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1 (1) 

Kommunkansliet 2015-12-02 

Meddelanden 

1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande: 

Anslag från årets början    Anslaget 2015 Återstår 

650 000:-                           130 000 :-  520 000:- 

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål 

Anslag från årets början      Anslaget 2015         Återstår 

13 820 100:- 10 871 300:- 2 948 800:- 

2. Sammanställning från Socialnämnden över beslut om särskilt boende

som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum

3. Kommunstyrelsens protokoll är justerat 2015-11-30.
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~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Socialnämnden 

Justerandos signatur 

;() ' "0 ///._ ll!J 

SN § 128/2015 

Sammanträdes protokoll 
Sam1nanträdesdafun1 
2015-11-11 

Dnr 2015/103 

1(1) 

Sammanställning av beslut som inte verkställts 
inom 3 månader från beslutsdatum 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Under 3 :e kvartalet 2015 är det 3 personer som har beslut enligt 
socialtjänstlagen som inte verkställts inom 3 månader. 

Orsaker 
Resursbrist tex saknas ledig bostad. 
Person som tackat nej till erbjudande utan vill bo kvar hemma med 
hemtjänst. 

Besluts underlag 
K vartalsrapport 

Skickas till 
Verksamhetschef 

Utdragsbostyrkando 
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HUL l"SFllC.iSS-1 
KOIV!M UN . 

2015 -11- 2 4 I lnk. 
CCNTERPART IE.T 

Dnr. Dnr~lan. \ 

a.---- ----

Mer fiber till landsbygden 

Motion 

Till 
Kommunfullmäktige 
Hultsfreds kommun 

På en levande landsbygd behövs fiber-bredband för att kunna bo och driva företag. 
Den enskilde fastighetsägaren har genom fiber, möjlighet att få en snabb och kraftfullt 
kommunikation med omvärlden. 
Med hjälp av nu tillgängliga EU- och statliga bidrag finns möjlighet att erbjuda fiber till 
boende och företag på landsbygden. 
Utöver det behövs också en kommunal insats för att kunna erbjuda fiber till alla de på 
landsbygden som i dag vill investera i fiber till sin fastighet. 

Det är viktigt att Hultsfreds konunun passar på att investera i fiber på landsbygden samtidigt 
som det foms EU- och statliga bidrag att tillgå. 
Kommunen ska se en ekonomisk insats som en investering där boende och företag på 
landsbygden både ger en levande landsbygd och genererar skatteintäkter till kommunen. 

Jag yrkar: 

Att kommunen ger förutsättningar till boende och företag på landsbygden så att de kan 
investera i fiber-bredband. 

josa
Rektangel
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Vänsterpartiet Hultsfred 20151112 

HUL TSFl~EDS 
KOiV11\11UN 

lnk. 2015 -11- 1 3 

På grund av kommande anställning inom utbildningssektorn i Hultsfreds kommun önskar jag lämna 
mitt åtagande som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden omgående. 

Cecil ia Lindblom 
Vänsterpartiet Hultsfred 

josa
Rektangel



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-24

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 134/2015 Dnr 2015/165

VA-policy för Hultsfreds kommun
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen vatten- 
och avloppspolicy (VA-policy).

Beslut
En redaktionell ändring på sidan 2 under rubriken ”Ställningstagande, 
övergripande ställningstaganden, fjärde punkten” istället för länsstyrelsen 
ska det stå berörda länsstyrelser.

Sammanfattning
Förslag till VA-policy för Hultsfreds kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har uppdragit åt Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) och miljö- och byggnadsförvaltningen att 
ta fram en VA-plan för Hultsfreds kommun. Det första steget i arbetet med 
VA-planen är redan gjort i form av en VA-översikt.

Steg två i VA-planeringen är att ta fram en VA-policy. En arbetsgrupp har 
nu tagit fram ett förslag i samverkan med en styrgrupp bestående av 
representanter från politiken. VA-policyn är ett kortfattat och tydligt 
styrdokument som anger inriktning och fokus för kommunens VA-
försörjning. Policyn ska sedan ligga till grund för den slutliga VA-planen.

Målet med det arbetet med kommunens VA-plan är att utarbeta lämpliga 
prioriteringsgrunder och arbetssätt som behövs för att VA-frågan ska kunna 
hanteras med tydlighet, såväl inom den kommunala organisationen som 
mot fastighetsägare och andra berörda aktörer.  Förslaget har skickats på 
remiss till Länsstyrelsen i Kalmar län samt till Emåförbundet. Inga 
synpunkter inkom.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelningschef VA-renhållning Lars Lundgren och 
avdelningschef miljö- och bygglov Daniel Johansson
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 220/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Vatten- och avloppspolicy
Den andra delen av vatten- och avloppsplanen
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Ärenderubrik

2015-11-03 

2 (6)

1. Inledning
Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för 
kommunal VA-planering som tagits fram av Naturvårdsverket och Havs- och 
Vattenmyndigheten1. Kommunen tog fram en VA-översikt 2012. Nästa steg är denna 
VA-policy, som är ett styrdokument som fastställer strategiska vägval, riktlinjer för 
hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder. 

VA-policyn har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstemän från miljö- och 
byggnadsförvaltningen och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). En 
politisk styrgrupp har också varit kopplad till arbetet.    

VA-policyn ligger till grund för den fortsatta VA-planeringen i kommunen och kommer 
att ses över en gång under varje mandatperiod tillsammans med den VA-plan som tas 
fram. VA-huvudmannen genom Östra Smålands Kommunalteknikförbund samordnar 
VA-planeringen i kommunen och ansvarar för att VA-policyn regelbundet diskuteras 
och vid behov uppdateras. Kommunfullmäktige beslutar om VA-policyn och är ytterst 
ansvariga för kommunens VA-planering. 

2. Ställningstaganden
Övergripande ställningstaganden

- Hultsfreds kommun ska bedriva långsiktig och förvaltningsövergripande VA-
planering både innanför och utanför det kommunala verksamhetsområdet. 
Representanter från miljö- och byggnadsförvaltningen och Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund ska delta i arbetet. 

- Hultsfreds kommun ska ha ett utvecklat samarbete kring VA-frågor med 
närliggande kommuner och regionala aktörer. 

- I planeringen och vid beslut om åtgärder inom VA-försörjning ska hänsyn tas 
till risk för översvämning och framtida prognostiserade klimatförändringar.

- Kommunen ska ha ett väl fungerande samarbete med närliggande kommuner, 
Emåförbundet och berörda länsstyrelser i frågor som rör förändrade 
klimatförhållanden med intensivare nederbörd och höjda vattennivåer i sjöar och 
vattendrag.

- Kommunen ska verka för en ökad kunskap och medvetenhet hos medborgarna i 
frågor som rör VA-försörjning. 

- Kommunen ska ha en öppenhet för att pröva nya tekniska lösningar för 
dricksvatten, spillvatten och dagvattenhantering.

- Hultsfreds kommun ska aktivt arbeta för en förbättring av kommunens yt- och 
grundvattenkvalitet så att god vattenstatus eller motsvarande vattenkvalitet kan 
uppnås i kommunens samtliga vattenområden.

1 Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus. Havs- och 
vattenmyndighetens rapport 2014:1.
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Inom kommunalt verksamhetsområde

Dricksvatten

- Kommunen ska ha en planeringsberedskap så att man långsiktigt säkerställer en 
god tillgång och kvalitet på dricksvatten för boende i hela kommunen.

- Kommunen ska säkerställa att föroreningar i mark inte riskerar att förorena 
allmänna eller enskilda dricksvattentäkter.

- Kommunens allmänna dricksvattentäkter ska skyddas genom aktuella 
vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter.

- Kommunen ska ha en beredskap för att på kort tid kunna lösa 
vattenförsörjningen vid en akut störning.

Spillvatten

- Befintliga ledningar och pumpstationer ska förnyas och underhållas  i den takt 
som krävs för att säkerställa deras funktion och driftsäkerhet.

- Kommunen ska bedriva ett kontinuerligt uppströmsarbete vad gäller 
föroreningar i spill- och dagvatten.

- VA-verksamhetsområden ska anpassas efter dagens behov av vattentjänster och 
med hänsyn tagen för eventuella förändrade framtida behov.

- Kommunen ska verka för hushållning med naturresurser och ett ökat kretslopp 
av växtnäring ifrån avlopp till odlad mark.

- Kommunen ska underhålla och förnya avloppsreningsverken i den omfattning 
som är nödvändig för att säkerställa en funktion så att miljölagstiftningens och 
myndigheternas lagkrav klaras.

Dagvatten

- Ansvarsfrågan för dagvattenhantering i kommunen ska vara tydliggjord både 
mellan olika aktörer och för olika geografiska delar av kommunen.

- Kommunen ska i sin förnyelseplanering arbeta för att minska föroreningar till 
dagvatten samt att vattenflödena fördröjs och renas lokalt på kvartersmark och 
allmän mark så långt som möjligt innan det går vidare till avledning från 
platsen.

- Förnyelseplaneringen ska säkerställa att dagvatten kan avledas både vid normala 
och extrema regn, utan att orsaka skador på bebyggelse, viktiga 
samhällsfunktioner eller tredje man. Dagvattenhanteringen ska också vara 
anpassad till förändrade klimatförhållanden med intensivare nederbörd och 
höjda vattennivåer i sjöar och vattendrag.  

- Dagvattensystemen skall utformas så att en så stor del av föroreningarna som 
möjligt kan avskiljas under vattnets väg till recipient.
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Utanför kommunalt verksamhetsområde

Dricksvatten

- Kommunen ska verka för en hållbar användning av enskilda vattentäkter med 
god kvalitet och tillräcklig mängd. 

Spillvatten 

- Kommunen ska verka för väl fungerande enskilda anläggningar med robust och 
beprövad teknik.

- Kommunen ska vara positiv till bildande av gemensamhetsanläggningar för VA 
i områden med bristfällig VA-försörjning, där allmän anläggning inte planeras.

Dagvatten
- Kommunen ska i sin förnyelseplanering arbeta för att dagvattenflöden utanför 

det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten fördröjs och renas lokalt på 
kvartersmark och allmän mark så långt som möjligt innan det går vidare till 
recipient.

3. Ansvar och roller

Kommunfullmäktige 
Beslutar om översiktsplan (ÖP).

Beslutar om fastställande och ändring av de kommunala verksamhetsområden för 
VA utifrån Lagen om allmänna vattentjänster (LAV), 6§, och i andra principiellt 
viktiga frågor gällande VA.

Är huvudman för den allmänna VA-anläggningen.

Kommunen kan också i egenskap av fastighetsägare vara verksamhetsutövare för 
VA.

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för vatten- och avloppsfrågor 
inklusive enskilda avlopp, dagvatten mm enligt miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen. Miljö- och byggnadsnämnden är gemensam för Hultsfreds 
och Vimmerby kommuner. 

Fysisk planering (detaljplaner) som följer översiktsplanen genomförs av miljö- och 
byggnadsförvaltningen på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden.
Miljö- och byggnadsförvaltningen är ansvarig för att tillse att 
miljökvalitetsnormerna följs, t.ex. skydd av yt- och grundvatten samt skydd mot 
översvämningar inom och utanför planområden. Detta gäller även vid planering av 
dagvatten. 
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Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK)
De allmänna dricksvatten- och avloppsanläggningarna som försörjer hus som ligger 
inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp ägs av Hultsfreds 
kommun, men förvaltas och drivs av Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
(ÖSK), enligt Lagen om allmänna vattentjänster.  ÖSK samordnar VA-planeringen i 
kommunen och ansvarar för att VA-policy och VA-planer regelbundet diskuteras 
och vid behov uppdateras.

ÖSK är verksamhetsutövare för kommunens dricksvatten- och 
avloppsreningsanläggningar samt dagvattensystem. 

ÖSK är ett kommunalteknikförbund med Hultsfreds och Högsby kommuner som 
medlemmar. ÖSK bedriver verksamhet inom samhällsbyggnad och infrastruktur 
såsom gator och vägar, parker och lekplatser, renhållningsverksamhet, vatten och 
avlopp, fastigheter, lokaler och skogsförvaltning. 

4. Ordlista
Allmän VA-anläggning En VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt 

bestämmande inflytande och som har ordnats och används 
för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt Lagen om 
allmänna Vattentjänster.

Dagvatten Regn- och smältvatten från exploaterade områden som 
avrinner på ytan och når recipient eller reningsverk via 
hårdgjorda ytor, genomsläpplig mark, diken och/eller VA-
anläggning. (I exploaterade områden ingår inte åkermark och 
skogsmark.)

Enskild VA-anläggning En VA-anläggning eller annan anordning för 
vattenförsörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en 
allmän VA-anläggning.

Gemensamhetsanläggning Enskild VA-anläggning som inrättats för två eller flera 
fastigheter gemensamt med stöd av anläggningslagen.

Huvudman Den som äger en allmän VA-anläggning. 
Miljökvalitetsnormer Förkortas ofta MKN. Bestämmelser om kraven på kvaliteten 

i vattnet, och är styrande för myndigheter och kommuner. De 
grundläggande kraven är att uppnå ”God ekologisk och 
kemisk status” och att statusen inte får försämras.

Spillvatten Förorenat vatten från hushåll, industrier och andra 
verksamheter.

Uppströmsarbete Förebyggande arbete för att minska mängden miljöstörande 
ämnen som hamnar i avloppsvattnet.

VA Vatten och avlopp.
Verksamhetsområde  Det geografiska område inom vilket en eller flera 

vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän 
va-anläggning.
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5. VA-planeringsprocessen
VA-planeringen i Hultsfred följer följande steg2: 

Steg 1 – Att starta VA-planeringen 
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp skapas. Gruppen ges ett tydligt politiskt 
uppdrag att arbeta med VA-planering.

Steg 2 – VA-översikt
I VA-översikten beskrivs omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och strategiska 
frågor inom och utanför det nuvarande verksamhetsområdet. VA-översikten är ett 
underlag för den fortsatta VA-planeringen, och kan också fungera som ett underlag till 
översiktsplanen. Hultsfreds kommun tog fram en VA-översikt 2012.

Steg 3. VA-policy  (detta dokument)
I en VA-policy fastställs strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor och 
prioriteringsgrunder. VA-policyn antas av kommunfullmäktige.

Steg 4. VA-plan
Nästa steg är att ta fram en VA-plan. I detta steg utarbetas den kommunala VA-planen 
utifrån VA-översikten och VA-policyn.

Steg 5. Genomförande och uppföljning
I detta steg implementeras VA-planen genom att 
åtgärderna förs in i kommunens löpande 
budgetprocess.

2 Enligt Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus. Havs- 
och vattenmyndighetens rapport 2014:1.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-24

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 135/2015 Dnr 2015/164

VA-taxor 2016 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till vatten- 
och avloppstaxor för 2016.

Sammanfattning
Förslag till VA-taxor för Hultsfreds kommun 2016.

Ärendebeskrivning
En ökning av den årliga investeringsvolymen på ledningsnätet kommer att 
leda till ökade kapitalkostnader i framtiden och därmed höjda taxor. På 
grund av tidigare års underskott i VA-verksamheten gjorde Hultsfreds 
kommun 2014-07-01 en kraftig höjning av VA-taxorna. Höjningen medför 
att VA-taxorna för 2016 kan föreslås vara oförändrade.

Beslutsunderlag
Förbundsdirektionen § 52/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 221/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-24

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 136/2015 Dnr 2015/167

Renhållningstaxa 2016
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat förslag 
till renhållningstaxa för 2016 samt förslag till taxa för verksamhetsavfall till 
Kejsarkullen 2016. 

Sammanfattning
Förslag till renhållningstaxor för 2016.

Ärendebeskrivning
Allmänt om renhållningstaxan
Bestämmelserna i renhållningstaxan har inför 2016 kompletterats och 
förtydligats ytterligare jämfört med 2015. Syftet är att tydliggöra hur taxan 
ska tillämpas och vad som ingår i de olika avgifterna.
 
Avgifterna har generellt räknats upp med 3 % jämfört med 2015. 
Uppräkningen har skett för att ta höjd för ökade kostnader för insamling 
och transport av avfall, försämrade avsättningsmöjligheter för träflis, 
försämrade skrotpriser samt förbättringsbehov på anläggningar med mera. 

Höjningen med 3 % motsvarar exempelvis en höjning med 
 62 kr/år för ett 190-literskärl med hämtning varannan vecka 
 324 kr/år för ett 660-literskärl med hämtning en gång per vecka 
 28 kr/år för en slamtömning enligt fastställt schema 

Hämtningsavgiften för hushållsavfall från fritidshus höjs med 7 % 
(motsvarande 38 kr/år för ett 190-literskärl). Fastighetsägare till fritidshus 
med sommarhämtning betalar en relativt låg avgift och syftet med 
höjningen är att på sikt få en mer rimlig fördelning mellan fritidshushåll 
och permanenthushåll när det gäller de fasta kostnaderna för renhållningen.
 
För vissa tilläggstjänster föreslås större höjningar beroende på förväntade 
ökade kostnader för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) för 
respektive tjänst och/eller att avgifterna för tjänsten idag inte täcker ÖSK:s 
kostnader för den. För någon tilläggstjänst föreslås istället oförändrad eller 
sänkt avgift. Målsättningen är också att i vissa fall försöka harmonisera 
avgifterna i ÖSK:s båda medlemskommuner (t ex i de fall gemensamma 
avtal medför samma självkostnad för en tjänst i båda kommunerna). 

Kapitel 4 i taxan är helt nytt och gäller i de fall fastighetsinnehavare har 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-24

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

behov av tjänster som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret 
men som inte ingår i ordinarie utbud. Detta kan t ex gälla hämtning av 
farligt avfall eller tunga kolli med grovavfall vid fastigheten, hämtningar 
som kräver andra fordon än vad som normalt används i kommunen samt 
vid vissa tillfälliga evenemang och liknande. 

Taxan för verksamhetsavfall till Kejsarkullens avfallsanläggning 
För flera avfallstyper har eller kommer ÖSK:s självkostnad att öka och där 
föreslås höjda avgifter med motsvarande belopp. Dessutom föreslås vissa 
ändringar för att harmonisera avgifterna i Hultsfreds och Högsby kommun.

Förbundsdirektionen beslutade § 54/2015 att uppdra åt presidiet att i 
överläggningar med kommunledningarna i Hultsfred och Högsby klargöra 
vissa bokslutsdispositioner, samt att delegera till presidiet att fatta slutligt 
beslut angående förslag på renhållningstaxor för 2016 att överlämnas till 
kommunfullmäktige i Hultsfred.

Delegationsbeslut har tagits av ordförande Åke Nilsson och vice 
ordförande Anders Svensson med förslag till beslut om att anta förslaget till 
taxor.

Beslutsunderlag
Förbundsdirektionen ÖSK § 54/2015
Delegationsbeslut från ÖSK:s ordförande och vice ordförande 2015-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 222/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 132/2015 Dnr 2015/138

Utökat uppdrag till arbetsmarknadsenheten 
samt samordning av resurser gällande asyl och 
integration
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka 
arbetsmarknadsenhetens uppdrag med integrationsfrågorna samt Stegens 
verksamhet enligt ärendebeskrivningen. 

Vidare föreslås att finansiering för ekonom på ekonomikontoret 0,5 och 
sektionschef 1,0 ska ske genom intäkterna kommunen erhåller från 
Migrationsverket för asyl- och integration. 

Sammanfattning
Förslag att ge arbetsmarknadsenheten i uppdrag att även utgöra 
integrationsenhet. Samt att inom ramen för detta även organisera de två 
flyktingsekreterartjänsterna, Stegens verksamhet och Migrationsverkets 
projekttjänst. Därutöver även utöka resurserna med ytterligare en och en 
halv tjänst vilket kräver finansiering.

Ärendebeskrivning
I kommunens antagna ”Åtgärdsprogram för att förbättra asylmottagning
och kommunplaceringar i Hultsfreds kommun”, KF § 16/2015, 2015-02-
23, så beskrivs en rad önskemål om förbättringar i asyl- och
integrationsprocessen. Flera av förbättringsförslagen är riktade till 
kommunens egna verksamheter.

Tjänsteskrivelsen riktar in sig på två av dessa:

– Skapa en mottagningsenhet – migrationsförvaltning – etableringsenhet
– Skapa en bättre kontroll på ekonomin för hela koncernen – 
”Resultaträkning för asyl och PUT”.

Sedan programmet antogs har diskussioner i olika omgångar förts mellan
kommunchef Lars-Erik Rönnlund, socialchef Ann-Gret Sillén och barn- 
och utbilningschef Per Theorin samt med personal om hur detta skulle
kunna utformas, vilka avgränsningarna ska vara mot befintliga 
verksamheter och vilka verksamheter som bör inkluderas. En workshop har
genomförts med personal från socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen samt från kommunstyrelsens förvaltning
(utvecklingskontoret). Detta för att kartlägga vilken ”värk” som finns i 
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organisationen samt vilka förslag på lösningar som kan tänkas. 

Förslaget som nu läggs löser inte alla behoven som finns. Förslaget 
koncentrerar sig på några få centrala minsta gemensamma nämnare. Vidare 
föreslår de att ge mandat till den nya enheten att jobba vidare med att 
slutligen utforma uppdraget. Bland annat så kvarstår barn- 
utbildningsnämndens behov av samordning och stöd i frågan. Även 
gränsdragningar mot olika delar av social-förvaltningen kan komma att 
behöva diskuteras vidare. Enheten får i uppdrag att jobba vidare med detta.

Utöka arbetsmarknadsenhetens uppdrag till att även utgöra en
integrationsenhet det vill säga Arbete- och integrationsenhet
Organisation
Befintlig arbetsmarknadsenhet får utökat uppdrag att även utgöra
integrationsenhet. Enheten blir en tredje sektion inom individ- och
familjeomsorgen. Robert Andersson på arbetsmarknadsenheten får i ansvar 
att utöka uppdraget samt sedan leda dess verksamhet. Uppdraget utgår ifrån
socialförvaltningens ledningsgrupp, men även en samordningsfunktion
mellan olika delar i den kommunala organisationen och övriga 
organisationer, företag, myndigheter i och utanför kommunen.
Eftersom enheten ska ha mandat att gå på tvärs över förvaltningsgränserna
kommer kommunchef och barn- och utbildningschef delta i
initieringsfasen.

De två flyktingsekreterartjänsterna, Stegens verksamhet och
Migrationsverkets projekttjänst flyttas till denna enhet.

Enheten ska ha hand om hela kommunens transaktioner för asyl- och 
integration mellan kommunen och staten. En ekonom på halvtid för 
enhetens ärenden etableras på ekonomikontoret.

Förslaget är också att enheten ska samlokaliseras med Arbetsförmedlingen 
om möjligt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-15, § 170/2015, föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att utöka 
arbetsmarknadsenhetens uppdrag med integrationsfrågorna samt Stegens 
verksamhet enligt ärendebeskrivningen.

Vidare föreslås att finansiering för ekonom på ekonomikontoret 0,5 och
sektionschef 1,0 ska ske genom intäkterna kommunen erhåller från
Migrationsverket för asyl- och integration.

Beslut från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
Innan förslaget slutlig behandlas så ska socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämndens synpunkter inhämtas. Barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden har beslutat i respektive nämnd att ställa sig bakom 
förslaget. 
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MBL-förhandlingar har 2015-11-09 ägt rum mellan arbetsgivaren och de 
fackliga organisationerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunchefen, socialchefen och barn- och 
utbildningschefen 2015-08-26
Socialnämnden § 109/2015
Barn- och utbildningsnämnden § 110/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 170/2015, 215/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 133/2015 Dnr 2015/170

Överenskommelse med Arbetsförmedlingen 
gällande arbetslösa unga
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tecknandet av 
en överenskommelse mellan Hultsfreds kommun och Arbetsförmedlingen 
gällande unga arbetslösa i åldrarna 16-24.

Sammanfattning
Förslag om att kommunen tecknar en överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen gällande arbetslösa unga.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har under en längre tid haft en ambition att skriva avtal 
med Arbetsförmedlingen gällande olika sorters verksamhet vi redan i dag 
bedriver men där vi inte får ersättning för de ”tjänster” vi utför åt 
Arbetsförmedlingen. Exempel är anordning av praktik i kommunala 
verksamheter, arbetsförmågebedömning, coachande/vägledande aktiviteter 
med mera.

Det finns nu nya möjligheter till sådana överenskommelser och det har 
initierats ett arbete med att skriva en överenskommelse om samverkan med 
Arbetsförmedlingen gällande arbetslösa unga i åldrarna 16-24, med syfte 
att kunna kartlägga målgruppen fullt ut och gemensamt kunna erbjuda 
insatser som leder mot arbete och egenförsörjning. En arbetsgrupp med 
representanter från socialförvaltningen, barn-och utbildningsförvaltningen 
och utvecklingskontoret har bildats för att tillsammans med 
Arbetsförmedlingen forma innehållet i överenskommelsen. Då 
överenskommelsen är under bearbetning kommer den att biläggas 
kommunfullmäktige vid tidpunkt för beslut.

Överenskommelsen ska vara färdig senast 31/12 2015 för att det ska vara 
möjligt att ansöka om ytterligare medel för själva genomförandet 2016 och 
framåt.

En överenskommelse gör det möjligt att erbjuda ytterligare aktiviteter för 
arbetslösa unga och underlättar också för kommunen att i framtiden erhålla 
ersättning från Arbetsförmedlingen för vissa av ovan nämnda tjänster, vilka 
vi redan i dag utför. Det är även ett steg på vägen mot att utveckla 
samverkan med Arbetsförmedlingen gällande andra målgrupper, såsom 
exempelvis utrikesfödda och funktionsnedsatta.
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Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har beslutat att tillstyrka 
förslaget och föreslå kommunfullmäktige att godkänna tecknande av 
överenskommelsen.

Förslag till överenskommelsen kommer att finnas till sammanträdet med 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från socialchefen och arbetsmarknadssekreteraren 
2015-10-14
Beslut från socialnämnden 
Beslut från barn- och utbildningsnämnden § 128/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 224/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 129/2015 Dnr 2015/87 619

Motion från Kristdemokraterna om att förbättra 
skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet i 
skolan 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad 
med yttrandet från barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Beslut från barn- och utbildningsnämnden om förslag till yttrande över 
motion om att förbättra skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet. 

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Lennart Davidsson, Åke Nilsson, Anders 
Andersson och Monica Bergh, samtliga KD, har lämnat in en motion om att 
förbättra skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet i skolan. 
Motionsställarna yrkar att kommunstyrelsen och/eller barn- och 
utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för hur daglig fysisk 
aktivitet ska kunna införas i skolorna i kommunen. 

Arbetsutskottet remitterade motionen till barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande enligt beslut § 130/2015. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 108/2015 att föreslå avslag på 
motionen utifrån yttrandet från rektor/arbetslagsledare Martin Snickars.

Avstämning för att klargöra motionens intentioner har skett genom ett 
dialogmöte med motionsställarna. 

I beslutet från barn-och utbildningsnämnden finns följande information: 

Daglig fysisk aktivitet i skolan
Enligt Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom 
(NCFF) kan daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen vara:

 Cykel och promenad till och från skolan
 Undervisning i ämnet idrott och hälsa
 Mikropauser och spontana avbrott i övrig undervisning
 Ämnesövergripande utomhuspedagogisk undervisning under raster 

och genom fritidshemmens verksamhet
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NCFF rekommenderar en estetiskt tilltalande miljö och bra skolgårdar för 
att inspirera till rörelse.
Daglig rörelse, gärna i form av lek, är oerhört viktigt för barns både fysiska 
som psykiska välbefinnande. Meningsfull fysisk aktivitet under rasterna är 
ett bra sätt att uppnå detta. 

Läroplan
Enligt läroplanen (Lgr11) ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever 
daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

Enligt läroplanen (gy11) ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar 
kunskaper om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk 
aktivitet och inaktivitet (ur kursplan för ämnet idrott och hälsa)

Fysisk aktivitet som skolorna gör idag
 Idrott och hälsa – 2 lektioner/vecka
 Idrottsaktiviteter på elevens val
 Rastaktiviteter (F-6) i form av fotboll, innebandy, lekar, tennis, 

hoppa hopprep m.m.
 Fysisk aktivitet kopplas in i olika temaområden t.ex. 

medeltidstema med medeltida lekar
 Mikropauser i undervisningen
 Utomhusaktiviteter i undervisningen
 Friluftsdagar t.ex. cykelutflykt, pulkaåkning, skoljoggen, 

skridskoåkning, skidåkning
 Olika former av daglig fysisk aktivitet på fritidshemmen så som 

lekar i idrottshallar och uteaktiviteter
 Fotbollscup: Fair play cup
 Friidrottsdagar 
 Orienteringsklubben ansvarar för orienteringsträning med eleverna
 Elever går/cyklar till och från skolan
 Gratis träningskort för elever i åk 7-9 och gymnasieelever till alla 

kommunala träningsanläggningar inklusive Hagadals 
sportcentrum, där det finns tillgång till gym, simhall och 
gruppträningar. Kortet gäller också i Virserums sporthall.

Samverkan med fritidsgården och ungdomsenheten
 Fritidsgården erbjuder gruppverksamhet för tjejer med innehållet 

dans och dialog.  
 Fritidsgården/ungdomsenheten genomför riktade insatser i 

samverkan med skolan mot elever som ej deltar i skolans 
undervisning för att fånga upp dem och engagerar dem i fysisk 
aktivitet på olika sätt.

 Fritidsgården genomför lägerverksamhet med fokus på friluftsliv
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Skolornas nuvarande prioriterade områden för att förbättra resultaten
- Prioriterar att förbättra undervisningen för flerspråkiga barn/elever för 

att höja måluppfyllelsen. Kompetensutveckling till samtliga pedagoger 
i förskola till gymnasiet

- Vill utveckla verksamheten utifrån beprövad erfarenhet och 
vetenskaplig grund för att höja resultaten

- Sökt statsbidrag för att utveckla utepedagogverksamheten på samtliga 
F-6-skolor. (lågstadiesatsningen). Utepedagogerna kommer att ordna 
rastaktiviteter som väcker elevernas intresse för daglig fysisk aktivitet.

Arbetsgrupp tillsammans med Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
(ÖSK) och skola för att förbättra skolgårdarna i kommunen. Syftet är att 
skapa bättre skolgårdar för att aktivera eleverna fysiskt.

Beslutsunderlag
Motion från Kristdemokraterna 2014-03-25
Kommunfullmäktige § 72/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 130/2015, 213/2015
Barn- och utbildningsnämnden § 108/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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lnk. 

HULTSFREDS 
KOMMUN 

2015 -05- 0 5 

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 lngegerd 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 

josa
Rektangel

josa
Rektangel

josa
Rektangel

josa
Rektangel

josa
Rektangel

josa
Rektangel

josa
Rektangel
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KS § 130/2015 Dnr 2014/69 618

Motion från Åke Nilsson, KD om Ungdomskraft 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad i 
och med yttrandet från utvecklingschef Lars Gjörloff.

Sammanfattning
Motionen föreslås vara besvarad i och med genomförandet av projekt 
”Kreativt återbruk”. Bland annat avses att skapa en ”hacker spacemiljö” 
med ny teknik, vilken ska göras tillgänglig för ungdomar i tekniskt och 
entreprenöriellt utvecklande syfte

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Åke Nilsson, KD, har 2014-03-25 lämnat in en 
motion om ungdomskraft. I motionen beskrivs kommunens nuvarande 
näringslivsstruktur, den höga ungdomsarbetslösheten och vikten av att 
underlätta för entreprenörer och innovatörer. 

Motionsställaren yrkar därför på att kommunen utreder möjligheterna att 
inreda kommunhusets takvåning till ett innovationscenter för ungdomar 
med idéer och önskan att utveckla dessa till produkter och tjänster i egna 
företag.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning § 31/2014-03-31. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 
motionen till utvecklingschef Lars Gjörloff. 

Samråd har skett mellan utvecklingschef och motionär.

Till handlingarna finns en budgetkalkyl och ritning för inredning av 
kommunhusets vindsvåning. Kostnaden beräknas till ca 7,3 miljoner kr.

Utvecklingschefen ser en koppling till det som motionären önskar och som 
delvis uppfylls inom ramen för projekt ”Kreativt återbruk” (KS § 98/2015) 
Projektet är ett samarbete mellan socialförvaltningen, barn- och 
ungdomsförvaltningen och utvecklingskontoret i samverkan med IKEA. 

Här avser man skapa en ”hacker spacemiljö” med ny teknik som t.ex. 3D-
skrivare, som ska göras tillgängliga för ungdomar i tekniskt och 
entreprenöriellt utvecklande syfte. Denna ”hacker spacemiljö” ska 
förhoppningsvis även utvecklas till ett samarbete med fler företag.
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Funktionen inkubatorcenter utförs till viss del inom ramen för Hultsfreds 
kommuns nytecknade samarbetsavtal med Atrinova, vilket kommer att 
utvärderas under det första året.

Beslutsunderlag
Motion från Kristdemokraterna 2014-03-25
Kommunfullmäktige § 31/2014
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 112/2014, 212/2015
Tjänsteskrivelse från utvecklingschefen 2015-10-21

Skickas till
Kommunfullmäktige
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MOTION 

2014-03-25 

HULTSFREDS 
KOMMUN 

lnk 2011~ -03- 2 5 

Dnr I Dnrplan. IZristdemokraterna 

Till Kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun 

Ungdomskraft 

Hultsfreds kommun och dess näringsliv har en gammal tradition av tillverkningsindustri. Vi har 
anledning att vara glada för och stolta över alla våra företag som drivs av idoga entreprenörer. De flesta 
av företagen är små eller medelstor beroende på hur vi definierar storleksklasserna. Vi är också 
begåvade med några lite större industrier med säten utanför kommunens gränser. Dessa är förs tås 
också viktiga för konununens långsiktiga överlevnad. Det är jobben här som gör det möjligt att 
tillhandahålla en god standard för barn, unga och äldre och tillgodose de behov som anses nödvändiga i 
dagens och morgondagens samhälle. 

Ser vi framåt finns också behov av nya jobb, ibland kanske av annan karaktär. Tjänstesektorn är t ex 
dåligt utveckJad i vår kommun och vi fär ingen draghjälp av några statliga jobb. Men även 
industrisektorn behöver utveckJas. Nya ideer behöver fä näring och möjlighet att växa för att kunna 
utvecklas till nya produkter eller vidareutveckling av gamla . 

Var finns då de innovatörer som behövs? Kanske finns de redan utan att vi vet det? Utan att vi gör 
något för att ta vara på dem? 

Vi har en hög ungdomsarbetslöshet i vår kommun och vi vet att vi inte är ensamma om det. rör 
närvarande görs en hel del insatser för att hjälpa ungdomar ut på arbetsmarknaden. Men vi kanske 
också måste pröva nya vägar. Det har hänt förr att ungdomar, som under skoltiden inte visat några 
större framsteg och haft svårt att hitta motiva tion för det teoretiska tragglandet, så småningom när 
förutsättningar förändrats, visat sig bli de allra bästa entreprenörerna. 

Det är här min ide att skapa förutsättningar för att låta innovationer växa kommer in i bilden. Jag vill 
skapa möjligheter för ungdomar med ideer att låta dessa ideer bli verklighet. Kanske till och rned 
förverkligas i ett eget företag. Det är fråga om att skapa ett innovations- eller inkubatorscenter med 
generösa förutsättningar för unga blivande företagare. Där skulle de fä hålla till gratis under viss 
begränsad tid och så länge de inte har någon verksamhet som genererar vinst. 

Att vaska fram " hyresgästerna" i ett sådant center kan ske på olika sätt. De kan söka sig dit av egen 
kraft eller plockas fram av vår arbetsmarknadscnhct, som har bra kontaktytor ut mot våra arbetslösa 
ungdomar. 

I konununhuset finns en oinredd tak.våning och i övrigt en bra miljö med kontaktytor för kompetens 
och inspiration. 

1fot bakgrund av beskrivningen ovan vill jag 

att kommunen utreder möjligheterna att inreda kommunhusets tak.våning till ett 
innovationscenter för ungdomar med ideer och önskan att utveckla dessa till produkter 
och tjänster i egna företag. 

gruppledare för Kristdemokraterna och ledamot i Kr 

josa
Rektangel
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KS § 143/2015 Dnr 2014/113 024

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda från och med 2016-01-01 samt 
arvodesnivåer
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat förslag 
till bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda från och 
med 2016-01-01 samt att tidigare antagna bestämmelser i 
kommunfullmäktige § 11/2011 därmed upphör att gälla.

Vidare föreslås kommunfullmäktige att godkänna förslag till nya 
årsarvoden och övriga arvoden samt ändrad beräkningsgrund.

Slutligen föreslås att uppföljning ska ske vid lämplig tid för eventuella 
justeringar i bestämmelser, arvodesnivåer och budget. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra i förslaget så att sammanträdesarvode 
även utbetalas till ordförande och vice ordförande i Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund.

Jäv
Åke Nilsson, KD, deltar inte i beslutet som gäller beslut om ändring i 
förslaget att sammanträdesarvode även ska utbetalas för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbunds ordförande och vice ordförande.

Sammanfattning
Ett förslag till arvoden och ersättningsbestämmelser har tagits fram av den 
parlamentariska gruppen som gjort översynen.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat § 139/2014 att tillsätta en 
parlamentarisk grupp för att ta fram ett förslag till arvoden och även 
revidera nuvarande ersättningsbestämmelser.

Det var tänkt att förslaget skulle vara klart för att kunna träda i kraft 1 juli 
2015 men då arbetet är omfattande har gruppen fått anstånd till årsskiftet. 
Detta innebär att nuvarande ersättningsbestämmelser och arvodesnivåer 
gäller tills nytt beslut tagits.
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Processen  
Gruppen har haft 7 möten där underlag har gåtts igenom. Kommunkansliet 
har dessutom tagit fram ett omfattande material om bland annat arvoden i 
hela länet samt även kommuner utanför länsgränsen.

Förslag för arvodesnivåer
1. Årsarvoden ska räknas upp med samma höjning i % som sker på 
riksdagsmans grundarvode och gälla från 1 januari varje år.
2. Nytt timarvode införs då det inte är sammanträdesarvode, timme ett och 
timme två ger 388 kronor per timme, därefter är timme tre till åtta 188 
kronor per timme.
3. Förslag att fullmäktiges ersättning för helt möte blir 300 kronor istället 
för 200 kronor.        
4. Ej tjänstgörande ersättare erhåller 75 % av sammanträdesarvodet då de 
inte tjänstgör. (idag har de rätt till två fullt betalda sammanträden per år).
5. Årsarvoden har justerats upp för att ge mer skäligt arvode för ett 
ordförandeskap. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
föreslås ett högre årsarvode. Miljö- och byggnadsnämndens ordförande 
föreslås det högre årsarvodet det året då Hultsfred har ordförandeskapet. 
Det lägre årsarvodet föreslås gälla det år då Hultsfred är vice ordförande. 

Ersättningsbestämmelserna
En översyn har skett av innehållet och en total omskrivning av text för att 
anpassas till ett modernare språk. I bilaga finns det gamla dokumentet med 
noteringar om var det finns i det nya förslaget. Här i finns också det som är 
nytt kursiverat.

Värt att notera:
1. När kommunfullmäktige sammanträder före kl 18 utbetalas endast 
sammanträdesarvode och ingen ersättning för deltagande i helt möte 
(förslag 300 kr istället för 200 kr). (2.1.4)
2. Vid andra tjänsteuppdrag än sammanträden är det timarvode som gäller 
(388 kronor för timme ett, 388 kronor för timme två och timme tre till åtta 
är det 188 kronor per timme) (2.1.2 och 2.1.3)
3 Arvode vid protokolljustering är endast när det är tidsbestämt och i dag är 
det endast kommunfullmäktige som har detta. (2.1.6)   
4. Vigselarvode samt reseersättning föreslås införas. (2.1.7)
5. Specifikation över vad som ingår i ordförandeskapet. Undantaget är 
kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen där det mesta ingår i fasta årsarvodet. 

Arvodesförslag till revisorerna har lagts in, samma nivå på årsarvode för 
ordförande och vice ordförande i Östra Smålands kommunalteknikförbund 
samt arvode till miljö- och byggnadsnämndens ordförande med hög nivå 
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för ordförandeåret och det lägre för vice ordförande-året. 

Vad gäller försäkringar har uppgifter om dessa ännu inte kommit. 

Tillägg i förslaget
På mötet föreslås att även ordförande och vice ordförande i Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund ska få sammanträdesarvode. I förslaget från 
parlamentariska gruppen är det noterat att inget sammanträdesarvode ska 
utbetalas för dem. 

Socialjour
Arvodesgruppen har lyft ur socialjouren ur ersättningsbestämmelserna för 
en enskild hantering. Detta behandlas i eget ärende.

Yrkanden
Tommy Ejnarsson, V, Tommy Rälg, S, Åke Bergh, M och John Hoffbrink, 
SD yrkar bifall till förslaget.

Mikael Petersson, L, yrkade avslag till förslaget med motivering att det 
skulle innebära ökade kostnader. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige §§ 117/2013, 109/2014, 139/2014, 102/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 233/2013, 297/2013, 122/2014, 
148/2014, 263/2014, 287/2014, 111/2015, 229/2015
Kommunstyrelsen §§ 100/2013, 121/2014, 77/2015
Tjänsteskrivelse från kanslichefen 2015-11-09

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 144/2015 Dnr 2015/169 753

Arvode för socialjour 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att arvode för 
jour ska utbetalas till socialnämndens ordförande eller annan av 
socialnämnden särskilt utsedd förtroendevald med 4 000 kronor per månad. 

Om Hultsfreds kommun istället inför en socialjour som bemannas med 
kommunala tjänstemän upphör arvodet för beredskap/jour från och med 
nästföljande månad.

Sammanfattning
I Hultsfreds kommun utgör socialnämndens ordförande för närvarande 
socialjour. Ett behov finns av se över ersättningen för detta.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har idag ett system för socialjouren som bygger på att 
presidiet i socialnämnden delar på att ansvara för den sociala 
jourverksamheten. I praktiken innebär det att tjänstemän ofta blir 
involverade för att kunna hantera den uppkomna situationen. Under senare 
år har det i praktiken enbart varit ordförande som fullgjort detta uppdrag 
och erhållit en ersättning om 7 000 kronor/år. Denna ersättning har inte 
räknats upp och är dessutom densamma per person som när tre politiker 
delade uppdraget sinsemellan (total ersättning var då 21 000 kronor).

Socialförvaltningen eftersträvar på sikt att införa en socialjour som 
bemannas av tjänstemän och då utreds även om samverkan kan ske med 
närliggande kommuner. 

I Socialtjänstlagen 3 kap. 6 § 2 st finns en rekommendation till 
kommunerna att ha en social jour. Sedan lagen infördes har kraven på 
socialtjänsternas insatser skärpts inte minst när det gäller insatser till skydd 
för barn och unga. Det ställer andra krav på bemanningen av socialjourerna 
och allt fler kommuner har överfört ansvaret för jourverksamheten från 
politiker till tjänstemän.

Eftersom det för närvarande inte är klart när en eventuell 
tjänstemannabaserad socialjour kan starta föreslås att nuvarande system 
med att uppdraget sköts av socialnämndens ordförande behålls tillsvidare. 
Arvodet ska dock utbetalas månadsvis och upphöra om en 
tjänstemannajour kommer till stånd.
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En skälig ersättning för detta uppdrag är 4 000 kronor per månad vilket är 
betydligt lägre än vad en tjänstemannajour skulle kosta (Kalmar kommun 
har exempelvis en kostnad på ca 24 kr/invånare och år för sin medverkan i 
gemensam jour med grannkommunerna).

Bland de kommuner som fortfarande har förtroendevalda i en liknande roll 
utgår i exempelvis Hässleholm 6 411 kronor/månad. I flertalet kommuner 
är dock den delen som avser jourersättning inte specificerad utan jour ingår 
i de jämfört med Hultsfred högre grundarvode som utgår i flertalet 
kommuner. Länssnittet för det fasta arvodet till en ordförande i en 
socialnämnd är för närvarande 193 692 kronor att jämföra med 55 538 
kronor i Hultsfred idag.

Yrkande
Rosie Folkesson, Lena Hasting, Dan Torkelsson och Tommy Rälg, 
samtliga S, yrkar bifall till förslaget med tillägg att det är bra att det 
eftersträvas en socialjour som bemannas av tjänstemän. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Johan Sandell 2015-11-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 230/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 147/2015 Dnr 2015/174 104

Utbetalning av partistöd för år 2016
Förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att partistöd för år 2016 utbetalas till de 
politiska partierna i kommunfullmäktige enligt nedanstående förteckning. 

Parti Antal 
mandat

Grundstöd Mandatstöd Totalt 
partistöd

Socialdemokraterna 16 13 771 kr 111 536 kr 125 307 kr
Centerpartiet 11 13 771 kr   76 681 kr 90 452 kr
Sverigedemokraterna 5 13 771 kr 34 855 kr 48 626 kr
Moderaterna 4 13 771 kr 27 884 kr 41 655 kr
Kristdemokraterna 4 13 771 kr 27 884 kr 41 655 kr
Vänsterpartiet 3 13 771 kr 20 913 kr 34 684 kr
Miljöpartiet 1 13 771 kr 6 971 kr 20 742 kr
Liberalerna 1 13 771 kr 6 971 kr 20 742 kr
Totalt 45 423 863 kr

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i § 109/2014 antagit ”Regler för lokalt partistöd i 
Hultsfreds kommun”. Enligt § 5 i reglerna ska partistöd betalas ut årligen i 
förskott senast under februari månad efter beslut av fullmäktige.

Partierna ska senast 2016-06-30 lämna en redovisning av partistödets 
användning under 2015. Partierna påminns om att om så inte sker utbetalas 
inget partistöd under nästkommande år (2017). 

Partistöd utgår under 2016 med dels ett grundstöd om 13 771 kronor per parti 
samt dels ett mandatbundet stöd om 6 971 kronor per mandat. Baserat på 
utvecklingen för konsumentprisindex (KPI) har en justering av beloppen skett 
jämfört med 2015.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 141/2015 Dnr 2015/157

Utegym vid Hagadal – tidigareläggning av 
investering 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna 
kultur- och fritidförvaltningens förslag att bygga ett utegym för 
allmänheten vid Hagadals Sportcenter vilket innebär en tidigareläggning av 
investering.

Vidare föreslås att kommunfullmäktige godkänner finansiering genom ett 
överskridande av 2015 års investeringsbudget.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen önskar tidigareläggning av investering för 
att uppföra ett utegym vid Hagadals Sportcenter för spontan träning och 
motion för allmänheten. 

Ärendebeskrivning
Ett utegym vid Hagadals Sportcenter togs med i investeringsbudget för år 
2017 i samband med budget 2016. 

Kultur- och fritidsförvaltningen önskar nu tidigareläggning för att uppföra 
ett utegym vid Hagadals Sportcenter för spontan träning och motion för 
allmänheten. Ett utegym med tio träningsstationer och belysning för att 
kunna användas dygnet runt. 

Det finns en stor efterfrågan från flera motionärer och från föreningslivet 
att kunna använda ett utegym i samband med träning. Skolan har också ett 
stort intresse samt att man under sommarhalvåret kan använda ett utegym 
som komplement till Hagadals övriga verksamheter. Ett utegym förväntas 
få stor användning av motionärer, föreningar och främjar friskvård och 
spontan träning.

Det utvecklar och ökar intresset för Hagadal som anläggning.

Yrkande
På mötet föreslår ordförande att sista orden i förslag till beslut vad gäller 
finansieringsförslaget … då förvaltningens driftbudget beräknas ge ett 
överskott” stryks.

Rosie Folkesson, S yrkar bifall till förslaget och förändringen att ta bort 
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sista delen av meningen om att finansiering sker genom ett överskridande 
av 2015 års investeringsbudget då förvaltningens driftbudget beräknas ge 
ett överskott.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschef 2015-10-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 209/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige

37



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-24

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 142/2015 Dnr 2015/171 015

Beredskap i Mörlunda - Räddningstjänsten 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå 300 tkr ur årets 
investeringsbudget för inköp av ett fordon för att införa FIP (första 
insatsperson) samt att utrusta denna i utryckningsbart skick. 

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner att Målillastyrkan och Mörlundastyrkan åker 
på alla larm gemensamt för att kunna genomföra räddningsinsatser.

Sammanfattning
För att upprätthålla styrkan med beredskapspersonal i Mörlunda behövs en 
omformning av organisationen i Mörlunda

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten måste omforma organisationen i Mörlunda. Detta för att 
kunna upprätthålla styrkan med beredskapspersonal. Organisationen idag 
består av 1 styrkeledare och 2 brandmän i beredskap dygnet runt. 
Räddningstjänsten har allt svårare att rekrytera ny personal på alla orter i 
kommunen men situationen i Mörlunda är krisartad. 

Räddningstjänsten är tvingade att sänka antalet beredskapspersonal med en 
halv tjänst dagtid eftersom vi inte har tillräckligt med personal som jobbar 
på orten. Den nya organisationen kommer att bestå av 1 FIP (första 
insatsperson) i egen liten bil dygnet runt som åker direkt till olycksplats och 
1 beredskap som bemannar släckbilen dagtid. På natten när de flesta är 
hemma i Mörlunda så kommer bemanningen att vara 1 FIP i egen liten bil 
och 2 beredskap som bemannar släckbilen.

Förslag
Räddningstjänsten tappar personal som kan ha beredskap av flera olika 
anledningar. Det senaste är att en arbetsgivare flyttar sin verksamhet från 
orten där 3 av räddningstjänstens personal arbetar idag. Läget är mycket 
ansträngt. Räddningstjänsten har dessutom mycket svårt att rekrytera ny 
personal i Mörlunda. För att kunna upprätthålla beredskap på orten så 
måste man titta på andra lösningar. 

Förslaget med FIP är framtaget gemensamt med personal från stationen i 
Mörlunda. Detta är en väl beprövad metod i många andra kommuner i 
Sverige. Att införa denna förändring medför också att förstärkning till 
Mörlundastyrkan är nödvändig. Detta löser man genom att Målilla och 
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Mörlundas styrkor larmas gemensamt på alla larm. Kostnadsökningen för 
att samlarma Målilla och Mörlunda kommer att täckas av minskning med 
en halv beredskap i Mörlunda. Räddningstjänsten har ingen budget i år för 
att köpa ett litet fordon och bygga iordning den i utryckningsbart skick. 
Därför äskas pengar till detta. Räddningstjänsten räknar med att denna 
förändring kommer att vara klar till april 2016.

Yrkande
Åke Bergh, M, yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från räddningschefen 2015-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 223/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 146/2015 Dnr 2014/193 401

Skrivelse med begäran om ändring i lokala 
ordningsföreskrifter gällande elljus- och 
motionsspår 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra de lokala 
ordningsföreskrifterna genom att ett förbud mot gång, löpning och cykling i 
preparerade skidspår införs i 18 § vilket ger paragrafen följande lydelse:
” Ridning, löpning, cykling m.m.

§ 18 
Ridning och framförande av hästar får ej ske på kommunala badplatser 
eller på iordningställda elljus-, motions- och skidspår. Ridning är även 
förbjudet på strandpromenaden utmed sjön Hulingen i Hultsfred.

Gång, löpning eller cykling får ej ske vintertid i anlagda skidspår på elljus- 
och motionsspår.”

Sammanfattning
Kommunkansliet har gjort en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna 
efter att kommunfullmäktige återremitterat ett tidigare föreslag till ändring i 
föreskrifterna.

Ärendebeskrivning
Med anledning av en skrivelse från orienteringsklubbarna i Hultsfred och 
Målilla tog kultur- och fritidsförvaltningen fram ett förslag till ändring av 
de lokala ordningsföreskrifterna gällande tillåten användning av motions- 
och elljusspår samt skidspår. Kommunfullmäktige beslutade § 28/2015 att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen med anledning av vissa 
oklarheter kring den föreslagna ändringens konsekvenser. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter § 57/2015 att uppdra åt 
kommunkansliet att se över såväl § 18 som övriga paragrafer i de lokala 
ordningsföreskrifterna.

Kommunerna har enligt 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande 
för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen möjlighet att meddela lokala föreskrifter för hur den 
allmänna ordningen ska upprätthållas på offentliga platser. De nu gällande 
allmänna ordningsföreskrifterna för Hultsfreds kommun är antagna av 
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kommunfullmäktige år 2008 och liknar de föreskrifter som finns i andra 
kommuner. Samtliga paragrafer i föreskrifterna bedöms fortfarande som 
aktuella. I några fall föreslås dock mindre förändringar.

Förslaget har stämts av med Östra Smålands Kommunalteknikförbund och 
kultur- och fritidschefen.

Nuvarande formulering och förslag till ny formulering
Badplatser och motionsspår
I § 18 förbjuds idag ridning på badplatser, i elljusspår samt på 
strandpromenaden i Hultsfred. Idag lyder paragrafen enligt följande:
”Ridning

§ 18
Ridning och framförande av hästar får ej ske på kommunala badplatser 
eller på kommunala elljusspår. Ej heller på strandpromenaden utmed sjön 
Hulingen i Hultsfred.”

Förslaget är att denna paragraf istället får följande lydelse:

”Ridning, löpning, cykling m. m.

§ 18
Ridning och framförande av hästar får ej ske på kommunala badplatser 
eller på iordningställda elljus-, motions- och skidspår. Ridning är även 
förbjudet på strandpromenaden utmed sjön Hulingen i Hultsfred.

Gång, löpning eller cykling får ej ske vintertid i anlagda skidspår på elljus- 
och motionsspår.”

I det tidigare förslaget som kommunfullmäktige hade att ta ställning till 
fanns även en skrivning om förbud mot framförande av motordrivna fordon 
i motionsspår samt på badplatser.

En sådan reglering får dock anses överflödig med hänvisning till att sådan 
körning redan generellt är förbjuden enligt Terrängkörningslagen (SFS 
1975:1313). Denna lag medger dock undantag för jord- och skogsbrukets 
behov liksom vissa andra nyttotransporter som anges i lagtexten.

Frågor som behandlats i samband med beredningen.
Förtäring av alkohol
I ordningsföreskrifterna regleras även förbud mot förtäring av alkohol inom 
vissa områden i Hultsfreds och Virserums tätorter. I Hultsfred råder för 
närvarande förbud i området kring gågatan och gymnasiet samt i anslutning 
till Folkets park och vid Rock City. Sedan kommunfullmäktige senast 
antog de lokala ordningsföreskrifterna har ytterligare bebyggelse 
tillkommit i Hultsfred tätort inom området Strandlyckan. Frågan har väckts 
om alkoholförbudet ska omfatta även detta område. Det bedöms för 
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närvarande inte som att ett sådant behov finns med hänsyn till områdets 
karaktär som renodlat bostadsområde.

Gällande det förbud mot förtäring av alkohol som idag finns vid Folkets 
park och runt Rock City bedöms det fortfarande finnas ett behov av 
förbudet. Någon utvidgning av förbudet med även den kommunala 
badplatsen bör dock inte ske med hänsyn till att ingen annan badplats i 
kommunen och mycket få i landet har ett sådant förbud. Eventuella 
ordningsproblem motsvarar inte den inskränkning som ett förbud skulle 
innebära.

I sammanhanget har även den lokala polisen förtydligat att ett 
alkoholförbud inte hindrar att campinggäster intar alkoholhaltiga drycker i 
anslutning till sina tält/husvagnar när området upplåtits för tillfällig 
camping i samband med festivaler etc.

Begravningsplatser
I samband med ärendets handläggning har även frågan om kommunen har 
rätt att utfärda föreskrifter som berör begravningsplatser, vilka ägs/förvaltas 
av Svenska Kyrkan. Enligt gällande praxis jämställs begravningsplatser i 
dessa sammanhang med offentlig plats och ett flertal kommuner reglerar 
därför dessa i sina respektive ordningsföreskrifter. Ingen ändring föreslås 
därför på detta område.

Översyn
Under nästkommande år kommer en översyn av ordningsföreskrifter att 
ske.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 7/2015, 214/2015
Kommunstyrelsen § 21/2015
Kommunfullmäktige § 28/2015
Tjänsteskrivelse från Johan Sandell 2015-10-23

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 145/2015 Dnr 2015/160 109

Förvaltning av Högsby kommuns skogar 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) förvaltar Högsby kommuns 
skogar under år 2016. 

Om förvaltningen av Högsby kommuns skogar ska bli permanent ska beslut 
tas innan 2016 års utgång. Då ska uppdraget föras in i förbundsordningen 
som ska revideras av respektive kommunfullmäktige i Hultsfreds och 
Högsby kommuner.

Sammanfattning
Förslag att Högsby kommun låter ÖSK ta över ansvaret för förvaltningen 
av kommunens skogar under en prövotid på ett år.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Högsby kommuns kommunstyrelse uppdrog till förbundschefen att 
upphandla förvaltning av kommunens skogar. 2015-04-14 beslutade 
kommunstyrelsen att säga upp förvaltningsavtalet med Södra Skogsägarna. 
Högsby kommun föreslår att ÖSK under en prövotid på ett år tar över 
ansvaret för förvaltningen av kommunens skogar, cirka 1300 ha. Uppdraget 
ska då skötas av skogsförvaltare anställd inom ÖSK.

Förslag som beslutats av kommunfullmäktige i Högsby kommun
Kommunstyrelsen i Högsby kommun beslutade 2015-09-15, § 212, att 
lämna förslag om att ÖSK tar över ansvaret för Högsby kommuns skogar 
på en prövotid om ett år, under förutsättning att även Hultsfreds kommun 
godkänner förslaget. Kommunfullmäktige i Högsby kommun beslutade § 
172/2015 utifrån förslaget från kommunstyrelsen.

Förslaget innebär att skogsförvaltningen i Hultsfreds och Högsby 
kommuner samordnas.

Förbundschef Helena Grybäck Svensson har meddelat att uppdraget kan 
hanteras inom förbundet och kostnaden får belasta Högsby kommun.

Utvärdering ska ske inom ett år och då får frågan åter lyftas.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2015-10-28
Kommunfullmäktige i Högsby kommun § 172/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 207/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 137/2015 Dnr 2015/147

Justering av plan- och bygglovstaxa för 
Hultsfreds och Vimmerby kommuner 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att justera plan- och 
bygglovstaxa i det avseende att justeringsfaktorn (N) ökas från 0,7 till 0,8 
och börja gälla från och med 1 januari 2016.

Sammanfattning
Förslag till justering av plan- och bygglovstaxa för Hultsfreds och 
Vimmerby kommuner.

Ärendebeskrivning
I underlaget till den befintliga taxan från Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) framgår hur de olika avgifterna inom plan- och 
bygglovsområdet ska beräknas.

”Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en 
tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän 
försäkring (mPBB) samt ärendeberoendefaktorer som grundar sig på den 
tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp 
kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N kan läggas till funktionen i syfte 
att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Faktor N 
föreslås i detta underlag utgöras av siffran 0,8 (om kommunen har färre 
invånare än 20 000), 1,2 (om kommunen har flera invånare än 50 000) och 
1 för kommuner med invånarantal däremellan. Kommunfullmäktige kan 
besluta att faktor N ska vara lägre eller högre och kan grunda sitt beslut på 
invånarantal eller på andra faktorer…”

När kommunfullmäktige beslutade om de befintliga taxorna för Hultsfred 
respektive Vimmerby kommun så valdes dock en justeringsfaktor på 0,7. 
Detta minskar förvaltningens möjlighet till avgiftsfinansiering. Någon 
ekonomisk kompensation har inte lämnats till förvaltningen utan detta har 
därför blivit en indirekt besparing i förvaltningens budget.

Med den sammanslagning av miljö- och byggnadsnämnden som gjordes 
2014-04-01 kan verksamhetsområdet Hultsfred-Vimmerby betraktas som 
en kommun med cirka 29 000 invånare. Enligt SKL:s förslag borde då 
justeringsfaktorn N sättas till 1,0.

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att beslutet tas av respektive 
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kommunfullmäktige och att det bedöms att det är rimligt att 
justeringsfaktorn N åtminstone höjs till 0,9.

Samråd har skett med kommunledningen i Vimmerby kommun. 

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 174/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 210/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 138/2015 Dnr 2015/146

Taxa för kart- och mätverksamhet i Hultsfreds 
och Vimmerby kommuner 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta redovisat förslag 
till taxa för kommunens kart- och mätverksamhet att gälla från och med 
2016-01-01.

Vidare föreslås att då den föreslagna taxan träder ikraft upphör tidigare 
mätningstaxa att gälla, antagen av kommunfullmäktige § 122/2012.

Basmånad för indexuppräkningen ändras även till oktober 2015.

Sammanfattning
Förslag till ny taxa för kart- och mätverksamhet i Hultsfreds och Vimmerby 
kommuner.

Ärendebeskrivning
Sedan nämnderna i Hultsfreds och Vimmerby kommuner slogs samman
2014-04-01 finns det behov av en gemensam taxa för kart- och 
mätverksamheten. 

Avgiften tas ut med stöd av plan- och bygglagen, 12 kap 8 § och är avsedd 
att täcka kommunens kostnader för den aktuella myndighetsutövningen 
eller tjänsten.

De förändringar som gjorts är att man tagit bort tidigare svårtolkade 
formeluträkningar baserat på byggnads- eller tomtarea, vilket inte speglade 
nedlagd arbetstid till en enhetlig avgift baserad på en genomsnittlig kostnad 
för nedlagd tid. Timtaxan föreslås höjas till 850 kronor per timme 
(Hultsfred idag 800 kronor och Vimmerby 700-820 kronor).

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 173/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 191/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 139/2015 Dnr 2015/132

Justering av taxa för livsmedelskontrollen i 
Hultsfreds och Vimmerby kommuner 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta redovisat förslag 
till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet att 
gälla från och med 1 januari 2016. 

Då den föreslagna taxan träder i kraft föreslås att den tidigare 
livsmedelstaxan antagen av kommunfullmäktige § 137/2013 upphör att 
gälla. 

Basmånad för indexuppräkningen föreslås ändras till oktober 2015.

Sammanfattning
Förslag till justering av taxa för livsmedelskontrollen i Hultsfreds och 
Vimmerby kommuner.

Ärendebeskrivning
Det finns ett stort behov av att höja taxan för livsmedelskontrollen i såväl 
Hultsfreds som Vimmerby kommun. Detta då nya beräkningar av 
kostnaden för livsmedelskontrollen visar att den befintliga taxan på 730 
kronor per timme bör höjas till 1 000 kronor per timme för den ordinarie 
livsmedelskontrollen och till 930 kronor för den extra offentliga kontrollen.

Medeltiden som läggs på livsmedelsverksamheter i Hultsfred och 
Vimmerby kommuner är 5,45 timmar per år. Höjningen av timtaxan från 
730 kronor till 1 000 kronor ger alltså i snitt en ökning av den årliga 
kontrollkostnaden på 1 472 kronor.

I taxan har inte några stora förändringar gjorts i sak men den har 
kompletterats och förtydligats, bland annat med avseende på kommunens 
ansvar på offentlig kontroll av dricksvattenförsörjningen. Dessutom har 
möjligheten till viss rabatt tagits bort då detta inte längre är förenligt med 
livsmedelslagstiftningen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 136/2015 att föreslå 
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta redovisat förslag till taxa 
för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet att gälla från 
och med 1 januari 2016. Då den föreslagna taxan träder i kraft föreslås att 
den tidigare livsmedelstaxan antagen av kommunfullmäktige § 137/2013 
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upphör att gälla. Basmånad för indexuppräkningen föreslås ändras till 
oktober 2015.

Arbetsutskottet beslutade § 178/2015 att ärendet får återkomma efter 
kompletteringar med de beräkningar som nämns ovan.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 136/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 178/2015, 195/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 140/2015 Dnr 2015/156

Tilläggsanslag löner 2015 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kostnaden för 
löneökningarna 10 871,3 tkr finansieras genom att ianspråkta detta belopp 
av kommunfullmäktiges reserverade medel för särskilda ändamål. 

Sammanfattning
Kostnaden för löneökningarna 2015 och finansiering föreslås ske genom 
kommunfullmäktiges anslag för särskilda ändamål. 

Ärendebeskrivning
Personalkostnaderna i budgeten för år 2015 är beräknade med 
utgångspunkt från löneläget per 2014-04-01. Enligt uppgift från 
personalkontoret blev nivåhöjningen 2015-04-01 ca 2,8 %. Dock påverkas 
inte vissa ersättningar av höjningen varför ökningen av de totala 
lönekostnaderna blir något mindre.

När lönerna höjs ökar inte bara de löpande löneutbetalningarna utan också 
värdet av kommunens skuld för de anställdas semesterlöner samt 
pensionsavgift och löneskatt. Dock påverkas inte vissa ersättningar av 
höjningen.

Kostnaden för löneökningen inklusive personalomkostnadspålägg uppgår 
till 10 896,6 tkr. Av detta finansieras 25,3 tkr av statsbidrag. Återstår att 
finansiera är då 10 871,3 tkr, vilket föreslås ske genom att beloppet belastar 
kontot för kommunfullmäktiges reserverade medel för löneökningar. För 
detta finns avsatt 13 820,1 tkr i 2015 års budget, vilket medför ett överskott 
på 2 948,8 tkr med motsvarande förbättring av 2015 års budgeterade 
resultat

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret 2015-10-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 199/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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