över utlämnande skolhälsovårdsjournalet :för läsåret 2012-
2013 gäller 77 journaler for elever som flyttat utanför kommunen under 
läsåret. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 232/2013 

Utdragsbestyrkande 


