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Ärendelista 2015-11-02

§ 128 Meddelanden

§ 129 Allmänhetens frågestund

§ 130 Ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige efter Conny 
Kristensen, S

2015/124

§ 131 Ny ersättare i kommunfullmäktige efter 
Henrik Mellberg, S

2015/133

§ 132 Delårsrapport för Hultsfreds kommun 
per 2015-08-31

2015/151

§ 133 Delårsrapport Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund per 2015-08-
31

2015/153

§ 134 Redovisning av motioner under 
beredning 2015

2015/49

§ 135 Förslag till svar på motion angående 
buss till äldreomsorgen

2014/195

§ 136 Förslag till svar på motion om 
barnahus i norra länsdelen

2014/15

§ 137 Förslag till svar på motion om 
möjlighet till köp av tjänst för samvaro 
vid partners bortgång

2014/204
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2015/32
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§ 141 Färdplan 2020 2015/123
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§ 143 Ansvar för regional kulturverksamhet i 
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 128/2015

Meddelanden
1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början    Anslaget 2015             Återstår
650 000:-                           100 000 :-                    550 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål 

Anslag från årets början      Anslaget 2015         Återstår 
13 820 100:-                        10 871 300:-            2 948 800:-

Anslaget är justerat för ombudgetering och årets löneökningar, 
formellt beslut om anslaget för löneökningar tas i 
kommunfullmäktige i december.

2. Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om att utse Arne Fäldt, S, till 
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Conny Kristensen. Till ny 
ersättare i kommunfullmäktige utses Nermina Mizimovic, S.

3. Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om att utse Stefan Ölvebring, 
S, till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Henrik Mellberg.

4. Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015 för Regionförbundet i 
Kalmar län inklusive granskningsrapport från förbundets revisorer.

5. Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-2020.

6. Kommunstyrelsens protokoll är justerat 2015-10-20.
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Kommunfullmäktige
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KF § 129/2015

Allmänhetens frågestund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska allmänheten beredas tillfälle
att ställa frågor vid varje sammanträde med kommunfullmäktige.

Vid dagens sammanträde med kommunfullmäktige ställs frågor om
följande ämnen:
- Eventuell negativ påverkan av datorer/läsplattor på barns inlärning.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren begärde vid 
sammanträdet att få besvara frågan skriftligen senare.
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KF § 130/2015 Dnr 2015/124 111

Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i § 112/2015-09-28 entledigat Conny Kristensen,
S, från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i barn- och
utbildningsnämnden samt som ersättare i kommunstyrelsen.

Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt beslut om att utse Arne Fäldt, S, 
till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Conny Kristensen. Till ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Arne Fäldt har
länsstyrelsen utsett Nermina Mizimovic, S.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 112/2015, 118/2015

Skickas till
De valda
Kommunkansliet
Personalkontoret
Pärmen
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KF § 131/2015 Dnr 2015/133 111

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i § 113/2015-09-28 entledigat Henrik Mellberg, S,
från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och som ledamot i
barn- och utbildningsnämnden.

Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt beslut om att utse Stefan 
Ölvebring, S, till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Henric Mellberg.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 113/2015, 119/2015

Skickas till
Den valda
Kommunkansliet
Personalkontoret
Pärmen
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 132/2015 Dnr 2015/151 042

Delårsrapport för Hultsfreds kommun per 2015-
08-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten per 2015-08-31.

Sammanfattning
Ekonomikontoret presenterar uppföljning av delårsrapport per 2015-08-31.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret redovisar uppföljning av delårsrapporten per 2015-08-31.  
Resultatet för Hultsfreds kommun för helåret 2015 beräknas till 18,8 
miljoner kronor. Detta är 14,1 miljoner kronor bättre än budget och 
förklaras bland annat av återbetalning från AFA Försäkrings samt bättre 
finansnetto.

Inför fullmäktiges sammanträde har ärendet kompletterats med en 
granskningsrapport och ett utlåtande från kommunens revisorer.

Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige föredras delårsrapporten av 
ekonomichef Henric Svensson.

Yrkande
Lars Rosander, C, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 183/2015
Kommunstyrelsen § 110/2015

Skickas till
Samtliga förvaltningschefer
Revisionen
Ekonomikontoret
Nämnderna

8



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-02

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 133/2015 Dnr 2015/153 042

Delårsrapport Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund per 2015-08-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten per 2015-08-31.

Sammanfattning
Förbundsdirektionen har överlämnat delårsrapporten för godkännande.

Ärendebeskrivning
Östra Smålands Kommunalteknikförbund har överlämnat delårsrapporten 
till respektive kommun och föreslår kommunfullmäktige i Hultsfreds och 
Högsby kommuner att godkänna delårsbokslutet 2015-08-31. 

För ÖSK Hultsfred prognosticeras ett överskott om 891 tkr för helåret 
2015.

Inför fullmäktiges sammanträde har ärendet kompletterats med en 
granskningsrapport och ett utlåtande från förbundets revisorer.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde föredras ärendet av ekonomichef 
Henric Svensson.

Beslutsunderlag
Förbundsdirektionen § 50/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 183/2015
Kommunstyrelsen § 111/2015

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Revisorerna
Ekonomikontoret
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KF § 134/2015 Dnr 2015/49 019

Redovisning av motioner under beredning 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner under 
beredning per 2015-09-28.

Sammanfattning
Redovisning av motioner under beredning per 2015-09-28.

Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunkansliet två 
gånger per år upprätta en redovisning av inlämnade motioner som inte är 
färdigberedda. Mot bakgrund av detta redovisas därför motioner under 
beredning per 2015-09-28. Redovisningen upptar 15 motioner för 
genomgång. Sedan den senaste redovisningen per 2015-04-27 har 
kommunfullmäktige slutligt behandlat 3 stycken motioner. Av de ej 
färdigberedda motionerna finns det två stycken motioner som är äldre än ett 
år, varav den äldsta inlämnades till fullmäktiges sammanträde 2014-01-27. 
Ett förslag till svar på den äldsta motionen behandlas vid dagens 
sammanträde med kommunfullmäktige. Nedan redovisas var motionerna 
för närvarande ligger i beredningen:

Antal motioner 
som remitterats 
till 
remissinstansen

Varav 
gemensamt 
uppdrag med 
annan 
remissinstans

Till ksau för beredning 5
Socialnämnden 1
Barn- och utbildningsnämnden 1
Utvecklingschef 1
Säkerhetssamordnaren 1
Kultur- och fritidschefen 2 1
Kommunalråd/Oppositionsråd 1
Till KS 3

Dnr 2014/15 Motion från Åke Nilsson, KD, m fl om barnahus i norra 
länsdelen. Förslag till svar på motionen behandlas av kommunstyrelsen 
2015-10-13.

Dnr 2014/69 Motion från Åke Nilsson, KD, om ungdomskraft. Remitterad 
till utvecklingschefen för yttrande ksau § 111/2014-04-01. ÖSK har räknat 

10



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-02

2(3)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

på eventuella ombyggnadskostnader.

Dnr 2014/195 Motion från Conny Daag, M, m fl, om buss till 
äldreomsorgen. Förslag till svar på motionen behandlas av 
kommunstyrelsen 2015-10-13.

Dnr 2014/204 Motion från Tomas Söreling, S, m fl, om möjlighet till köp 
av tjänst för samvaro vid partners bortgång. Förslag till svar på motionen 
behandlas av kommunstyrelsen 2015-10-13.

Dnr 2015/58 Motion från Rosie Folkesson, S, m fl, om kulturskola. 
Remitterad till kultur- och fritidschefen i samråd med barn- och 
utbildningschefen för yttrande ksau § 85/2015-03-31.

Dnr 2015/60 Motion från Rosie Folkesson, S, m fl, om ett levande 
centrum. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog åt kommunalråd och 
oppositionsråd att planera in en politisk idékonferens där motionen ska 
lyftas ksau § 82/2015-03-31.

Dnr 2015/75 Motion från Mikael Petersson, FP, om ökad trygghet i 
vardagen. Remitterad till säkerhetssamordnaren för yttrande ksau § 
106/2015-05-19.

Dnr 2015/79 Motion från Mikael Petersson, FP, om barnfattigdom i 
Hultsfreds kommun. Remitterad till socialnämnden för yttrande ksau § 
105/2015-05-19. Kommer troligen att behandlas av socialnämndens 
arbetsutskott under hösten.

Dnr 2015/87 Motion från Lennart Davidsson, KD, m fl, om att förbättra 
skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet i skolan. Remitterad till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande ksau § 130/2015-06-16. Förslag till 
svar kommer troligen att behandlas av barn- och utbildningsnämnden 
under oktober.

Dnr 2015/88 Motion från Tommy Ejnarsson, V, m fl, om erbjudande till 
nyinflyttade om ett års gratis medlemskap i valfri förening i kommunen. 
Remitterad till kultur- och fritidschefen för yttrande ksau § 131/2015-06-
16. Kultur- och fritidschefen har tagit fram ett förslag på svar som just nu 
diskuteras med berörda tjänstemän.

Dnr 2015/119 Motion från John Hoffbrink, SD, om hastighetssänkning på 
väg 23 genom Virserum. Remitterad till kommunstyrelsen för beredning av 
kommunfullmäktige 2015-09-28. Remitterad till Östra Smålands 
kommunalteknikförbund av arbetsutskottet 2015-10-06.

Dnr 2015/127 Motion från Rosie Folkesson, S, om starta eget-kurser. 
Remitterad till kommunstyrelsen för beredning av kommunfullmäktige 
2015-09-28. Remitterad till utvecklingskontoret och Campus av 
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arbetsutskottet 2015-10-06.

Dnr 2015/143 Motion från Håkan Hermansson, FP, om användning av 
förnybar energi vid ny- och ombyggnad av kommunalt ägda fastigheter. 
Remitterad till kommunstyrelsen för beredning av kommunfullmäktige 
2015-09-28. Remitterad till Östra Smålands kommunalteknikförbund av 
arbetsutskottet 2015-10-06.

Dnr 2015/149 Motion från Lennart Davidsson, KD, om röjning av träd och 
buskar längs gator och vägar. Remitterad till kommunstyrelsen för 
beredning av kommunfullmäktige 2015-09-28. Remitterad till Östra 
Smålands kommunalteknikförbund av arbetsutskottet 2015-10-06.

Dnr 2015/150 Motion från Lennart Davidsson och Anders Andersson, båda 
KD, om utveckling av turismen i Emåns avrinningsområde. Remitterad till 
kommunstyrelsen för beredning av kommunfullmäktige 2015-09-28. 
Remitterad till turism- och informationschefen av arbetsutskottet 
2015-10-06.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Johan Sandell 2015-09-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 190/2015
Kommunstyrelsen § 117/2015

Skickas till
Kommunkansliet
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KF § 135/2015 Dnr 2014/195 739

Svar på motion angående buss till 
äldreomsorgen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad i och med 
socialnämndens yttrande om alternativa lösningar till en liten buss.

Sammanfattning
Förslag till svar på motion från Conny Daag m fl angående buss till 
äldreomsorgen.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamot Conny Daag med flera inom Moderaterna har lämnat 
in en motion om tillgång till en gemensam buss för alla äldreboenden i 
kommunen. Skriftställaren menar att det skulle innebära en ljusare tillvaro 
och större livskvalitet för de som kan utnyttja möjligheten.

Detta är högt prioriterat av bland annat enhetscheferna. De har tidigare 
försökt med Kalmar Länstrafik, men det fungerade inte med deras pressade 
tider.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 310/2014-11-18 att remittera 
motionen till socialnämnden för yttrande.

Socialförvaltningen anser att det är av stor vikt att den enskilde som bor på 
ett äldreboende ges möjlighet att komma ut och att den planeringen måste 
utgå från varje enskilds behov. Det kan innebära att det blir mindre av 
gruppaktiviteter och mer utifrån den enskildes behov för att uppnå en 
meningsfull vardag.

Om planeringen utgår från varje enskild individs behov så blir troligen 
behovet av buss mindre. Det kommer att finnas tillfällen då 
gruppaktiviteter planeras och då anser socialförvaltningen att de bussar som 
finns inom organisationen bör användas. Det finns ett antal bussar inom 
daglig verksamhet och socialförvaltningen vill undersöka hur behovet av 
gruppresor kan beställas via den dagliga verksamheten. Det är även ett 
ansvar att se till att alla sitter säkert och att rullstolar är rätt fastspända i en 
buss. Befintliga fordon och olika leverantörer ska användas för själva 
transporten och personalen inom äldreomsorgen ska fokusera på att vara 
behjälplig vid såväl gruppresor som utflykter för en enskild brukare. Själva 
transporten bör utföras av personer som har kunskapen om detta.
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Socialförvaltningen bedömer inte att en liten buss inom äldreomsorgen kan 
tillgodose de behov respektive enskild brukare har. Socialförvaltningen 
måste hitta olika alternativ för att genomföra de resor som behövs för en 
meningsfull vardag. Alternativen kan vara att använda kommunens 
leasingbilar, beställa en resa med buss via Framsteget, använda färdtjänst 
eller ordinarie kollektivtrafik.

Socialnämnden beslutade § 88/2015-08-19 att anta förvaltningens yttrande 
som sitt eget samt att överlämna det till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Conny Daag m.fl.
Kommunfullmäktige § 131/2014
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 310/2014, 166/2015
Socialchefens tjänsteskrivelse 2015-06-17
Socialnämnden § 88/2015
Kommunstyrelsen § 118/2015

Skickas till
Motionsställaren
Socialnämnden
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KF § 136/2015 Dnr 2014/15 751

Svar på motion om barnahus i norra länsdelen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är avslagen efter 
socialnämndens yttrande om att det fungerar med den rutin som finns idag.

Protokollsanteckning
Åke Nilsson, KD, med instämmande av Anders Andersson, Monica Bergh 
och Christian Nytorpet, samtliga KD, lämnar följande 
protokollsanteckning: 

”Jag är efter återremissen nöjd med beredningen av motionen och har 
förståelse för konklusionen att det inte är aktuellt med s k barnahus i norra 
länsdelen. Däremot konstaterar jag än en gång att det råder diskrepans 
mellan södra och norra länet när det gäller olika faciliteter inom hälso- och 
sjukvården."

Sammanfattning
Förslag till svar på motion angående barnahus i norra länsdelen.

Ärendebeskrivning
Åke Nilsson, Monica Bergh och Christian Nytorpet, samtliga KD, har 
lämnat in en motion angående barnahus i norra länsdelen.

Syftet med barnahus är att barnet inte ska behöva lämna sin berättelse vid 
flera tillfällen och till flera personer. Syftet är också att polis och 
socialtjänst, med stöd av barn- och ungdomspsykiatrin, omgående ska 
kunna göra en risk- och skyddsbedömning.

Socialnämnden beslutade § 94/2014-09-10 att ställa sig positiva till att 
ansluta sig till befintligt barnahus i Kalmar och föreslog att det skulle 
utredas om det var möjligt att genomföra.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 254/2014-09-30 att 
återremittera motionen till socialnämnden med uppdraget att undersöka 
med kringliggande kommuner om förutsättningarna för ett barnahus i norra 
länsdelen.

Socialsekreterare på barn- och familj har tillsammans med Vimmerby och 
Västerviks kommuner berett frågan. Utredningen visar att 
befolkningsunderlaget i dessa tre kommuner inte räcker till för att inrätta ett 
barnahus.
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Kontakt har tagits med Högsby och Oskarshamn för att diskutera 
möjligheten att dessa båda kommuner ingår i utredningen. Högsby har 
sedan tidigare diskuterat möjligheten att tillhöra Kalmar barnahus med 
polisen i Oskarshamn bedömde att avståndet till Kalmar för barnförhör blir 
för långt.

Socialförvaltningens bedömning är att befolkningsunderlaget för att 
upprätta ett barnahus i norra länet är för litet med kommunerna Hultsfred, 
Vimmerby och Västervik. Högsby och Oskarshamn är för närvarande inte 
intresserade. Förvaltningen bedömer det inte lämpligt utifrån ett 
barnperspektiv att gå med i barnahuset i Kalmar. Polisen anser inte att det 
är en möjlig lösning utifrån deras organisation. Förvaltningen föreslår 
därför att fortsätta med barnförhör i Oskarshamn som sker idag och 
fungerar på ett bra sätt.

Beslutsunderlag
Motion från kristdemokraterna
Kommunfullmäktige § 5/2014
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 31/2014, 254/2014, 168/2015
Barn- och utbildningsnämnden § 82/2014
Socialnämnden § 94/2014
Kommunstyrelsen § 120/2015

Skickas till
Motionsställarna
Socialnämnden
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KF § 137/2015 Dnr 2014/204 759

Svar på motion om möjlighet till köp av tjänst 
för samvaro vid partners bortgång
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad i och med att 
möjligheten redan finns idag inom socialtjänstens ramar.

Sammanfattning
Förslag till svar på motion om möjlighet till köp av tjänst för samvaro vid 
partners bortgång.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling, Rosie Folkesson, Tommy Rälg, 
Britt Wireland Sorpola och Silva Andersson, samtliga S, har 2014-11-17 
lämnat in en motion om möjlighet till köp av tjänst för samvaro vid 
partners bortgång.

I motionen yrkas på att kommunen gör en snabbutredning om hur en insats 
för de som önskar skulle kunna gå till vid endera partners bortgång. 
Motionsställarna ser ett behov av en sådan tjänst exempelvis i de fall då 
den som gått bort haft hemtjänstinsatser. Hemtjänsten besök har då även 
fyllt en social funktion, även för den i paret som inte haft ett 
omsorgsbehov. I motionen föreslås därför att kommunen mot en viss avgift 
erbjuder kortare besök av hemtjänst eller frivilligorganisationer till den vars 
partner gått bort för samvarons skull.

Kommunstyrelsen beslutade § 14/2015-01-13 att remittera motionen till 
socialnämnden för beredning.

Socialförvaltningen anser att det finns resurser och förutsättningar för att 
driva ett mycket väl fungerande anhörigstöd i Hultsfreds kommun. Det 
finns en nära samverkan mellan myndighet, anhörigstöd, 
frivilligverksamhet och verksamheterna. Den är unik och i de flesta fall kan 
behovet av stöd tillgodoses, men i vissa fall kan det vara svårt även om 
förutsättningarna finns. Att hemtjänsten fortsätter efter dödsfall kan vara en 
lösning i de fall dessa har haft stor betydelse för anhörig. Enligt gällande 
lagstiftning ska socialtjänsten ge stöd till personer som vårdar eller stödjer 
närstående. Socialförvaltningen anser att de behov den enskilde har ska 
kunna tillgodoses inom de ramar som finns idag.
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Beslutsunderlag
Motion från Tomas Sörling m.fl.
Kommunfullmäktige § 148/2014
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 14/2015, 167/2015
Socialchefens tjänsteskrivelse 2015-06-15
Socialnämnden § 87/2015
Kommunstyrelsen § 119/2015

Skickas till
Motionsställarna
Socialnämnden
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KF § 138/2015 Dnr 2015/139 291

Åtgärder på Järnforsens och Silverdalens 
skolor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande omföring i investeringsbudgeten 
för 2015 till finansiering av totalt 3 618 tkr för renoveringsåtgärder på 
Järnforsens och Silverdalens skolor:

Energieffektivisering 1,5 mnkr
Nya lokaler, gata, fastighet, VA 2,0 mnkr
Omläggning elledningar trafikbelysning 118 tkr

Finansieringen avser de åtgärder som ska utföras skyndsamt enligt 
kommunfullmäktiges beslut § 88/2015.

Sammanfattning
Begäran om beslut för åtgärder på Järnforsens och Silverdalens skolor.

Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktiges beslut § 88/2015 finns reglerat vilka åtgärder som 
ska utföras skyndsamt för fastigheterna på Silverdalen och Järnforsens 
skolor.

För Silverdalens skola är det följande skyndsamma åtgärder som är
beslutade: riva svarta byggnaden, nedskrivning av bokfört värde,
brandskydd, omdragning IT, skolgård och ytskikt. Budgeterad kostnad för
åtgärderna är 2 683 tkr. Där är 660 000 kronor nedskrivning av bokfört
värde.

För Järnforsens skola är det följande skyndsamma åtgärder som är
beslutade: riva ut inredning och material i källaren, renovera kök, tak
fuktskadad vägg, bygga om gamla toaletterna till grupprum/förråd,
renovera/byta utfackningsväggar, bygga uteförråd och ytskikt. Budgeterad
kostnad för åtgärderna är 1 595 tkr.

Förslag
Förslaget är att finansiering sker genom omprioritering av medel inom årets
budget för att återställas genom ombudgeteringen 2016 då det kommer att
finnas 50 mnkr inom omstruktureringskostnader skolan.

Följande föreslås:
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Energieffektivisering 1,5 mnkr
Nya lokaler gata, fastighet, VA 2,0 mnkr
Omläggning elledningar trafikbelysning 118 tkr

Totalt 3 618 tkr

Uppdrag till ekonomichefen från arbetsutskottet
Arbetsutskottet beslutade § 175/2015 att ge ekonomichef Henric Svensson i 
uppdrag att komplettera rutin för hantering av investeringsbudget.

Yrkande
Anders Andersson, KD, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelningschef Nicklas Holmquist 2015-09-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 175/2015
Kommunstyrelsen § 112/2015

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Ekonomikontoret
Barn- och utbildningsnämnden
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KF § 139/2015 Dnr 2015/32 168

Risk- och sårbarhetsanalys för Hultsfreds 
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya risk- och sårbarhetsanalysen.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att den tidigare antagna risk- och 
sårbarhetsanalysen med senaste revideringen av kommunstyrelsen § 
93/2012-10-16 upphör att gälla.

Sammanfattning
Vid varje ny mandatperiod åligger det kommunen att göra en ny risk- och 
sårbarhetsanalys under första mandatåret som sedan ska skickas in till 
Länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt en begäran om redovisning av risk- 
och sårbarhetsanalys för kommunen. Denna begäran grundar sig utifrån 1 § 
lagen (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Redovisningen ska 
ske senast 31 oktober 2015. 

Kommunfullmäktige kommer att behandla ärendet 2 november 2015. 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige kommer att skickas in 
och beslut med eventuella kompletteringar får sändas in efter sammanträdet 
med kommunfullmäktige. Detta är överenskommet med Länsstyrelsen. 

Arbetsutskottet beslutade § 27/2015-02-24 att ge säkerhetssamordnare 
Jonas Svensson i uppdrag att ta fram en redovisning av risk- och 
sårbarhetsanalys 2015 och återkomma till arbetsutskottet senast 
15 september 2015.

Den nya risk- och sårbarhetsanalysen är helt omgjord från den gamla då 
den inte uppfyllde de krav och rekommendationer som staten har på 
kommunerna. Den nya har arbetats fram genom förvaltningarnas och 
bolagens egen riskinventering och följer de anvisningar som staten tagit 
fram. Att arbeta med risk- och sårbarhetsanalys är en process, det är alltså 
inget slutgiltigt resultat utan en överblick av hur kommunen ser på sina 
risker och sårbarheter idag. 

Den tidigare risk- och sårbarhetsanalysen som godkändes av 
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kommunstyrelsen § 93/2012-10-16 föreslås upphöra att gälla i och med 
antagande av den nya.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnare Jonas Svensson
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 27/2015, 159/2015, 161/2015
Kommunstyrelsen § 115/2015

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
Säkerhetssamordnaren
Samtliga förvaltningschefer
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KF § 140/2015 Dnr 2015/136 016

Krishanteringsplan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya krishanteringsplanen 2015-
2018.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att den tidigare krishanteringsplanen 
antagen av kommunfullmäktige § 162/2013-12-16 upphör att gälla.

Sammanfattning
Vid varje ny mandatperiod ska en ny krishanteringsplan upprättas under det 
första året.

Ärendebeskrivning
En krishanteringsplan ska enligt lagen om extraordinära händelser 
(2006:554 2 kap 1-9 §) innehålla de krav som finns med geografiskt 
områdesansvar, utbildning/övningsplanering, rapportering, 
krisledningsarbetets utformning etc.

Revidering av planen ska göras varje år vid förändringar som kan påverka 
arbetssätt, eller på annat sätt påverka de riktlinjer som kommunen antagit. 
Innehållet i planen är ett arbetssätt som täcker vardagsolyckan till 
extraordinär händelse. De stabsfunktioner som beskrivs är inte tillsatta men 
kommer att tillsättas under hösten då de personerna behöver en 
grundläggande stabsutbildning.

Planen är uppbyggd på de grunder som staten rekommenderar i sin 
utvärdering efter skogsbranden i Västmanland 2014. Det innebär i korthet 
att kommuner ska arbeta på ett liknande sätt, ha samma nomenklatur, 
samverka och med god förmåga kunna informera till allmänheten samt att 
kunna hjälpa varandra kommunöverskridande. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från säkerhetsamordnare Jonas Svensson 2015-09-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 162/2015
Kommunstyrelsen § 116/2015

Skickas till
Säkerhetssamordnare
Samtliga förvaltningschefer

23



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-02

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 141/2015 Dnr 2015/123 019

Färdplan 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om att delta i projektet Färdplan 2020 
samhällsbetalda transporter samt att energideklaration av kommunens 
fordonsflotta får finansieras med 30 000 kronor ur kommunfullmäktiges 
anslag för oförutsedda behov.

Sammanfattning
Förfrågan om att delta i projektet Färdplan 2020 samhällsbetalda 
transporter som leds av Klimatsamverkan Kalmar län

Ärendebeskrivning
Målsättningen med Färdplan 2020 - samhällsbetalda transporter är att alla 
deltagande kommuner/landstinget i länet under år 2015-2016 ska ha 
identifierat alla person- och godstransporter och formulerat sin egen 
färdplan (handlingsplan) för hur man ska nå målet att alla samhällsbetalda 
person- och godstransporter ska vara klimatneutrala år 2020. 

Färdplanen bör beskriva utgångsläget, utmaningar och möjliga lösningar 
liksom den väg organisationen väljer att gå för att nå målet. Färdplanen 
behöver förankras i hela organisationen och målen integreras i 
energieffektiviseringsstrategin. 

En energideklaration av kommunens fordon föreslås och att den ska ligga 
till grund för att sätta upp nya mål och hur de ska nås. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrateg Linda Dynestad
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 174/2015
Kommunstyrelsen § 113/2015

Skickas till
Hållbarhetsstrategen
Ekonomikontoret
Infrastrukturkansliet f k
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KF § 142/2015 Dnr 2015/145 880

Biblioteksplan för Hultsfreds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny lokal biblioteksplan för Hultsfreds 
kommun.

Sammanfattning
Förslag till ny biblioteksplan för Hultsfreds kommun.

Ärendebeskrivning
Sedan 2014 finns en ny bibliotekslag. Det har föranlett kultur- och 
fritidsförvaltningen att ta fram en ny lokal biblioteksplan utifrån den nya 
bibliotekslagen och den regionala biblioteksplan som Regionförbundet i 
Kalmar län antagit. Planen har arbetats fram under 2015 tillsammans med 
personalen på biblioteket.

Förslag till planen har varit på remiss hos berörda verksamheter inom 
kommunen. Planen är tänkt att revideras vart tredje år.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att den nya lokala biblioteksplanen 
att gälla från 2016 antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschef Peter Adolfsson 2015-09-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 193/2015
Kommunstyrelsen § 114/2015

Skickas till
Kultur- och fritidskontoret
Informationsstrategen
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KF § 143/2015 Dnr 2015/148 808

Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar 
län - förslag till ändring i förbundsordning för 
Regionförbundet i Kalmar län
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att beslutet om ändring av regionförbundets 
förbundsordning gällande regional kulturverksamhet delegeras till 
kommunstyrelsen för slutligt avgörande, efter att klarläggande erhålls kring 
fråga om ekonomiskt stöd till Svenskt Rockarkiv. 

Sammanfattning
Regionförbundet i Kalmar län har tagit fram ett förslag till ändring i 
förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län som innebär att 
ansvaret för regional kulturverksamhet utgår och övergår till landstinget.

Ärendebeskrivning
Regionkommun i Kalmar län
Utredare Kent Johansson är ute i länets kommuner och informerar om 
underlag för diskussion om förutsättningar om en regionkommun i Kalmar 
län. Ett förslag kommer att översändas innan årsskiftet där kommunerna 
ska yttra sig. 

Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län Dnr 2015/148
Landstingsfullmäktige har i landstingsplanen för 2015 beslutat om en 
utredning med avsikt att från och med 2016 överta ansvaret för regional 
kulturpolitik i Kalmar län. Bakgrunden till detta var att skapa tydlighet för 
länets kulturinstitutioner om var ansvaret för framtida utveckling och 
finansiering ligger genom att ha en huvudman för kulturfrågorna.

Utredare Kent Johansson har lämnat en slutrapport efter genomfört 
uppdrag. Slutsatsen efter genomförd utredning är att landstinget kan 
fullfölja sin avsikt att överta ansvaret för regional kulturverksamhet genom 
att:
- Regionförbundets styrelse föreslår respektive medlem av regionförbundet  
  att besluta om ändring av nuvarande förbundsordning genom att uppgiften 
  ”att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala 
  kulturanslag” utgår ur förbundsordningen

- Landstinget beslutar om ändring av förbundsordningen för 
  regionförbundet samt att för egen del överta ansvar för regional 
  kulturverksamhet, fördela regionala kulturanslag, fördela anslag till 
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  regionala organisationer för studieförbund, ungdomsorganisationer och 
  idrott samt ändrar reglementen i enlighet med detta.

- Landstingsfullmäktige beslutar om att inrätta särskild politisk organisation 
  med egen av landstingsfullmäktige beslutad årsbudget att svara för de 
  ansvarsområden som övertas från regionförbundet.

- Landstinget och regionförbundet gör överenskommelse om vilka anslag 
  som övergår från regionförbundet till att vara landstingets ansvar.

- Regionförbundet  och landstinget beslutar om att gemensamt anmäla till 
  Statens Kulturråd att förändring sker av ansvaret för 
  kultursamverkansmodellen i Kalmar län från och med 2016.

- Förändring av arbetsgivaransvar för berörd personal mellan 
  regionförbundet och landstinget sker genom principerna för 
  verksamhetsövergång.  

Regionförbundet önskar besked om ställningstagande senast den 15 
november 2015.

Yrkande
Lars Rosander, C, med instämmande av Tommy Rälg, S, yrkar att beslutet 
om ändring av regionförbundets förbundsordning gällande regional 
kulturverksamhet delegeras till kommunstyrelsen för slutligt avgörande, 
efter att klarläggande erhålls kring fråga om ekonomiskt stöd till Svenskt 
Rockarkiv.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars Rosanders yrkande 
om att ge kommunstyrelsen delegation på att fatta beslut i ärendet och 
finner att kommunfullmäktige bifaller Lars Rosanders yrkande.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Regionförbundets ordförande 2015-09-18
Kommunstyrelsen § 109/2015

Skickas till
Kommunstyrelsen
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

§
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Rosie Folkesson, S X

2 Lars Rosander, C X

3 Mattias Wärnsberg, S X

4 Göran Gustavsson, SD X

5 Per-Inge Pettersson, C X

6 Britt Wireland Sorpola, S X

7 Åke Bergh, M X

8 Åke Nilsson, KD X

9 Lennart Beijer, V Rickard Wästerlund, V X

10 Tommy Rälg, S X

11 Gunilla Aronsson, C X

12 John Hoffbrink, SD X

13 Ulf Larsson, C X

14 Tomas Söreling, S X

15 Pär Edgren, M X

16 Lars Lundgren, C Ann-Charlott 
Andersson, C

X

17 Lena Hasting, S X

18 Lennart Davidsson, KD Christian Nytorpet, KD X

19 Pia Rydh, V X

20 Carl-Johan Pettersson, SD X

21 Göran Lundberg, S Christel Rüdiger 
Karlsson, S

X

22 Fredrik Eirasson, C X

23 Eva Svedberg, S X

24 Mikael Petersson, FP Börje Helgesson, FP X

25 Åsa Landberg, C X
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
    

Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

26 Kotaiba Kholi, S X

27 Lisbeth Hoffbrink, SD X

28 Lizette Wästerlund, S X

29 Lennart Odengrund, C X

30 Anders Andersson, KD X

31 Mikael Lång, S X

32 Tommy Ejnarsson, V X

33 Carina Littorin, MP X

34 Inger Loord, S X

35 Alexander Steinvall, C X

36 Ulf-Bertil Salomon, SD Bo Eriksson, SD X

37 Jonny Bengtsson, S X

38 Conny Daag, M Gunvor Nilsson, M X

39 Silva Andersson, S X

40 Lennart Eklund, C X

41 Konny Bogren, S X

42 Monica Bergh, KD X

43 Sievert Andersson, M X

44 Antje Rohde, C X

45 Arne Fäldt, S X

Närvarande                45/45      
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