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1 (1) 

Kommunkansliet 2015-05-12 

Meddelanden 

1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande: 

Anslag från årets början    Anslaget 2015 Återstår 

650 000:-                           0 :- 650 000:- 

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål 

Anslag från årets början      Anslaget 2015         Återstår  

15 027 100:- 0:- 15 027 100:- 

1. Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om att utse Göran Berglund

till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Lars Ottosson, SD.

2. Information om SKL:s ordinarie kongress

3. Kommunfullmäktiges sammanträde avslutas med en workshop för

ledamöterna där kommunchef, ekonomichef och professor Rolf

Solli medverkar. Vänligen observera att denna workshop inte är en

del av kommunfullmäktiges offentliga möte. Beräknad sluttid är ca

kl. 22.

4. Kommunstyrelsens protokoll är inte justerat.
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Länsstyrelsen i 
Kalmar län lnk. 

Onr. 

HLl1~··'.- .- ·· :·~~

l<Oi\,: .. 

2015 -os- 0 6 
PROTOKOLL 
2015-05-05 

111 

Dnr: 201-3375-15 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
5 maj 2015 tiH och med den 14 oktober 2018. 

Kommun: Hultsfred 
Parti: Sverigedemokraterna 
Ny ersättare: Göran Berglund 
Avgången ersättare: Lars Ottosson 

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Hultsfred 

Ledamot 

Göran Gustafsson 
] ohn Hoffbrink 
Carl-Johan Pettersson 

Lisbeth Hoffbrink 
Ulf-Bertil Salomon 

Bevis urfärdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

1. Bo Eriksson 

1. Bo Eriksson 
2. Tove Johansson 
3. Göran Berglund * 

Den som vill överldaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Malmbrogatan 6, 391 86 KALMAR inom tio 
dagar efter dagen för detta beslut. 

Kopia till / 
KommunfuUmäktige 
Ny ersättare 
Partiet 
Pärmen 
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Johan Sandell 

Från: 
Skickat: 
Kopia: 
Ämne: 

Sveriges Kommuner och Landsting <Utskick@skl.se> 
den 8 maj 2015 09:25 
Tidekrans Möller Linda 
SKL:s kongress 

Till fullmäktige i kommuner, landsting och regioner 

Information om SKL:s ordinarie kongress 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomför sin ordinarie kongress i Karlstad den 11-12 november 
2015. Den 10 november arrangerar partigrupperna möten i Karlstad inför kongressen. 

På kongressen samlas de 451 ombud som är valda av fullmäktige i kommuner, landsting och regioner för att 
representera sitt län. 

Den 17 juni kommer kommuner, landsting och regioner samt kongressens ombud att få ta del av ett förslag 
till inriktningsdokument för SKL:s verksamhet den kommande mandatperioden. Kommuner, landsting och 
regioner samt ordinarie ombud kan därefter lämna motioner till kongressen. Senast den 4 september ska 
motioner vara SKL tillhanda. 

Ordinarie ombud kan även ställa interpellationer till SKL:s ordförande. Dessa ska ha inkommit till SKL 
senast den 20 oktober. 

För mer information om kongressen: www.skl.se/kongress 

Kontaktperson hos SKL: Linda Tidekrans Möller, projektledare för SKL:s kongress, telefon 08-452 75 83, 
linda. tidek:ransmoller@skl.se 
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lnk. 

Dnr. 

HULTSFREDS 
KOMMUN 

2015 -05- 0 5 

IDnrplan. 

Kristdemokraterna 

Till kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun 

Motion 
Förbättra skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet i skolan! 

Elever som motionerar mår inte bara bättre, de lär sig mer också. Vi kristdemokrater har 
som mål att det ska finnas idrott på schemat varje skoldag. Det är en fråga som vi lyft vid 
olika tillfällen och som även vår tidigare partiledare Göran Hägglund satt fokus på under sin 
tid som socialminister. Friskolan Prolympia i Virserum som vi ännu en gång besökte för en 
tid sedan har på flera sätt lyft in idrott och motion som en del i skolans vardag. 

Daglig fysisk aktivitet i skolan ger en rad positiva effekter, visar forskning och erfarenheter. 
Förbättrad koncentrationsförmåga, förbättrad förmåga att lösa problem och som en följd 
även bättre betyg. Även den motoriska förmågan och skelettets och muskulaturens 
utveckling är positiva. Det visar Bunkefloprojektet, ett samarbete mellan skola, 
idrottsföreningar och forskning, som pågått i Malmö sedan 1999. Aktiviteterna är 
varierande, där promenader och spontan lek är lika viktigt som andra rörelseaktiviteter. En 
mycket viktig förutsättning är att barnen är motiverade och får uppleva rörelseglädje. De 
barn som varit mest fysiskt aktiva var dessutom de som hade minst tendens att utveckla 
fetma och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. En slutrapport gjord av Ingegerd Ericsson och 
professor Magnus Karlsson, ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, visar bland 
annat följande intressanta resultat; 

• Skolår 9 hade 93 % av eleverna med daglig idrott god motorisk förmåga jämfört med 
53 % i kontrollgrupp 

• 96 % av eleverna i gruppen med daglig idrott jämfört med 89 % i kontrollgruppen 
klarade grundskolans mål och uppnådde behörighet för gymnasieskolan. Det är 
framför allt pojkarnas resultat med 96 % respektive 83 % som ligger bakom detta 
resultat. 

• Pojkarna i gruppen med daglig idrott hade dessutom signifikant bättre betyg i 
svenska, engelska, matematik samt idrott och hälsa jämfört kontrollgruppen. Det 
förelåg inte längre en skillnad mellan pojkar och flickor, jämfört kontrollgrupp där 
flickor hade bättre betyg än pojkar. 

• Betygen var högre bland elever med god motorik jämfört med elever med bristande 
motorisk förmåga. 

Det är numera väl känt att fysisk aktivitet kan förebygga en rad sjukdomar. Hjärt
kärlsjukdomar, som högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke, som är bakomliggande orsak 
vid närmare 40 procent av alla dödsfall, men även diabetes kan alla förebyggas eller hållas på 
en lindrigare nivå genom daglig fysisk aktivitet. Förutom det personliga lidande som drabbar 
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den som insjuknar, så är även stora samhällskostnader förknippade med dem. Det finns alltså 
mycket stora vinster i att förebygga dessa sjukdomar. 

Genom Bunkefloprojektet har man kunnat konstatera att 30 minuters fysisk aktivitet om 
dagen före puberteten påverkar skelettets uppbyggnad och täthet. Effekten sitter i även efter 
att barnet kommit in i puberteten. Skelett som belastas genom fysisk aktivitet behåller sin 
bentäthet. Annars urkalkas det på sikt. En aktiv livsstil minskar alltså även risken för 
benbrott och urkalkat skelett längre upp i åldrarna, även det orsak till stort lidande och höga 
samhällskostnader. 

Det är dock svårt att ändra levnadsvanorna i vuxen ålder. Har man däremot redan som barn 
vant sig vid daglig fysisk aktivitet, och om viktiga personer i omgivningen som föräldrar och 
kompisar ägnar sig åt sådan, är chansen avsevärt större att man fortsätter med det som 
vuxen. Fysisk aktivitet är också en viktig motvikt mot det allt för omfattande stillasittandet 
och de problem som följer av att varje dag sitta timmar framför skärmen eller plattan. 

Vi kristdemokrater anser att eleverna i vår kommun ska erbjudas goda förutsättningar till 
förbättrade och jämlika skolresultat och bättre hälsa på kort och lång sikt. Tanken bakom 
vår argumentation och förslag är att uppnå detta. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi därför fullmäktige besluta 

att ge kommunstyrelsen och/ eller barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en 
plan för hur daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i skolorna i vår kommun. 

Hultsfred de 1 maj 2015 

Kristdemokratiska fullmäktigegruppen 
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Motion 
lnk. 

Till Kommunfullmäktige i Hultsfred Onr. 

HULTSFREDS 
KOMMUN 

2015 -05- 0 5 
IDnrplan. 

Ang Erbjudande till nyinflyttade om ett års gratis medlemskap 

i valfri förening i Kommunen. 

Som ett led i integrationsarbetet men också som en välkomstbonus till alla nya 

kommuninvånare föreslås att kommunen erbjuder ett års medlemskap i valfri 

förening/klubb/organisation. 

För flyktingar som söker eller erhållit uppehållstillstånd är det viktigt att snabbt 

få svenska kontakter och komma in i samhället. För många nyanlända kan det 

svenska föreningslivet vara svårförståeligt. Man tycker om att spela fotboll, 

handboll eller schack, men är ovetande om hur dessa organisationer fungerar. 

För en nyanländ kan dessutom medlemsavgiften i den lokala föreningen bli en 

svår tröskel att passera. 

För svenska medborgare blir erbjudandet om ett års gratis medlemskap 

möjligen ett extra motiv att välja just vår kommun. Det viktiga är kanske att 

man visar intresse för den nya kommuninvånaren. För barnfamiljer kan ett 

dylikt erbjudande vara mycket trevligt. 

Sist men inte minst viktigt kan ett erbjudande om ett års gratis medlemskap 

vara positivt för våra föreningar. De behöver nya, aktiva medlemmar men det 

kan idag vara vissa problem med just medlemsskapet. 

Föreslår med anledning av ovanstående 

Att KS tillsammans med Kultur- o Fritid utformar ett system med ett års gratis 

medlemskap för nya kommuninvånare. 

/ I 
Hultsfred 27l p ·1 2015 ,, / /:- / _ ,/ 

q/~ =--? ,~ ,., _( ~ 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-05

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 69/2015 Dnr 2014/163 821

Skrivelse från Hultsfreds Fotbollsklubb till 
kommunstyrelsen om fotbollstältets placering 
på fastigheten Mästaren 3
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund i uppdrag att i samråd med kultur- och 
fritidsförvaltningen och utvecklingskontoret upphandla två tält till Hagadal. 
Detta till en maximal kostnad av 3 000 000 kronor inklusive kostnad för 
etablering. Finansiering sker via kultur- och fritidsförvaltningens befintliga 
driftsbudget med 125 000 kronor. 

Den återstående finansieringen görs genom att HKIAB får minskat 
driftsbidrag med maximalt 95 000 kronor. För de investeringar som ska 
göras i tälten vad gäller belysning med mera får kultur- och 
fritidsförvaltningen ianspråkta de kvarvarande investeringsmedlen och de 
medel som inte använts i driftsbudgeten för de ursprungliga tälten för 2015.

Sammanfattning
Ärendet gäller beslut om att investera i två tält för fotboll och 
skateverksamhet vid Hagadal med anledning av att de två tilltänkta tälten 
vid Nytorpsvägen behöver tas i anspråk av företag i området.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige tog i mars 2014, KF § 40/2014 Dnr 2014/44, beslut 
om att kultur- och fritidsförvaltningen genom bidrag och i samverkan med 
Smålandsidrotten kunde driva verksamhet i två tält på vid Nytorpsvägen. 
Ett tält för fotboll på konstgräs samt ett tält för skateboard. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har projekterat detta och planerat ta dessa tält i bruk 
under 2015.

Då nu förutsättningarna har ändrats då industrin har ett behov av att hyra 
tälten för att utveckla sin verksamhet, har kultur- och fritidsförvaltningen 
tillsammans med utvecklingskontoret och Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK), på uppdrag av kommunchefen, tagit fram 
förslag till två nya tält för samma verksamhet med placering på Hagadal 
sportcenter. ÖSK har även gjort en undersökning av mark och en beräkning 
av etableringskostnaderna.
Placeringen på Hagadal ger en bättre tillgänglighet och har en klar 
infrastruktur som ger en ökad säkerhet för brukarna i de båda 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-05

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

verksamheterna. Samordning görs med Hagadals verksamhet som ger 
tillgång till toaletter och duschar.

Som exempel behöver ej Nytorpsvägen målas upp med cykelbana, eller att 
brukarna behöver ta sig via Silverslättsvägen som har en bristfällig säkerhet 
för gående och cyklister.

Med nya tält får man också bättre anpassade ytor för verksamheten med ett 
större tält för fotboll på konstgräs samt ett mindre tält för skateboard tänkt 
att i framtiden även ha en klättervägg.

Finansiering och kostnader
Vid förundersökning och inhämtande av förslag till kostnader för tält och 
etablering har vi beräknat investeringen till cirka 3 000 000 kronor 
inklusive etableringskostnader.

Kommunfullmäktige har redan anvisat medel till kultur- och 
fritidsförvaltningen vilka till viss del kan finansiera investeringen i de nya 
tälten. Detta räcker dock inte utan ytterligare medel måste tillskjutas. 
Lämpligen görs det genom de ökade hyresintäkter som Hultsfreds 
Kommunala Industri AB (HKIAB) förväntas få för tälten vid 
Nytorpsvägen. Dessa kan tillskjutas genom att till exempel minska 
driftsbidraget till HKIAB från kommunen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har redan gjort investeringar uppgående till 
cirka 150 000 kronor i HKIAB:s tält. De kvarvarande 250 000 kronor 
bedöms inte räcka till för de nya tälten. Därför föreslås att de medel för 
drift av tält som kultur- och fritidsförvaltningen har i sin budget för 2015 
får tas i anspråk för etableringen av nya tält.

Vidare föreslås att upphandlingen görs för två tält men med möjlighet att 
etablera fotbollstältet först om kostnaderna skulle visa sig överstiga 
kalkylerade kostnader.

Yrkande
Rosie Folkesson, S yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 312/2012, 64/2013, 169/2013, 
226/2013, 255/2013, 58/2014, 274/2014, 96/2015
Kommunstyrelsen § 34/2014
Kommunfullmäktige § 40/2014
Miljö- och byggnadsnämnden § 194/2014

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-05

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 70/2015 Dnr 2014/132 312

Gång- och cykelväg utmed Virserumssjön
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra en omföring i 
investeringsbudget från gång- och cykelväg mellan cirkulationsplats och 
ICA i Målilla med 140 000 kronor till gång- och cykelväg utmed 
Virserumssjön.

Sammanfattning
Östra Smålands Kommunalteknikförbund har lämnat ett förslag till vidare 
hantering och finansiering.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
De ideella aktörer som skulle ha byggt gång- och cykelvägen under hösten 
2014 inkom med önskemål om att Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) istället skulle bygga gångvägen.

Därför beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott § 307/2014-11-18 att 
gatuavdelningen fick uppdraget att i samverkan med 
samhällsbyggnadsgruppen och de ideella aktörerna ta fram ett nytt förslag 
på gång- och cykelväg utmed Virserumssjön innehållande kostnadskalkyl, 
utformning och förslag på finansiering av framtida drift och underhåll. 
Förslaget ska redovisas för arbetsutskottet för beslut om eventuellt 
genomförande.

300 000 kr har avsatts 2015 för gång- och cykelvägen från kontot för 
samhällsbyggnadsfrågor. 

Utformning och metod
Gatuavdelningen och de ideella aktörerna har tagit fram ett gemensamt 
förslag till utformning. Det finns två olika alternativ till byggnadsmetod. 
Metod 1 är traditionell med bergfyll och metod 2 är att man istället för 
bergfyll använder gummiklipp från en lokal tillverkare.

Tillstånd
Oavsett metod så krävs marklov hos byggnadsnämnden och ansökan om 
vattenverksamhet hos Länsstyrelsen. Metod 2 kräver även tillstånd från 
miljönämnden där en utredning krävs för att visa att gummiklippet är ett 
bättre alternativ än bergfyll då det under vissa tider på året kommer att 
ligga under vattennivån i sjön. Utredningen måste i så fall göras av Luleå 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-05

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Tekniska Universitet och de gör inga utredningar åt privatpersoner eller 
företag så det är i så fall en kostnad som hamnar på kommunen.   

Gatuavdelningens förslag till vidare hantering och finansering
Metod 1 förordas av gatuavdelningen för att projektet ska kunna 
genomföras på ett korrekt och hanterbart sätt för kommunen. Den bedöms 
också vara möjlig att få godkänt för hos Länsstyrelse och miljö- och 
byggnadsnämnden. Det är också den billigaste metoden enligt våra 
kalkyler.

Då inga alternativ ryms inom befintlig budget föreslås att 140 tkr nyttjas 
från investeringsprojektet avseende GC-väg mellan cirkulationsplatsen och 
ICA i Målilla, då detta projekt kommer generera ett överskott.

Vidare föreslås att man tillför ÖSK gata/parks driftbudget för parker ett 
belopp på 20 tkr årligen för framtida drift och underhåll av gångvägen.

Alternativ
De ideella aktörerna vill bygga gångvägen själva enligt metod 2 med vissa 
justeringar. De bedömer att de kan bygga gångvägen för 360 tkr inklusive 
tillståndsavgifter. De 60 tkr som saknas kan nyttjas från 
investeringsprojektet avseende GC-väg mellan cirkulationsplatsens och 
ICA i Målilla. Om gångvägen ska byggas på ideell basis måste ett 
arrendeavtal för marken upprättas mellan kommunen och 
samhällsföreningen samt ett avtal för framtida drift och underhåll av 
gångvägen.

Arbetsutskottet beslutade § 100/2015-04-28 att ge ÖSK på gata/park 
startbesked enligt gatuavdelningens förslag. Vidare beslutades att föreslå 
budgetberedningen till 2017 att tillföra 20 000 kronor årligen till ÖSK 
gata/parks driftbudget för parker för framtida drift och underhåll av 
gångvägen. Den höga kostnaden (trots att det inte finns gatubelysning och 
ej innefattar vinterunderhåll) beror på att det krävs en hel del maskinellt 
och manuellt arbete med att hålla omgivande ytor i ordning så att man kan 
ha behållning av sjöutsikten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 179/2014, 307/2014, 100/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-05

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 68/2015 Dnr 2015/73

Ansökan om tilläggsanslag från 
Hultsfredsbygdens Ridklubb
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ett bidrag på 
100 000 kronor till Hultsfredsbygdens ridklubb för 2015. Finansiering 
föreslås ske ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

Sammanfattning
Hultsfredsbygdens ridklubb ansöker om ett tilläggsanslag.

Ärendebeskrivning
De senaste åren har Hultsfredsbygdens ridklubb haft en försämrad ekonomi 
som bidragit till att föreningen nu begär ett extra anslag på 120 000 kronor 
för att med en ny styrelse och ett åtgärdsprogram kunna återställa sin 
ekonomi för framtiden.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) har gjort en utredning på 
fastigheterna som tidigare presenterats för arbetsutskottet. Under den 
närmsta tiden bör ett beslut tas om renovering alternativt nybyggnation av 
fastigheterna. Försäljning av fastigheterna till föreningen eller annan 
köpare kan också vara ett alternativ.

Samråd i dessa frågor har skett och pågår mellan ÖSK och kultur- och 
fritidsförvaltingen och bör fortsätta tillsammans med kommunstyrelsen. 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ett extra anslag på 100 000 
kronor beviljas till föreningen för att skapa möjligheter till att utveckla 
verksamheten och skapa framtida förutsättningar för en fortsatt 
verksamhet. Ordinarie driftbidrag till Hultsfredsbygdens ridklubb är 
200 000 kronor per år.

Yrkande
Tomas Söreling, S yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 42/2015, 99/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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