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KF § 1/2016

Meddelanden
1.  Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början    Anslaget 2016             Återstår
650 000:-                           0 :-                               650 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål 

Anslag från årets början      Anslaget 2016         Återstår 
14 615 000:-                        0 :-                           14 615 000:-

3



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-08

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 2/2016

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:
- Kommunens arbete med landsbygdsutveckling

Lars Rosander och Per-Inge Pettersson, båda C, svarar på frågan och 
förtydligar hur kommunens nuvarande organisation i dessa frågor fungerar. 
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KF § 3/2016 Dnr 2016/19 332

Motion från Rosie Folkesson, S, om klättervägg 
i Mörlunda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
En motion om att anlägga en klättervägg i Mörlunda har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Rosie Folkesson, S, har 2016-02-05 lämnat in en 
motion om att kommunen ska undersöka möjligheten att bygga en 
klättervägg för barn och ungdomar i Mörlunda och att ett bygge i så fall 
kan påbörjas snarast.

I motionen beskrivs att en sådan klättervägg skulle vara positiv för att 
utveckla barnens planeringsförmåga, rörelseförmåga och hälsa.

Beslutsunderlag
Motion inlämnad av Rosie Folkesson 2016-02-05

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 4/2016 Dnr 2015/191 109

Entledigande från samtliga politiska uppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Arne Fäldt, S, från
samtliga politiska uppdrag.

Ny räkning får begäras hos länsstyrelsen avseende uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Arne Fäldt, S, har i skrivelse daterad 2015-12-29 begärt att bli
entledigad från samtliga politiska uppdrag.

Arne Fäldt innehar uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande daterad 2015-12-29

Skickas till
Den entledigade
Länsstyrelsen i Kalmar län
Barn- och utbildningsnämnden
Personalkontoret
Kommunkansliet
Pärmen
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KF § 5/2016 Dnr 2015/191 109

Val av ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Kjell Mellberg, S, till ny ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Fyllnadsval ska förrättas efter Arne Fäldt, S.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i § 4/2016 entledigat Arne Fäldt, S, från 
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Socialdemokraterna föreslår vid dagens fullmäktigemöte att Kjell Mellberg, 
S, utses till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande daterad 2015-12-29
Kommunfullmäktige § 4/2016

Skickas till
Den valde
Barn- och utbildningsnämnden
Personalkontoret
Kommunkansliet
Pärmen
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KF § 6/2016 Dnr 2015/154 041

Inför budget 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för presentationerna som utgör starten för 
arbetet med budget 2017.

Sammanfattning
Vid kvällens fullmäktigesammanträde föredrogs direktiv, omvärldsanalys 
samt övriga förutsättningar inför arbetet med budget 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunchef Lars Rönnlund inledde med en övergripande omvärldsanalys. 
Därefter redogjorde ekonomichef Henric Svensson tillsammans med 
ekonomikontorets controllrar för kommunens förutsättningar. I 
presentationerna behandlades bland annat skattesats, investeringar samt den 
förväntade befolkningsutvecklingen.

Skickas till
Samtliga förvaltningar
Revisionen
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KF § 7/2016 Dnr 2016/11 133

Asylfrågor och statsbidraget -  fördelning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta långtidsplanen och den föreslagna 
fördelningen av medel.

Fördelningen av den gemensamma budgetposten baseras på bedömda och 
ofinansierade ansträngningar just nu i verksamheterna och kan komma att 
omfördelas om situation förändras. Ekonomikontoret får i uppdrag att 
utarbeta de volymtal som ska ligga till grund för att bedöma eventuella 
kommande omfördelningar vid varje budgetår.

Sammanfattning
Ett förslag till åtgärdskatalog med anledning av de fortsatt stora 
ansträngningar vad gäller asyl- och integrationsfrågorna. Förslaget är en 
åtgärdskatalog uppgående till en total kostnad om 34 031 tkr per år, 
varandes i fem år. Total kostnad under fem år blir då 153 141 tkr. 
Finansiering beräknas komma från utökade statsbidrag uppgående till 
128 420 tkr under perioden. Om prognoserna stämmer skulle det innebära 
att förslaget är underfinansierat av statliga medel med 24 720 tkr.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Arbetsutskottet har enligt § 234/2015 gett kommunchefen i uppdrag att 
återkomma med ett förslag till åtgärdskatalog med anledning av de fortsatt 
stora ansträngningar vad gäller asyl- och integrationsfrågorna. Kommunen 
antog ett program för förbättrad asyl- och integration i februari 2015. 

Staten har nyligen beslutat att anvisa extra medel till kommunerna. Frågan 
är vad i programmet som eventuellt kan finansieras med dessa medel, vad 
kommunen redan självt har finansierat som staten borde finansiera samt 
vad kommunen har för akuta behov främst inom barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Ytterligare material om kommunens situation i asyl- och integrationsfrågan 
återfinns i programmet som antogs av kommunfullmäktige i februari 2015.

Arbetsgruppen
Kommunchef Lars-Erik Rönnlund har i samråd med ekonomichef Henric 
Svensson, socialchef Ann-Gret Sillén, barn- och utbildningschef Per 
Theorin och ÖSKs förbundschef Helena Grybäck Svensson analyserat 
dagens ansträngda situation och arbetat fram en modell för hur kommunen 
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utöver redan befintliga satsningar inom asyl- och integration bör agera.

Förslaget har redovisats på gemensamt gruppmöte för politikerna samt på 
sammanträdet med kommunstyrelsen.

Arbetsgruppen har fört ett resonemang om att eftersom de största delarna 
av åtgärdsförslagen handlar om att inrätta ytterligare tjänster så måste det 
finnas möjlighet att rekrytera i fasta anställningar i så stor utsträckning som 
möjligt. Kommunen har redan idag mycket svårt att rekrytera inom dessa 
områden och det är inte troligt att det skulle bli lättare att rekrytera inom 
redan svårrekryterade områden genom att erbjuda projekttjänster.

Arbetsgruppen gör också bedömningen att flera verksamheter måste få en 
planeringsstabilitet för att kunna fatta kloka beslut i en redan ansträngd 
situation.

Åtgärdskatalogen ca 34mkr/år, dess finansiering samt vad som är 
kommunens risktagande
Arbetsgruppen har tagit fram en lista på behov som finns just nu. Eftersom 
listan på önskemål blev mycket lång har gruppen sedan inbördes försökt att 
prioritera vad som kan utgöra ett helhetstänkande i summan av behoven. 
Detta har sedan omvandlats till kalkylerade summor. Gruppen vill 
poängtera att det bör vara nämnderna som slutligen bör få avgöra vilka 
satsningar som ska göras inom ramen för sina anslag.

Förslaget är en åtgärdskatalog uppgående till en total kostnad om 34 031 
tkr per år, varandes i fem år. Dock beräknas bara halvårseffekt 2016. Total 
kostnad under fem år blir då 153 141 tkr.

Finansiering beräknas komma från utökade statsbidrag uppgående till 
128 420 tkr under perioden. Om prognoserna stämmer skulle det innebära 
att förslaget är underfinansierat av statliga medel med 24 720 tkr. Detta kan 
då anses som kommunens risk eller beslut om att med egna medel 
finansiera. 

Risken utöver detta är givetvis att prognoserna inte faller in i form av att 
antalet asylsökande och PUT:are (de som fått permanent 
uppehållstillstånd) uppgår till beräknade volymer. Precis som vid ordinarie 
anslagstilldelning måste då självfallet verksamheterna anpassa sina 
kostnader till en sådan situation. 

Övriga möjligheter för att minimera kommunens egna insatser är att 
statsbidragen ökar mer än beräknat, att det centrala schablonbeloppet räcker 
till mer än planerat, att kommunens resultatutjämningsreserv tas i anspråk, 
att kommunen höjer skatten eller minskar kostnader på andra delar av 
verksamheten. Slutligen kan ett resonemang föras om att frågan är 
extraordinär och en omstruktureringskostnad och därmed läggas utanför 
balanskravet. Beslutet kan även i vanlig ordning komma att omprövas vid 
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varje enskilt budgetår

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3/2016
Kommunstyrelsen § 8/2016

Skickas till
Samtliga förvaltningar
Revisionen
Ekonomikontoret
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KF § 8/2015 Dnr 2015/189 103

Remiss angående ansökan att bilda 
regionkommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar följande förslag till remissyttrande över remiss 
om ansökan att bilda regionkommun:

”Landstingets begäran om yttrande är uppdelat i tre delar. Den första delen 
är begäran om ett yttrande de andra två delarna är ett erbjudande om att 
kunna lämna kommentarer. Kommunens svar delas därför upp i dessa 
delar.

Yttrande gällande övertagande av det regionala 
utvecklingsansvaret och då också bilda regionkommun
Landstinget i Kalmar län önskar ansöka hos regeringen om en ändring i 
lagen om regionalt utvecklingsansvar (SFS 2010:630) så att landstinget i 
Kalmar Län omfattas av lagen. Detta skulle innebära att landstinget övertar 
det regionala utvecklingsansvaret enligt nämnda lag och att det därmed 
också bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige.

Kommunens yttrande
Kommun tillstyrker att det regionala utvecklingsansvaret övertas och att det 
bildas en regionkommun. Detta avgör dock inte Kommunens 
ställningstagande gällande vilka frågor utöver de som lagen anger, som ska 
ingå i den nya regionkommunen. Dialog om det får ske i samklang med att 
kommunerna arbetar fram sitt förslag om att bilda ett nytt kommunförbund 
och diskuterar innehållet i detta i samråd med landstinget.

Möjlighet att lämna kommentarer på uppdrag, finansiering, 
politisk organisation för det regionala utvecklingsansvaret samt 
namn för den nya regionkommunen
Landstinget i Kalmar län anger att kommentarerna ska utgå ifrån 
utredningens avsnitt 9.1. 

Kommunens kommentarer om uppdrag
Utöver det uppdrag som lagen om regionalt utvecklingsansvar behandlar så 
föreslår utredningen att ett antal uppdrag till ska ingå. 

Kommunen är i grunden positiv till samordning men frågan om vad som 
kan komma att behandlas i regionkommunen och vad som behandlas i ett 
eventuellt nybildat kommunalförbund för mellankommunal samverkan bör 
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diskuteras i de kommande förhandlingarna.

Frågan blir av än mer vikt om kommunerna kommer att medfinansiera ett 
organ med egen beskattningsrätt men inte ingå i dess organisation. Det kan 
bli utmanande i ett primärkommunalt förbund att både de kommunala 
pengarna och uppdrag gällande näringsliv och turism inte finns där utan 
återfinns i regionkommunen. Turismfrågorna kanske kan utvecklas bättre i 
ett fristående bolag som samägs av alla parter.

Kommunens kommentarer om finansiering
Kommunen delar utredarens uppfattning att kommunerna inte kommer att 
finansiera den nya regionens förvaltnings och kanslikostnader för det 
regionala utvecklingsansvaret.

Men Kommunen är tveksam till det korrekta i att ett organ som har egen 
beskattningsrätt finansierar sina frågor med skatt och även med avgifter 
från kommunerna. Kommunernas avgift är också är en form av skatt.

Ett syfte med regionkommunbildandet är att öka tydligheten och 
demokratin. Blir detta verkligen tydligare?

Enligt vår undersökning av sex regioners budgetdokument framkommer att 
ingen av de andra regionerna har en regelmässig finansiering från 
kommunerna till det regionala utvecklingsansvaret. Däremot förekommer 
någon enstaka finansierng av enskilda projekt.

En stor del av demokratin är möjligheten till ansvarsutkrävande från folket. 
I en sådan här konstruktion kan det bli otydligt för folket hur mycket de 
egentligen betalar för olika uppdrag i en region. Detta skulle således 
försvåra möjligheten att bedöma ansvarsutkrävande. Demokrati vilar på 
transparens. Kommunens utgångspunkt är därför att huvudregeln ska vara 
att finansiering för regionala frågor ska ske via regionkommunens egna 
skatteuttag. Särskilda projekt kan komma att medfinansieras från fall till 
fall där det ligger i kommunens direkta intresse och är i enlighet med den 
kommunala kompetensen.

Kommunens kommentarer om politisk organisation för det regionala 
utvecklingsansvaret
Kommunen delar utredningens förslag att tillsätta en länsberedning.

Däremot anser Kommunen att vem kommunerna skickar i ärendena bör 
kommunerna få avgöra. På mötesagendan vid en länsberedning kan det visa 
sig att det förekommer vitt skilda frågor där Kommunen normalt har delat 
upp sitt politiska ledarskap på hemmaplan. För att kunna tillföra mest i 
diskussionen bör därför detta återspeglas i länsberedningen genom att olika 
punkter på en dagordning kan olika politiker komma att delta. Kommunen 
anser också att detta gynnar demokratin och det politiska deltagandet. 
Kommunen anser att man bör undersöka hur länsberedningen bör 
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organiseras så att detta blir praktiskt möjligt. 

Vidare anger utredaren att beredningens ska ske till regionfullmäktige men 
lämnas formellt till regionstyrelsen. Det kan säkert vara ett administrativt 
klokt sätt. Kommunallagen anger dock att fullmäktigeberedningar kan 
lämna sina egna förslag. Kommunen poängterar att regionkommunen måste 
fatta ett beslut om att tillsätta denna länsberedning för att den formellt ska 
få sin makt. Av just denna anledning kan det visa sig att Kommunens 
förslag ovan om att flera olika politiker ska kunna delta, beroende på 
beredningsärende, kan försvåras. Möjligheten bör dock undersökas innan 
det utesluts.

Namn för den nya regionkommunen
Kommunen föreslår ”Region Östra Småland med Öland” som namn för den 
nya regionkommunen.

Möjlighet att lämna kommentarer på landstingsstyrelsens syn 
på de utgångspunkter som ska ingå i kommande arbete att 
forma den övriga politiska organisationen
Kommunen delar de tankar som framförs i landstingsstyrelsens 
utgångspunkter. Regionkommunen får ett ännu större politiskt uppdrag och 
det blir av största vikt att ett stort politiskt deltagande finns.

Kommunens uppfattning är att det redan idag råder en ganska oklar bild 
hos medborgarna om vilken del av avgiftsuttaget som går till 
primärkommun och till sekundärkommun(landstingen). En regionkommun 
måste ta ansvar för att synliggöra sig hos medborgarna. Man måste ta 
ansvar för att informera om detta nya sätt att hantera regionala 
utvecklingsansvaret. Möjligheten till ansvarsutkrävande är central. 
Eftersom medborgarna inte får delta i själva beslutet om att bilda en 
regionkommun blir det än mer viktigt att man ödmjukt i fortsatta processen 
låter medborgarna delta på olika sätt. Utredningen saknar ett sådant kapitel. 
Även landstingsstyrelsens utgångspunkter saknar ett sådant kapitel.

Vad gäller kollektivtrafikfrågorna så delar kommunen utredningens förslag 
att det ska organiseras under samma nämnd som det regionala 
utvecklingsansvaret och beredas i samverkan med länsberedningen. 
Kommunen är väl medveten om det utredaren skriver - att ansvaret för 
kollektivtrafikfrågorna rent juridiskt övergick till Landstinget i samband 
med skatteväxlingen. Kommunens uppfattning är att hanteringen kring 
samverkan i samband med detta inte har skett på det sätt som förespeglats 
innan det genomfördes. Kommunen ser fram emot en bättre hantering i 
samband med bildandet av regionkommun. Det vore direkt olämpligt om 
den nya föreslagna länsberedningen skulle infria farhågorna som framförs i 
SKL:s bok om beredningar:

”… Det finns dock också viss skepsis mot fullmäktigeberedningar. 
Kritikerna har lyft fram att beredningar upplevs som pratklubbar som inte 
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fattar några beslut och att beredningarnas uppdrag inte känns 
meningsfulla eftersom de inte påverkar beslutsprocessen.” SKL, 
inspirationsskrift för förtroendevalda.

Vidare i samma anda är det viktigt att notera att det redan i lagen om 
regionalt utvecklingsansvar framgår att man ska samverka med 
kommunerna. Att det finns i lagstiftningen visar på primärkommunernas 
centrala roll i befolkningens vardag.”

Sammanfattning
Begäran från Landstinget i Kalmar län om yttrande från länets kommuner
över förslaget om att bilda en regionkommun.

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade 3 juni 2015 att tillsammans med
Regionförbundet i Kalmar län påbörja arbetet med att förbereda en ansökan
om att Landstingen ska överta det regionala utvecklingsansvaret från
Regionförbundet från och med januari 2019.
Kent Johansson har anlitats som särskild utredare för att ansvara för den
förberedande processen och dialogen med kommunerna i länet samt övriga
länsorganisationer.

Uppdraget ska redovisas för regionförbundets styrelse och
landstingsfullmäktige 24 februari 2015. Innan ett slutligt ställningstagande
kan ske ska landstinget inhämta ställningstagande i frågan från samtliga
tolv kommuner i länet.

Remiss – en förändring av det regionala utvecklingsansvaret
Efter genomgång av utredningen har landstingsstyrelsen för avsikt att
föreslå landstingsfullmäktige att hos regeringen ansöka om ändring av
Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att
landstinget i Kalmar län omfattas av lagen och att det därmed bildas en
region med ett direktvalt regionfullmäktige.

Landstingsstyrelsen begär yttrande över förslaget från länets samtliga
kommuner och föreslår kommunerna att tillstyrka förslaget. Remissvaret
ska vara landstinget tillhanda senast 17 februari 2016.

Landstingsfullmäktige behandlar frågan den 24 februari. Samtliga
kommuners ställningstaganden ska redovisas i ansökan.

Möjligheter att lämna kommentarer
Vidare ges möjlighet att lämna kommentarer på uppdrag, finansiering,
politisk organisation för det regionala utvecklingsuppdraget samt namn för
den nya regionkommunen (se avsnitt 9.1 i Kent Johanssons rapport).

Beslut från landstingsstyrelsen 2015-12-14
Ärendet har behandlats hos landstingsstyrelsen § 225.
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Arbetsutskottet beslutade § 7/2016 ge uppdrag till kommunchef Lars-Erik 
Rönnlund för att ta fram ett yttrande som kan behandlas på nästa 
sammanträde med arbetsutskottet 26 januari 2016.

Med detta beslutades också att informera kommunstyrelsen om 
hanteringen.

Kommunstyrelsen beslutade § 9/2016 ge arbetsutskottet i uppdrag att 
utforma ett yttrande som kan lyftas i kommunfullmäktige 8 februari 2016.

Förslag till remissyttrande
Kommunchef Lars-Erik Rönnlund har sammanställt ett förslag till 
remissyttrande som redovisades på arbetsutskottets sammanträde.

Yttrandet är uppdelat i tre delar. Den första delen är en begäran om ett 
yttrande, de andra två delarna är ett erbjudande om att kunna lämna 
kommentarer. Därför har yttrandet delats upp i dessa delar.

Vad gäller första delen föreslås kommunen tillstyrka att det regionala 
utvecklingsansvaret övertas och att det bildas en regionkommun. 

Därefter kommenteras uppdraget, finansiering och den politiska 
organisationen samt landstingsstyrelsens syn på de utgångspunkter som ska 
ingå i kommande arbete att utforma den övriga politiska organisationen. 

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkände i beslut § 18/2016 kommunchefens förslag till 
remissyttrande med tillägget att föreslå ”Region Östra Småland med 
Öland” som namn för den nya regionkommunen.

Yrkande
Lars Rosander, C, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till yrkande.

Beslutsunderlag
Landstingsstyrelsen i Kalmar län § 225/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 7/2016, 18/2016
Kommunstyrelsen § 9/2016

Skickas till
Landstinget i Kalmar län
Kommunchefen
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KF § 9/2016 Dnr 2015/166 141

Tillväxt- och näringslivsprogram 2016-2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tillväxt- och 
näringslivsprogrammet 2016-2019. Detta innebär att tidigare program 
upphör att gälla. 

Sammanfattning
Ett förslag till Tillväxt- och näringslivsprogram 2016-2019 har lämnats för 
antagande i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade § 54/2015 att Tillväxt- och 
näringslivsprogrammet ska innehålla åtta insatsområden. Arbetsgrupper för 
varje insatsområde har arbetat fram förslag till mål och aktiviteter. Tillväxt- 
och näringslivsrådet är första remissinstans och har beretts tillfälle att yttra 
sig över förslaget.

Programförslaget har lämnats på remiss till kommunens förvaltningar, 
näringslivsgruppen och Östra Smålands Kommunalteknikförbund. Inga 
remissvar har inkommit. 

Område 8 (skapa naturlig integration och etablering av nyanlända samt 
söka aktiv samverkan med civilsamhälle, grannkommuner och regioner) är 
utifrån Hultsfreds kommuns nyligen antagna åtgärdsprogram för asyl och 
integration. 

Tillväxt- och näringslivsrådet har lyft programmet på sitt senaste möte.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 54/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 225/215, 250/2015
Kommunstyrelsen § 6/2016

Skickas till
Utvecklingskontoret
Informationsstrategen
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KF § 10/2016 Dnr 2015/149 338

Svar på motion om röjning av träd och buskar 
längs gator och vägar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad då det redan idag 
finns tydliga rutiner för hur röjning ska hanteras.

Sammanfattning
Förslag att motionen anses vara besvarad i och med yttrande från Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund.

Ärendebeskrivning
Lennart Davidsson, KD, har lämnat in en motion om behovet av röjning
bland träd och buskar i anslutning till gator och vägar i kommunens
samhällen.

I motionen yrkar motionsställaren att kommunen med till buds stående
medel ser till att ”överdriven” och trafikfarlig växtlighet kommer bort längs
gator och vägar. Motionsställaren motiverar detta med att kommunen har
ett ansvar för att upprätthålla god ordning även i det här avseendet inte
minst med tanke på trafiksäkerhet och det allmänna intrycket av våra
samhällen.

Arbetsutskottet beslutade § 186/2015-10-06 att remittera motionen till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) för yttrande. Ett yttrande 
har nu lämnats.

Det finns en tydlig lagstiftning som reglerar vem som får göra vad och var
man får göra åtgärder. ÖSK har tydliga rutiner för hur man hanterar denna
typ av ärenden och arbetar kontinuerligt med att förbättra dessa rutiner.

Förbundsdirektionen har nu överlämnat beslut § 59/2015 enligt följande:
”Förbundsdirektionen beslutar att inga åtgärder behöver vidtas då det redan
idag finns tydliga rutiner för hur röjningen ska hanteras. Därmed anses
motionen besvarad och svaret överlämnas till kommunstyrelsen.
Samråd har skett med motionsställaren.”

I tjänsteskrivelsen framgår att ÖSK endast har mandat att hantera brister i
trafiksäkerheten när det gäller träd, grenar och buskar på privat mark på de
ställen de ansluter till allmän väg där ÖSK är väghållare.
Träd och grenar som hänger ut på kommunens mark får ÖSK klippa, om de
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orsakar brister i trafiksäkerheten. Fastighetsägaren ska dock först ges
tillfälle att göra det själv. ÖSK har ingen möjlighet att ta betalt för detta.
Lagstödet finns i 3 kap 2 § jordabalken.

ÖSK får dock inte gå in på annans fastighet och t ex klippa träd och buskar,
även om de utgör en brist i trafiksäkerheten. I de situationerna är det miljö- 
och byggnadsnämnden som hanterar ärendet enligt Plan- och bygglagens
(PBL) bestämmelser, t ex 8 kap 15 § vilket innebär att fastighetsägaren
föreläggs att åtgärda bristerna på fastigheten.

I tjänsteskrivelsen redogörs också för de rutiner som finns.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 109/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 186/2015, 4/2016
Förbundsdirektionen § 59/2015
Kommunstyrelsen § 3/2016

Skickas till
Motionsställaren
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KF § 11/2016 Dnr 2016/6 024

ÖSK revisorer - arvodesnivå
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbunds revisorer gäller följande årsarvoden från och 
med 2016-01-01:

Revisionsordförande          3 744 kronor
Övriga ordinarie revisorer  1 872 kronor

Därefter sker årlig uppräkning på samma sätt som övriga arvoden i 
Hultsfreds kommun.

Sammanfattning
Årsarvode för revisorer inom Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
måste fastställas. Avstämning har skett med Högsby kommun.

Ärendebeskrivning
Enligt förbundsordningen ska arvoden och andra ekonomiska förmåner till 
ledamöter och ersättare i direktionen, revisorer och revisorsersättare 
utbetalas enligt det beslut om ersättningar som gäller för förtroendevalda i 
Hultsfreds kommun.

Vid genomgången av arvoden behandlades arvodesnivåerna enbart för de 
revisorer som handhar kommunens förvaltning och donationsfonder. Då 
dessa nivåer varit låga vid jämförelse i länet har en höjning utifrån 
uppdragets omfattning skett. Dock har arvodena för revisorerna som är 
utsedda för Östra Smålands Kommunalteknikförbund inte tagits med vid 
den översynen. 

För 2015 utbetalades årsarvode med 3 332 kronor till revisionsordförande 
och till övriga revisorer 1 666 kronor. Därutöver utbetalas t ex 
sammanträdesarvode.

Efter översynen föreslås nu en höjning till ordförande motsvarande övriga 
revisorer (3 744 kronor) och hälften av detta (1 872 kronor) föreslås till 
ordinarie revisorer. Detta innebär en höjning med 12,3 %. 

Därefter får sedvanlig uppräkning ske på samma sätt som övriga 
årsarvoden i Hultsfreds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2016
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Kommunstyrelsen § 7/2016

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Revisionen
Personalkontoret
Högsby kommun
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KF § 12/2016 Dnr 2015/177 706

GSM-larm/larm via mobilen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att socialförvaltningen ska stå för 
abonnemanget/SIM-kortet samt ta ut en högre avgift på 178 kronor per 
månad för GSM-larm. Avgiften ska gälla från 1 januari 2016.

Sammanfattning
Förslag om avgift för GSM-larm från 1 januari 2016.

Ärendebeskrivning
Behovet av att installera larm via mobiltelefoni ökar. I dagsläget finns cirka 
18 stycken GSM-larm installerade i kommunen. Socialförvaltningen ser en 
ökning av antalet personer som inte har fast telefoni.

När en person blir beviljad larm och har mobil telefoni måste personen 
skaffa ett nytt abonnemang eftersom det SIM-kortet ska sättas i GSM-
larmet. Detta ställer till bekymmer eftersom alla personer inte har möjlighet 
att skaffa ett fast abonnemang. Kontantkort kan inte tillåtas av 
säkerhetsskäl.

Upphandling och övergång till digitala larm kommer att påbörjas under 
2016, de mobila larmen kommer då att innehålla ett SIM-kort.

När en person är beviljad ett larm måste beslutet verkställas. För att lösa 
problemet med abonnemang till GSM-larmen händer det att 
socialförvaltningen står för SIM-kortet. Det är inte rättssäkert att vissa 
personer får ett SIM-kort och vissa inte.

Den enskilde betalar idag 168 kronor per månad för ett trygghetslarm.

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 120/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 239/2015
Kommunstyrelsen § 5/2016

Skickas till
Socialnämnden
Ekonomikontoret
Informationsstrategen
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KF § 13/2016 Dnr 2015/190 401

Förnyelse av lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön, Hultsfreds och 
Vimmerby kommuner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till miljö- och 
byggnadsnämnden eftersom kartunderlaget tillhörande ärendet inte 
överensstämmer med verkligheten.

Sammanfattning
Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön.

Ärendebeskrivning
Syftet med kommunens lokala föreskrifter är att skydda människors hälsa
och miljön. Hultsfreds kommun respektive Vimmerby kommun har sedan
tidigare antagna lokala föreskrifter. De lokala föreskrifterna fastställdes av
kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun den 17 december 2007 och i
Vimmerby kommun den 29 januari 2001.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gav år 2012 ut ett reviderat
cirkulär till de lokala föreskrifterna. Sedan det tidigare underlaget som SKL
gav ut år 2002 har bland annat förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd förändrats i vissa hänseenden, men huvuddelen
har således inte ändrats. Vidare har ett antal av de förskrifter som tas upp
i cirkuläret uppdaterats eller ersatts.

Föreskrifter som tidigare varit med i underlaget från SKL men som nu
tagits bort är hantering av mjölk, svavelhaltigt bränsle och spridningen av
bekämpningsmedel. Bortfallet av föreskrifter kommer endast påverka
Vimmerbys lokala föreskrifter som har en paragraf om spridningen och
bekämpningsmedel.

Under april 2014 fick Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun en
gemensam miljö- och byggnadsnämnd. För att bedömningen i de båda
kommunerna ska vara likvärdig bör föreskrifterna vara densamma. De
paragrafer som skiljer kommunerna åt är att Hultsfred har föreskrifter för:
gatumusik och skydd för ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter medan
Vimmerby har en föreskrift om spridning av bekämpningsmedel. Utöver 
den skillnaden är paragraferna lika men med olika formuleringar.
Formuleringarna är dock föråldrade och bör uppdateras.

23



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-08

2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Remiss
Det reviderade förslaget av de lokala föreskrifterna för att skydda
människors hälsa och miljön skickades på remiss inom Hultsfreds kommun
till Östra Smålands Kommunalteknikförbund och i Vimmerby kommun till
VEMAB samt till räddningstjänsten i båda kommunerna. Frågan skickades 
även till Länsstyrelsen i Kalmar, dock inkom inget svar från dem. 

Yttranden
De yttranden som inkom på det reviderade förslaget är följande:
Räddningstjänsten i Hultsfred hade inget att erinra om, förutom att de
önskar få de lokala föreskrifterna publicerade på deras hemsida.

Räddningstjänsten i Vimmerby inkom inte med något yttrande.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund meddelade synpunkter om 4, 6,
7, 8, 9, 12 samt 13 §§. Samtliga paragrafer har ändrats enligt angivna
önskemål. Paragrafen om Tomgångskörning (6 §), har dock låtits vara
oförändrad trots synpunkterna. Detta beror på att paragrafen inte ändrats
särskilt anmärkningsvärt från den gällande paragrafen om 
tomgångskörning.

Vimmerby Energi & Miljö AB meddelade synpunkt om 9 §. Synpunkten är
snarlik den som lämnades av ÖSK. Paragrafen har ändrats enligt angivet 
önskemål.

Yrkande
Lennart Davidsson, KD, med instämmande av Lars Rosander, C, yrkar att 
ärendet ska återremitteras till miljö- och byggnadsnämnden eftersom 
kartunderlaget tillhörande ärendet inte överensstämmer med verkligheten.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkandet om återremiss 
och finner att kommunfällmäktige bifaller yrkandet om återremiss.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 245/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 8/2016
Kommunstyrelsen § 1/2016

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
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KF § 14/2016 Dnr 2015/173 624

Överlämnande av skolhälsovårdsjournaler i 
original
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överlämnandet av 
skolhälsovårdsjournaler i original enligt lämnad förteckning med 
tillhörande tjänsteskrivelse daterad 2015-11-16.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska godkänna överlämnande av 
skolhälsovårdsjournaler till andra kommuner.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunfullmäktige § 93/2008-10-27 får överlämnande av 
skolhälsovårdsjournaler i original ske till annan myndighet. Detta under 
förutsättning att samtycke från vårdnadshavare, eller elev som uppnått 
sådan mognad att han eller hon kan ta ställning ensam eller tillsammans 
med vårdnadshavare, har hämtats in.

Överlämnande av skolhälsovårdsjournaler gäller endast för upprättade 
journaler och beslut måste fattas årligen vid det tillfälle överlämnande ska 
ske, exempelvis inför skolstart.

Från november 2014 till oktober 2015 har 88 elever flyttat utanför 
kommunen. Beslut om överlämnande behövs för att kunna skicka deras 
journaler till respektive ny skola.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 238/2015
Kommunstyrelsen § 2/2016

Skickas till
Skolhälsovården
Kommunarkivet
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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 X

17 Lena Hasting, S X

18 Lennart Davidsson, KD X

19 Pia Rydh, V X

20 Carl-Johan Pettersson, SD X

21 Göran Lundberg, S Martin Rydén, S X

22 Fredrik Eirasson, C X

23 Eva Svedberg, S X

24 Mikael Petersson, L Börje Helgesson, L 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 Dan Torkelsson, 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 Erlandsson, MP -- --

34 Inger Loord, S X

35 Alexander Steinvall, C X

36 Ulf-Bertil Salomon, SD Tove Johansson, SD X

37 Jonny Bengtsson, S X

38 Conny Daag, M X

39 Silva Andersson, S X

40 Lennart Eklund, C X

41 Konny Bogren, S X

42 Monica Bergh, KD Gabriella Vogt, KD X

43 Sievert Andersson, M X

44 Antje Rohde, C X

45 Arne Fäldt, S Christel Rüdiger 
Karlsson, S

X

Närvarande        44/45
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