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Kommunkansliet 2016-04-13 

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:- 

2. Årsstämma i Hultsfreds Kommunala Industri AB äger rum innan
fullmäktiges sammanträde, klockan 17.00 i Balder, Valhall.
Fullmäktiges ledamöter inbjuds att närvara vid stämman. Efter
stämman serveras enklare förtäring. Önskas en tryckt kopia av bola-
gets årsredovisning vänligen kontakta kommunkansliet via e-post
kommunen@hultsfred.se eller 0495-240806.

3. Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om att utse Börje Helgesson,
L, till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Mikael Petersson. Till
ny ersättare i kommunfullmäktige utses Wenche Lindahl, L.

4. Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut (KF
§ 95/2010-11-09, totalt 12 beslut).  Kommunfullmäktiges beslut om
införande av påminnelseavgift, sanktioner och rutiner vid inläm-
nande av restaurangrapporter, KF § 138/2014, redovisas muntligt av
inspektör Ove Karlsson vid sammanträdet.
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Länsstyrelsen i 
Kalmar län 

lnk. 

Dnr. 

HULTSFREDS 
KOMMUN 

2016 -04- u 4 PROTOKOLL 
2016-04-01 

111 

Dnr: 201-2380-16 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
1 april 2016 till och med den 14 oktober 2018. 

Kommun: Hultsfred 
Parti: Folkpartiet liberalerna 
Ny ledamot: Börje Helgesson 
Ny ersättare: Wenche Lindahl 
Avgången ledamot: Mikael Petersson 

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

Hultsfred 

Ledamot Ersättare 

Börje Helgesson * 1. Håkan Hermansson 
2. Wenche Lindahl * 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

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

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

Kopia till 
Kommunfullmäktige J 
Ny ledamot 
Ny ersättare 
Partiet 
Pärmen 
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mJ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Kommunkansliet/Bl 

Tjänsteskrivelse 

2016-02-26 

Genomgång av verkställighet av kommunfullmäk
tiges beslut 2014 

Förslag till beslut 
Skrivelsen lämnas som meddelande till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige får del av verkställigheten av beslut under 2014. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige§ 21/2014-02-24 Mottagande av ensamkommande 
barn 
Fullmäktige beslutade att teckna avtal om mottagande om fem platser för asyl
sökande och efterhand tio platser för barn med permanent uppehållstillstånd. 
Vidare beslutades det att samarbeta ska ske med Högsby kommun genom att 
anställa en projektledare gemensamt. Detta för att utveckla mottagandet av 
ensamkommande barn samt upprätta ett HVB-hem i respektive kommun. 

Socialchef Ann-Gret Sillen lämnar följande information om verkställandet av 
beslutet: 
För närvarande har vi ett avtal som gäller 7 asylsökande och 10 platser för en
samkommande barn med uppehållstillstånd. Vi har ju tagit emot många fler 
totalt 110 ensamkommande barn. Mottagandet för närvarande stängt, vi öppnar 
igen 8/4. Oklart vad de nya anvisningsdirektiven kommer att innebära då även 
anknytningar kommer att ingå. Avvaktar med nytt avtal tills vi vet förutsätt
nmgarna. 

Kommunfullmäktige § 84 Svar på motion om grön hemtjänst 
Fullmäktige beslutade avsätta 60 000 kronor för att finansiera merkostnaderna 
för att införa en elbil inom hemtjänsten och en till bilpoolen under 2015. 
Socialchef Ann-Gret Sillen rapporterar att en elbil har levererats i början av 
mars månad 2016, upphandling och leverans har tagit tid. Elbilen placeras i 
Hultsfreds hemtjänst och en utvärdering kommer att ske. 

Kommunfullmäktige§ 86/2014-06-23 Gång- och cykelväg i Målilla 
Fullmäktige beslutade att avsätta 950 tkr i budget 2015 för att anordna gång-
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[!!] HULTSFREDS 
·~KOMMUN 

Kommunkansliet/Bl 

Tjänsteskrivelse 

2016-02-26 

och cykelväg i Målilla i samband med Trafikverkets asfaltering av Vetlandavä
gen. Åtgärden är klar och slutbesiktigad. 

Kommunfullmäktige§ 88/2014-06-23 Svar på motion om vattenspel i Hu
lingen - belysning på del av Strandpromenaden 
1 mnkr anslogs för belysning på del av Strandpromenaden. Installation och 
leverans av belysning längs berörd del av Strandpromenaden pågår just nu och 
beräknas vara klar för invigning under mars/april 2016. 

Kommunfullmäktige§ 105/2014 Utökning särskilt boende Knektagården 
Beslut om att bevilja igångsättningstillstånd för att öppna ett särskilt boende 
med 13 platser i flygel på Knektagården. 
Ann-Gret Sillen lämnar följande besked: Knektagårdens särskilda boende är i 
full drift samtliga platser är uthyrda. Upphandling nu klar för äldreboendeut
redning som innebär en översyn av samtliga äldreboende samt framtidens be
hov. Arbetet påbörjas inom kort. 

Kommunfullmäktige§ 121/2014 Redovisning av LUPP-arbetet 
Punkten finns med i fullmäktiges agenda över kommande avrapporteringar. 

Kommunfullmäktige§ 138/2014-11-17 Införande av påminnelseavgift, 
sanktioner och rutiner vid inlämnande av restaurangrapporter. 

Information av inspektör Ove Karlsson på sammanträdet. 

Kommunfullmäktige§ 143/2014 Svar på motion om att ompröva kylmaten 
En redovisning av socialförvaltningens satsning på olika utvecklingsområden 
skulle ske till kommunfullmäktige under hösten 2015. Följande besked har 
lämnats av socialchef Ann-Gret Sillen: 

Hemtjänsten och verksamhetsledningen fokuserar på att tydliggöra den enskil
des behov i samband med måltider i varje persons genomförandeplan. Behoven 
är mycket individuella och det går inte att genomföra generella 
lösningar. Frågor som vi utgår ifrån är Vad är viktigt för den enskilde i sam
band med måltiden? Olika behov? 

Vi försöker utveckla valmöjligheterna, pratar mycket om möjligheten att äta i 
äldreboendets restauranger om möjligt, den enskilde som så önskar kan då få 
hjälp att ta sig dit. 137 brukare har beslut om leverans av kyld mat. 147 brukare 
har beslut om hjälp/stöd i samband med måltiden. 
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!?!l HULTSFREDS 
'~'KOMMUN 

Kommunkansliet/Bl 

Tjänsteskrivelse 

2016-02-26 

Kommunfullmäktige§ 144/2014-11-17 Svar på motion om att införa med
borgarförslag 
Motionen avslogs med bland annat hänvisning till en utredning om demokra
tisk delaktighet och inflytande som skulle lämna ett betänkande senast 15 de
cember 2015. 

I betänkandet "Låt oss forma framtiden!" - SOU 2106:05 finns ett antal förslag 
till ökad delaktighet. Betänkandet är utlämnat på remiss till samtliga partier 
genom meddelande till kontaktpersonerna för respektive parti. 

Kommunfullmäktige§ 145/2014 Avtal för bortforsling av lös egendom på 
fastighet i Mörlunda 
Fullmäktige beslutade att finansiera slutlig kostnad enligt upplägg i avtalet för 
uppdraget ur årets resultat. Ev försäljning avvaktas innan slutredovisning görs. 

Tidigare års beslut som bevakats under 2015: 

Kommunfullmäktige § 22/2013-02-25 Motion från Folkpartiet (numera 
Liberalerna) om Medborgarhus 
I detta beslut gavs uppdrag till utvecklingskontoret att bevaka ärendet i fort
sättningen. Fokus i nuläget är att utveckla ett kontaktcenter för att förbättra 
våra kommunala tjänster, och har därmed inte gått vidare med frågan om Med
borgarhus. 

Kommunfullmäktige § 113/2013-09-30 motion om att öka attraktiviteten i 
Virserums samhälle 
Fullmäktige gav uppdrag till samhällsbyggnadsgruppen att se över alternativ 
lösning till offentlig toalett i Virserum. 

Jens Karlsson, Östra Smålands Kommunalteknikförbund har berett frågan om 
offentliga toaletter och bl.a. studerat Vimmerby kommun. Jens meddelar föl
jande: 

1. Det finns en privat aktör i Virserum som tittar på möjligheten att få till en 
offentlig toalett vid sidan av hens ordinarie verksamhet. 

2. I Hultsfred har vi idag en offentlig toalett redan som bör täcka behoven. 
3. Vimmerbys modell med säsongsplacerade toaletter på torget kostar 

> 200 tkr. Vimmerby har delvis finansierat det med hjälp av att man hyr ut 
barackerna för torghandel samtidigt. 

4. Vimmerbys modell med permanenta toaletter för offentliga miljöer kostar> 
200 tkr utöver tillstånd, anslutningsavgifter, etc. 

3 (3) 
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~!!~HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Motionsställarna 
Ekonomikontoret 
Energistrategen 
Socialnämnden 

Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 9 (47) 
Sammanträdesdatum 

2014-06-23 

KF § 84/2014 Dnr 2013/39 732 

Svar på motion om grön hemtjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 60 000 kronor för att finansiera 
merkostnaderna för att införa en elbil inom hemtjänsten och en till bilpoolen 
under 2015. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att till kommande års budgetberedning 
avsätta ytterligare 60 000 kronor i två år för att finansiera merkostnaderna 
under hela leasingperioden. 

Med hänsyn till ovanstående beslut samt yttrandena i tjänsteskrivelsen 
beslutar kommunfullmäktige att motionen är bifallen. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Rosie Folkesson och Eva Svedberg, båda S, har 
tidigare lämnat in en motion om att införa elbilar inom hemtjänsten. 

Motionen återremitterades§ 58/2013-06-04 till energistrategen för 
ytterligare beredning. 

Energistrategen Jens Karlsson har nu lämnat följande yttrande: 

Fler leasingbilar i hemtjänsten 

Hemtjänstens personal nyttjar privata fordon i tjänsten för ca 9 700 mil per 
år. Milersättningen uppgår då till 281 000 kr. 

Det genomsnittliga maxbehovet av privata fordon samtidigt är 26 st. Detta 
innebär alltså att man behöver 26 leasingfordon för att ersätta behovet av 
9 700 mil med privata fordon i tjänsten. 

Med det billigaste leasingalternativet skulle merkostnaden för att ersätta alla 
mil med privata fordon i tjänsten, med leasingbilar uppgå till ca 770 000 kr 
per år. 

Miljöeffekten av att ersätta alla mil med privata fordon i tjänsten går inte att 
beräkna då vi inte vet vilka typer av privata fordon som används. 

Tittar man på mil med privata fordon i tjänsten i kommunen som helhet så 
ligger hemtjänsten under snittet för antal mil per person. Däremot ligger till 
exempel enhetscheferna inom socialen på ett högre snitt per person. 

Ska man ur kostnadssynpunkt titta på att ersätta privata fordon i tjänsten så 

Utdrags bestyrkande 
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!!l!~ HULTSFREDS 
I I 
~KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur 

Sammanträdes protokoll 10 (47) 
Sammanträdesdatum 

2014-06-23 

bör man istället fokusera på andra grupper inom kommunen. Ska man titta 
på det ur ett miljöperspektiv är det bättre att fokusera på att minska antalet 
bilar genom effektivare ruttplanering. 

Batteriernas totala miljöbild 

De uppgifter som finns om batterier för elbilar visar på att de har en 
livslängd på 10-20 år eller ca 10 000-20 000 mil. 

Biltillverkarnajobbar hela tiden för att öka livslängd, energitäthet och 
energimängden i sina batterier. För att kunna göra det måste de hela tiden 
använda så nya batteritekniker som möjligt. Ur ett miljöperspektiv är det 
bättre på två sätt; det går åt mindre material per kWh energilager och mindre 
material över tid tack vare ökad livslängd. 

Eldrift är ett bättre alternativ ur miljösynspunkt framförallt för att det har en 
mycket högre verkningsgrad än en förbränningsmotor. 

Störst ekonomisk och miljömässig nytta samt enklast att införa 

Störst ekonomisk och miljömässig nytta med en elbil skulle man få inom 
hemtjänsten då det är där man kör flest mil med befintliga leasingbilar. 

Enklast att införa skulle vara inom ÖSK då det är minst antal förare per 
fordon. 

IT-kontoret ligger kör ungefär lika få mil per fordon som ÖSK men har å 
andra sidan fler förare per fordon. 

Ett fjärde alternativ kan vara att införskaffa en elbil i bilpoolen för att få så 
många förare som möjligt på den vilket kan vara bra ur ett pedagogiskt sätt 
(fler får testa och kanske är villiga att införskaffa en själva). 

Uppdaterade kalkyler 

Kalkylerna har uppdaterats. Detta då priserna i ramavtalet har uppdaterats 
samt att flera förvaltningar/enheter har valt andra bilar än vad man har haft 
tidigare. I de förra kalkylerna utgick vi från mest likvärdiga bilar mot de 
man då använde. Nu har vi utgått från samma storlek på bil och de billigaste 
alternativen. 

Merkostnaden för en personbil uppgår nu istället till mellan 80 000 till 
93 000 kr för en treårig leasingperiod. När det gäller lätta lastbilar uppgår 
merkostnaden till 80 000 kr under tre år. 

Ingen supermiljöbilspremie är inräknad. Detta då det inte kommit några nya 
direktiv om premien ska finnas kvar efter årsskiftet eller ej. Om premien 
finns kvar innebär det en minskad leasingkostnad med ca 30 000 kr för tre 
år. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§§ 82/2013, 140/2014 
Kommunstyrelsen§§ 58/2013, 65/2014 
Kommunfullmäktige§ 17/2013 

Utdrags bestyrkande 
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~KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 
Ekonomikontoret 

Justerandes signatur 

11 / ·/ 
) . Q___, 

·J 

Sammanträdesprotokoll 8 (19) 
Sammanträdesdatum 

2014-09-22 

KF § 105/2014 Dnr 2014/152 739 

Utökning särskilt boende Knektagården i Hultsfred 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 

1. Socialnämnden beviljas igångsättningstillstånd för att öppna ett särskilt 
boende med 13 platser i aktuell flygel på Knektagården med start snarast för 
att kunna verkställa tagna beslut, dock senast 1 november 2014. 
2. Nödvändiga åtgärder genomförs i boendet, i form av lås, sängar och 
eventuellt övriga inventarier och för dessa åtgärder beslutas att 300 000 
kronor avsätts. Finansiering får ske ur kommunfullmäktiges anslag för 
oförutsedda behov. 
3. För 2014 får finansiering ske inom socialnämndens budget. 
4. Vad gäller finansiering för 2015 får ärendet behandlas i översynen av 
budget 2015 som ska fastställas av nya kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har beslutat§ 84/2014-08-20 om att begära godkännande av 
kommunfullmäktige att öppna ett särskilt boende med 13 platser på 
Knektagården i Hultsfred. 

Vidare föreslog Socialnämnden att 300 000 kronor avsätts för att kunna göra 
nödvändiga åtgärder, såsom inköp av sängar, lås och eventuellt övriga 
inventarier. 

En enhetschef behöver anställas på 50 % för att hantera det ökade antalet 
särskilda boenden. 

Vad gäller budget 2015 äskas 5 315 000 kronor i ökade personalkostnader 
och övriga kostnader för de 13 platserna i särskilt boende. 

Socialnämnden vill också att utredning av lokalbehov och investeringar i 
särskilda boenden tidigareläggs. 

Socialnämnden gav också Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 
i uppdrag att ta fram kostnader och åtgärder för att förbättra exteriören på 
boendet. Vad gäller denna har en kostnad på 195 000 kronor presenterats av 
ÖSK som gäller tvättning och målning för viss del av Knektagården. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade ärendet uppe 2014-08-26 och 

Utdrags bestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signay.1r1 
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Sammanträdesprotokoll 9 (19) 
Sammanträdesdatum 

2014-09-22 

beslutade enligt § 217/2014 att ta upp ärendet på det kommande 
presidiemötet med socialnämnden den 9 september. Till detta presidiemöte 
hade kommunchef Lars-Erik Rönnlund och socialchef Ann-Gret Sillen i 
uppdrag att ta fram ett förslag till upplägg för utredning. 

Då ärendet brådskar vad gäller platser i särskilt boende lyftes ärendet på 
sammanträdet med kommunstyrelsen 2014-09-02. 

Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige närvarar socialchef Ann-Gret 
Sillen och enhetschef Marie Pihl för att presentera förslaget och informera 
om det senaste läget när det gäller ej verkställda beslut om särskilt boende. 

Yrkanden 
Per-Inge Pettersson, C, Mattias Wärnsberg, S och Håkan Hermansson, FP 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Socialnämnden § 84/2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 217/2014 
Kommunstyrelsen § 9612014 

Utdrags bestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Motionsställaren 
Ungdomsenheten 

Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 15 (28) 
Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

KF § 121/2014 Dnr 2012/114 600 

Motion om kartläggning av situationen för barn och 
ungdomar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom beslutet i 
kommunfullmäktige§ 61 /2014-04-28 som innebär att en ungdomsenhet 
upprättas inom kultur- och fritidsförvaltningen. Ungdomsenheten ska arbeta 
med de frågor som ställs i motionen. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att arbetet i ungdomsenheten samt 
LUPP-arbetet ska redovisas i kommunfullmäktige vid tillfälle. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Lennart Beijer, V, med flera inom S och V har lämnat 
en motion om att föreslå kommunfullmäktige att tillsätta en utredning 
bestående av tjänstemän och politiker. Deras uppgift ska vara att kartlägga 
situationen för barn och ungdomar i vår kommun. Vidare ska förslag tas 
fram, både organisatoriska och ekonomiska, på hur vi ska minimera 
"utslagning" och förstärka denna grupps förutsättningar i livet. 

Arbetsutskottet beslutade § 197/2014-08-14 remittera motionen till 
samverkansgruppen för förebyggande arbete och tidiga insatser 
(socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och 
fritidsförvaltningen) som får i uppdrag att lämna förslag till fortsatt arbete i 
motionens anda. 

Samverkansgruppen har nu lämnat följande förslag: 

"Arbetet i ÖSAM (övergripande samverkan) har varit mycket kreativt och 
framgångsrikt och har utvecklat en stark samverkan mellan berörda 
förvaltningar när det nu är dags att gå till handling och praktiskt arbete i den 
nya ungdomsenheten. Arbetsprocessen har förankrats väl på två 
arbetsnivåer. Dels i stor grupp tillsammans med berörda förvaltningschefer 
och även i mindre grupp som konkret har tagit fram förslaget på 
ungdomsenheten. Förhoppningen är att den nya ungdomsenheten kommer 
att visa på mycket goda resultat i framtiden, helt i enlighet med de önskemål 
som uttryck i motionen." 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslogs att en redovisning 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-10-27 

av ungdomsenhetens arbete samt LUPP-arbetet ska ske för 
kommunfullmäktige. 

Yrkande 

Lennart Beijer, V yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 

Kommunfullmäktige§ 67/2012 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§§ 197/2012, 253/2014 

Justerandes signatur 

/ ---i . :SY (/\{fel ~v~ 
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Utdragsbestyrkande 
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!!!J HULTSFREDS 
1~KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Inspektör Alkohollagen 
Ekonomikontoret 

Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 13 (28) 
Sammanträdesdatum 

2014-11-17 

KF § 138/2014 Dnr 2014/176 

Införande av påminnelseavgift, sanktioner och rutiner 
vid inlämnade av restaurangrapporter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till påminnelseavgift, 
sanktion och rutin vid inlämnande av restaurangrapporter enligt nedan. 

Den förste mars ska ifylld restaurangrapport vara inlämnad. Om så inte sker 
är rutinen enligt nedan: 

1. Efter 14 dagar ska första påminnelsen skickas. 
2. Efter ytterligare 14 dagar ny påminnelse, avgift. 
3. Efter ytterligare 14 dagar ny påminnelse, ytterligare avgift och utredning 

för besluta om erinran. 
4. Efter ytterligare 14 dagar ny påminnelse, ytterligare avgift och utredning 

för besluta om varning. 
5. Efter ytterligare 14 dagar ny påminnelse, ytterligare avgift och utredning 

för besluta om återkallelse. 

Påminnelseavgiften ska vara 1 000 kronor vid varje tillfälle som 
påminnelseavgiften tas ut. 

Ärendebeskrivning 
Inspektör Ove Karlsson har lämnat ett förslag om en påminnelseavgift, 
sanktioner och rutiner vid inlämnande av restaurangrapporter. 

·Dagens rutin är att sända alla tillsynsavgifter samtidigt. Det är inte bra att 
tillsynsavgift kommer så långt efter verksamhetsåret. Rutinen bör ändras så 
att avgifterna kan sändas så fort som möjligt. 

Det innebär merarbete eftersom det måste göras i flera omgångar att sända 
till Folkhälsomyndigheten, registrera vid flera tillfällen och att göra 
fakturaunderlag flera gånger. Tidigare har underlaget för tillsynsavgifterna 
framtagits en gång per år. 

För att få en bättre ordning på hanteringen från tillståndsinnehavarna så bör 
en påminnelseavgift införas. Denna avgift ska täcka kostnaderna för det 
merarbete som kommunen måste göras med de rapporter som inte kommer 
in i tid. Merarbetet består av påminnelsesändelser, fler rapporteringstillfälle, 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll . 14 (28) 
Sammanträdesdatum 

2014-11-17 

avstämningar och faktureringstillfällen. 

En påminnelseavgift på 1 000 kronor föreslås tas ut vid påminnelse av ej 
inkommen restaurangrapport. Ett alternativ till påminnelseavgift är att 
meddela erinran och varning för att sedan återkalla tillståndet. 
Påminnelseavgift är att föredra men om det inte inkommer efter två 
påminnelser så måste kommunen besluta om erinran också vidare för att till 
sist återkalla tillståndet. 

Förslag på regelverk för påminnelseavgift och meddelande av erinran 
och varning, slutligen återkallelse 

Den 1 mars ska ifylld restaurangrapport vara lämnad. 

1. Efter 14 dagar ska första påminnelsen skickas och avgift tas ut. 
2. Efter ytterligare 14 dagar ny påminnelse, avgift. 
3 Efter ytterligare 14 dagar ny påminnelse, ytterligare avgift och 

utredning för besluta om erinran. 
4. Efter ytterligare 14 dagar ny påminnelse, ytterligare avgift och 

utredning för besluta om varning. 
5. Efter ytterligare 14 dagar ny påminnelse, ytterligare avgift och 

utredning för besluta om återkallelse. 

Vid behandling i arbetsutskottet§ 272/2014-10-28 ändrades förslaget så att 
ingen avgift skulle tas ut vid första påminnelsen. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 272/2014 
Kommunstyrelsen§ 120/2014 

Utdragsbestyrkande 
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1~KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Motionsställaren 
Socialnämnden 
Kornmun.kansliet 

Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 21 (28) 
Sammanträdesdatum 

2014-11-17 

KF § 143/2014 Dnr 2014/32 737 

Svar på motion från Lennart Davidsson, KO, om att 
ompröva kylmaten 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att med socialnämndens yttrande anse 
motionen besvarad. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att en redovisning av 
socialförvaltningens satsning på olika utvecklingsornråden sker till 
kommunfullmäktige under hösten 2015. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Davidsson, KD, har 2014-02-10 lämnat in en 
motion om att ompröva kylmaten och att utreda om maten kan tillagas 
lokalt. 

Motionsställaren pekar på flera möjliga problem med kylmaten när det 
gäller exempelvis näringsinnehåll, hantering och möjlighet till sällskap vid 
måltiderna. I motionen yrkas därför att en utredning görs av den framtida 
användningen av kylmat i kommunen samt att även en utredning görs om 
möjligheten att laga maten i kommunala kök. 

Arbetsutskottet beslutade § 111/2014-04-01 att remittera motionen till 
socialnämnden för att i samråd med kostchef Karin Anemyr lämna ett 
förslag till svar på motionen. 

Socialnämnden har inför arbetet med budget 2015 diskuterat frågan om 
matdistrib~tion och alternativ till kyld mad. Alternativ som diskuterats är 
möjligheten för den enskilde att i större utsträckning erbjudas att kunna inta 
sin måltid i befintliga restauranger på kommunens äldreboenden. 

Vidare har möjligheten att hemtjänsten kan tillreda enklare måltider i 
hemmet som ett komplement till kylmaten vissa dagar diskuterats. Den 
sociala samvaron och stöd vid måltiden är också ett utvecklingsornråde som 
diskuterats . 

Socialförvaltningen anser att den satsning på olika utvecklingsområden som 
nu verkställs inför 2015 med fokus på olika alternativ/komplement till kyld 
mat utvärderas innan ytterligare utredning görs gällande kyld mat. En 

Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 22 (28) 
Sammanträdesdatum 

2014-11-17 

tillagning i de kommunala köken och distribution av vann mat skulle ge 
stora ekonomiska och arbetsmiljömässiga konsekvenser. 

Socialnämnden beslutade§ 103a/2014-10-08 att anta socialchefen Ann-Gret 
Sillens yttrande som sitt eget. 

Yrkande 
Per-Inge Pettersson, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 30/2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§§ 111/2014, 282/2014 
Socialnämnden§ 103a/2014 
Kommunstyrelsen§ 125/2014 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Motionsställaren 
Kommunkansliet 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-11-17 

. 23 (28) 

Turism- och informationschef 

Justerandes signatur 

KF § 144/2014 Dnr 2014/125 009 

Svar på motion från Göran Berglund om att införa 
möjlighet att lämna medborgarförslag . 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att det 
idag finns många möjligheter att nå kommunen bland annat genom mejl, 
skrivelser, telefon, synpunkter, Facebook och ställa frågor till politiker 
genom debattforum på webbplatsen. 

\\

, Dessutom pågår en utredning om demokratisk delaktighet och inflytande 
som kommer att lämna ett betänkande senast 15 december 2015 vilken 
kommer att beröra medborgardialoger, medborgarförslag och folkinitiativ. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
Göran Berglund, ledamot i kommunfullmäktige, har 2014-05-26 lämnat in 
en motion om att kommunen ska införa möjligheten att lämna 
medborgarförslag. 

Göran Berglund framför att rätten att lägga medborgarförslag har en 
särställning som demokratiskt verktyg. Rätten finns reglerad i 
kommunallagen. Det är idag inte tvingande för kommuner att införa denna 
möjlighet. 

Kommunfullmäktige beslutade§ 80/2014-06-23 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet beslutade 
§ 187/2014-08-12 att ge uppdrag till turism- och informationschef Malin 
Albertsson och kommunsekreterare Britt Olsson att lämna yttrande över 
motionen. 

Följande yttrande har lämnats: 

Yttrande 

Olika vägar att nå politiker eller tjänstemän 
När en kommuninvånare vill nå en politiker eller tjänsteman idag görs det 
ofta via telefon, skrivelse eller mail. Det går också att ställa frågor i 
debattforum och framföra synpunkter i synpunktshanteringen. 

Vid nyår skickas en almanacka ut till alla hushåll. I denna finns en talong 

Utdrags bestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur ,,----
\ ; " / . (-; ____ __,,. 
J.l_ --->(?:-__ _ ~/ 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-11-17 

24 (28) 

som kan användas för att lämna förslag eller synpunkt till kommunen. Där 
finns också information om att man kan lämna synpunkter på kommunens 
webbplats, där även möjlighet finns att ställa frågor av politisk karaktär. 

Kommunen finns även på Facebook. Invånare ges här möjlighet till 
ytterligare en väg till kontakt och ett sätt att ta del av kommunal 
information. Vid ett eventuellt krisläge blir Facebook-sidan en viktig kanal. 
På kommunfullmäktige finns även allmänhetens frågestund. 

Förslagslådorna 
För ett antal år sedan fanns förslagslådor ute i tätorterna. Totalt kom det in 
24 förslag under tiden 2000-2003. Bland annat föreslogs: 
- V75 till Vena 
- sänkt bensinpris till landsbygdsboma 
- ridskola i Virserum 
- sänka kommunalskatten 

Utredning om demokratisk delaktighet och inflytande 
Regeringen har tillsatt en utredning om demokratisk delaktighet och 
inflytande. Utredningen ska lämna ett betänkande senast 15 december 2015 . 

Uppdraget är att "öka och bredda engagemanget inom den representativa 
demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet och 
inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen". 

I utredningen ska en analys göras om hur demokratin påverkas av att färre är 
politiskt engagerade och åtgärder som kan bidra till ökat engagemang. En 
annan del är att se över de verktyg som finns på lokal nivå, däribland 
medborgardialog, medborgarförslag och folkinitiativ. 

Förslag 
Medborgarförslag skulle kunna vara ytterligare en möjlighet för våra 
invånare att göra sig hörda. Turism- och informationschefen och 
kommunsekreteraren föreslår att vänta in demokratiutredningen för att ta del 
av den och se över vilka delar som kan passa i vår kommun, och med detta 
avslå motionen. 

Beredning 
Kommunfullmäktige§ 80/2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§§ 187/2014, 279/2014 
Kommunstyrelsen§ 126/2014 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Ekonomikontoret 

Sammanträdesprotokoll 25 (28) 
Sammanträdesdatum 

2014-11-17 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

Justerandes signatur 

KF § 145/2014 Dnr 2014/95 299 

Avtal för bortforsling av lös egendom på fastighet i 
Mörlunda 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att finansiera slutlig kostnad enligt upplägg i 
avtalet för uppdraget ur årets resultat. 

Ärendebeskrivning 

Tidigare har kommunen köpt fastigheten Stora Sinnerstad 4:31 enligt beslut 
i arbetsutskottet§ 175/2014-06-17. Fastigheten är lämnad i befintligt skick 
vilket innebär att stora insatser vad gäller rensning behövs. 

Ett avtal har tagits fram där kommunen gemensamt med konkursförvaltaren 
ger i uppdrag till en entreprenör att rensa fastigheten från all lös egendom. 

Arbetsutskottet beslutade§ 269/2014-10-21 att ge delegation till 
kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander och kommunchef Lars-Erik 
Rönnlund att underteckna gemensamt avtal med konkursförvaltaren advokat 
Bengt Stridh. 

Yrkande 

Åke Nilsson, KO, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§§ 169/2014, 175/2014, 269/2014 
Kommunstyrelsen§ 127/2014 

Utdragsbestyrkande 

20



• 
• 

• 
• 

~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Motionsställaren 
Utvecklingskontoret 

Justerandes signatur 

;') .. . 

Sammanträdesprotokoll 

KF § 22/2013 

Sammanträdesdatum 

2013-02-25 

Dnr 2012/20 019 

Motion från Folkpartiet om Medborgarhus 

Kommunfullmäktiges beslut 

14 (27) 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. I 
dagsläget är det inte möjligt att få till den typ av servicekontor som 
motionären önskar. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att utvecklingskontoret får i uppdrag att 
bevaka ärendet i fortsättningen. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Torbjörn Wirsenius, FP, har 2012-02-07, lämnat en 
motion till kommunfullmäktige. I motionen önskas att kommunen på ett 
aktivt sätt utreder möjligheten att etablera ett "Medborgarhus" med både 
statlig och kommunal service i kommunen för att kunna ge bättre lokal 
service till kommuninvånarna. Kommunfullmäktige remitterade motionen 
till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 
motionen till utvecklingskontoret att lämna ett förslag till svar på motionen. 

Följande svar har lämnats: 
"Statskontoret fick av regeringen i uppdrag att ta fram ett samlat underlag 
om myndigheternas service i samverkan. Arbetet redovisades 13 april 2012 i 
Statskontorets rapport "Service i medborgarnas och företagens tjänst" 
(2012:13). I rapporten föreslås bland annat att det ska vara tydligare krav 
och mål för samverkan mellan de statliga myndigheterna. På längre sikt 
föreslås att en servicedelegation inrättas och på ännu längre sikt att man 
inkluderar kommunerna avseende servicegivande. 

Ärendet handläggs för regeringen av Socialdepartementet. Kontakt har 
tagits med såväl departementet som Statskontorets utredare. Dess kontakter 
ger inga förhoppningar om förändrat ställningstagande till kommunernas 
medverkan." 

Beredning 
Kommunfullmäktige§ 15/2012 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§§ 61/2012, 75/2012, 23/2013 
Kommunstyrelsen § 17/2013 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Motionsställaren 

Sammanträdesprotokoll 7 (18) 
Sammanträdes datum 

2013-09-30 

Samhälls byggnads gruppen 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

Justerandes signatur 

KF § 113/2013 Dnr 2012/151 019 

Motion om att öka attraktiviteten i Virserums samhälle 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till samhällsbyggnadsgruppen 
att se över alternativ lösning till offentlig toalett i Virserum samt att utifrån 
det svar som samhällsbyggnads gruppen genom planeringsarkitekt Sara Dolk 
lämnat anse motionen vara besvarad. 

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

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

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen enligt 
beslut§ 93/2012-08-27. Arbetsutskottet remitterade motionen till ÖSK och 
kultur- och fritidskontoret för att i samråd bereda motionen. 

Ett svar har nu lämnats med noteringar om respektive ställe i Virserum som 
tas upp i motionen. Svaret inleds med följande: 
"Att öka attraktiviteten i tätorterna är något som kommunen har börjat jobba 
med i och med att den nya Samhällsbyggnadsgruppen bildades. Ett första 
steg i detta arbete är Stadsmiljöprogrammet för Hultsfreds centrum. Ett 
liknande gestaltningsarbete ska påbörjas i Virserum och många av de 
frågeställningarna som tas upp i Centerpartiets motion kommer att lyftas och 
prioriteras i detta arbete. 

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

Yrkande 
Åke Nilsson, KD och Lars Lundgren, C yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beredning 
Kommunfullmäktige§ 93/2012 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 221/2013 
Kommunstyrelsen § 9612013 

Utdragsbestyrkande 
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2016 - 0~ - u ~ 

Bättre belysning i nära anslutning till ICA Nära Sundbergs 
för ökad trafiksäkerhet i Mörlunda 

Gång och cykelvägen längst med väg 34 i Mörlunda samhä lle används mycket 
frekvent. Det är dålig belysning vid korsningen kyrkvägen/väg 34 där också gång 
och cykelvägen korsar kyrkvägen. Infart/utfart till ICA Nära Sundbergs är i nära 
anslutning och bidra r till trafikflödet i korsningen. Tillbud till olyckor, för gående 
och cykla nde, företrädesvis kvällsticl h ar förekommit i korsningen. 
Det behövs bättre belysning i korsningen för att öka trafiksäkerhet. 

J ag yrkar att: 
Hultsfreds kommun förbättrar belysningen vid korsningen Kyrkvägen/väg 34 i 
Mörlunda. 

~4 
Per· Inge Pettersson (C) 
Ledamot kommunfullmäktige 
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Motion till Hultsfreds kommunfullmäktige 

• 
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Kristdemo aterna 

Centrumbilden i Hultsfred kan bli bättre - ny plats för sopor. 

Nu händer mycket i Hultsfred. Byggnationen i centrum och framförallt vid sjön 

Hulingen har inte varit så omfattande någon gång i modern tid. Strandlyckan 

och de nya bostäderna där har blivit en lyckad satsning. 

Men inför sommaren finns det något som vi förstår irriterar och stör flertalet 

Hultsfredsbor. Därför har vi också fått direkta uppmaningar att agera och 

försöka få till en förändring. 

Det som stör den trevliga och framtidsinriktade bild man får när man besöker 

Hultsfreds nya och senaste bostadsområde är att man måste åka förbil ett stort 

antal sopkärl för återvinning av papper, glas och plåt. Det är alltid svårt att veta 

var dessa ska placeras för att inte störa och samtidigt vara centralt placerade. 

Dessutom väntar man nu också på lösningen med fastighetsnära återvinning. 

Trots det så finns det enligt vår mening behov av att lite enkelt försöka 

förbättra centrumbilden vid vårt nya bostadsområde. 

Vi föreslår kommunfullmäktige 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att på lämpligt sätt finna mindre störande 

och iögonfallande placering för sopkärlen som ska ta emot återvinning i 

Hultsfred centrum. 

i e __ 
Anders Andersson (KD 
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Motion till Hultsfreds kommunfullmäktige 

• 
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HULTS~::HEDS 
KO!\/HVHJN 

2016 -04- 1 2 

Kristdemokraterna 

Dags att bygga fler bostäder också invid Virserumssjön. 

Just nu är det mycket på gång när det gäller byggarbetsplatser i vår kommun. 
Och det är bra. Vi befinner oss nu i en utveckling som skapar framåtanda och 
ger förutsättningar för tillväxt på flera plan i vår kommun. 

Självklart är jobben en grund för tillväxt och utveckling i en kommun, men 
bostäder är också en faktor som har stor betydelse. 

Det fanns många som inte trodde ett vitten på möjligheten att få intresse för att 
bo invid sjön Hulingen när projektet Strandlyckan drogs igång. Många 
olyckskorpar ropade högt. Men nu ser vi att det är kö till dessa bostäder och nya 
byggs hela tiden. 

Vi vill peka på att en minst lika attraktiv boendemiljö finns i Virserum. Vi tror 
att nya bostäder runt Virserumssjön också kan bli en viktig del för att skapa 
attraktivt och trivsamt boende. En sådan satsning skulle också ge grund för att 
skapa tillväxt i hela kommunen. 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

att uppdra åt kommunstyrelsen att snarast planera för byggnation av fler 
bostäder invid Virserumssjön i Virserum. 

Virserum den 12 april 2016 

~{/o fYt,f 
onica Bergh (KD) Anders Andersson (KD) 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-05

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 32/2016 Dnr 2016/44 459

Renhållningstaxa 2017

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 
”Renhållningstaxa för 2017” och ”Prislista för hämtning av förpackningar 
och returpapper från flerfamiljshus och verksamheter 2017”.

John Hoffbrink, SD och Mikael Pettersson, L deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning
Revidering av renhållningstaxa inför 2017 med anledning av införande av 
det nya insamlingssystemet.

Ärendebeskrivning
Renhållningstaxan har inför 2017 reviderats inför införandet av det nya 
insamlingssystemet. Detta medför en ny taxekonstruktion med en 
uppdelning av den tidigare hämtningsavgiften i en grundavgift och en 
hämtningsavgift. 

I den nya taxan blir grundavgiften differentierad för olika kundkategorier 
och val av sorteringsalternativ. Målet är att taxan ska vara miljöstyrande för 
att uppfylla avfallsplanens mål om anslutningsgrad till det nya systemet, 
och att matavfall, förpackningar och tidningar sorteras ut och behandlas 
biologiskt respektive materialåtervinns istället för att skickas till 
förbränning.

Förbundsdirektionen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 
har beslutat följande enligt § 11/2016:

”Förbundsdirektionen beslutar att ändra texten i taxedokumentets kapitel 
1.9 andra stycket till ”Beslut om eventuell indexreglering eller annan 
förändring av taxan fattas av kommunfullmäktige.” 

Förbundsdirektionen beslutar vidare att föreslå kommunfullmäktige i 
Hultsfreds kommun att anta föreslaget till ”Renhållningstaxa för 2017” 
samt ”Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från 
flerfamiljshus och verksamheter 2017”.

Avgifter för slamtömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare 
(kap 3.1 och 3.2 i renhållningstaxan) samt ”Taxa för verksamhetsavfall till 
Kejsarkullens avfallsanläggning” beslutas under hösten 2016. ”
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från renhållningsingenjören
Taxedokument
Förbundsdirektionen, Östra Smålands Kommunalförbund § 11/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2016

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 26/2016 Dnr 2015/113

Planprogram Herrstorpet 

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 
planprogram för Herrstorpet i Hultsfreds kommun.

Under förutsättning att kommunfullmäktige antar planprogrammet vill 
kommunstyrelsen gå vidare med detaljplanering och ger uppdrag till 
arbetsutskottet att utforma det fortsatta arbetet.

Sammanfattning
Planprogrammet redovisar en översiktlig disposition över området i grova 
drag samt en redogörelse för vilka utredningar och undersökningar som 
krävs vid fortsatt detaljplaneläggning. 

Planprogrammet är strategisk planering och antas därför av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen gav miljö- och 
byggnadsförvaltningen 2015-09-08 uppdraget att ta fram ett planprogram 
för Herrstorpet i Hultsfred kommun. Kommunstyrelsen tog 2015-11-16 
beslut om att skicka ut planprogrammet på samråd.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
planprogram för Herrstorpet i Hultsfred som varit ute på samråd till och 
med den 15 jan 2016. I planprogrammet presenteras syftet med 
programmet, det beskrivs hur området ser ut i dagsläget, en översiktlig 
disposition för området, samt vilka utmaningar som planprogrammet möter. 
Programmet visar även på vilka utredningar och undersökningar som kan 
komma att behövas i samband med kommande detaljplanearbete. 
Planförslaget är framtaget utifrån de förutsättningar som planområdet har 
och föreslagen markanvändning tar inte hänsyn till om det är kommunal 
eller privat mark.

Efter samrådet har en utlåtande tagits fram där inkomna yttranden 
presenteras. Några synpunkter har föranlett en revidering av 
planhandlingarna, bland annat har strandskyddet och biotopsområden 
korrigerats efter gällande förordningar. 

Samtliga yttranden redovisas i samrådsutlåtandet tillsammans med miljö- 
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och byggnadsförvaltningens kommentarer. Planprogrammet är nu klart för 
antagande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 143/2014, 233/2015
Kommunstyrelsen § 128/2015
Tjänsteskrivelsen från planarkitekten 2015-11-16
Tjänsteskrivelse från stadsarkitekten 2016-03-09

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 27/2016 Dnr 2016/43 019

Motioner under beredning 2016

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen 
av motioner under beredning 2016-03-16.

Sammanfattning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunkansliet två 
gånger per år upprätta en redovisning av inlämnade motioner som inte är 
färdigberedda. Per 2016-03-14 är det 14 motioner. 

Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunkansliet två 
gånger per år upprätta en redovisning av inlämnade motioner som inte är 
färdigberedda. Mot bakgrund av detta redovisas därför motioner under 
beredning per 2016-03-16. 

Redovisningen upptar 14 motioner för genomgång. Sedan den senaste 
redovisningen per 2015-09-28 har kommunfullmäktige slutligt behandlat 6 
stycken motioner. Av de ej färdigberedda motionerna finns det inga 
motioner som är äldre än ett år. 
De två äldsta motionerna inlämnades till fullmäktiges sammanträde 
2015-03-23. 

Nedan redovisas var motionerna för närvarande ligger i beredningen:

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

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

Dnr 2015/75 Motion från Mikael Petersson, FP (numera Liberalerna), om 
ökad trygghet i vardagen. Remitterad till säkerhetssamordnaren för 
yttrande ksau § 106/2015-05-19. Svar på motionen kommer att behandlas 
under våren.
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Dnr 2015/79 Motion från Mikael Petersson, FP (numera Liberalerna), om 
barnfattigdom i Hultsfreds kommun. Remitterad till socialnämnden för 
yttrande ksau § 105/2015-05-19. 

Dnr 2015/88 Motion från Tommy Ejnarsson, V, m fl, om erbjudande till 
nyinflyttade om ett års gratis medlemskap i valfri förening i kommunen. 
Förslag till svar avvaktas behandlingen av Moderaternas motion, dnr 
2016/188 (se nedan), ks § 2016-01-19. Behandlas i kommunstyrelsen 2016-
04-05. Vidare till kommunfullmäktige 2016-04-25

Dnr 2015/119 Motion från John Hoffbrink, SD, om hastighetssänkning på 
väg 23 genom Virserum. Trafiknämndens förslag till svar behandlas av 
kommunstyrelsen 2016-04-05.Vidare till kommunfullmäktige 2016-04-25

Dnr 2015/127 Motion från Rosie Folkesson, S, om starta eget-kurser. 
Besvarad enligt beslut av kommunfullmäktige 2016-03-21.

Dnr 2015/143 Motion från Håkan Hermansson, FP (numera Liberalerna), 
om användning av förnybar energi vid ny- och ombyggnad av kommunalt 
ägda fastigheter. Remitterad till Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
för yttrande ksau § 187/2015-10-06.

Dnr 2015/150 Motion från Lennart Davidsson och Anders Andersson, båda 
KD, om utveckling av turismen i Emåns avrinningsområde. Remitterad till 
turism- och informationschefen för yttrande ksau § 185/2015-10-06.

Dnr 2015/176 Motion från Per-Inge Pettersson, C, om mer fiber till 
landsbygden. Förslag till svar på motionen behandlas av kommunstyrelsen 
2016-04-05, vidare till kommunfullmäktige 2016-04-25.

Dnr 2015/188 Motion från Moderaterna om extra pengar till kommunens 
föreningar. Förslag till svar på motionen behandlas av kommunstyrelsen 
2016-04-05, vidare till kommunfullmäktige 2016-04-25.

Dnr 2016/19 Motion från Rosie Folkessson, S, om klättervägg i Mörlunda. 
Remitterad till kultur- och fritidschefen för beredning ksau § 33/2016-02-
16.
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Dnr 2016/22 Motion från Tommy Rälg och Tomas Söreling, båda S, om 
EU-Ja på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Motionen inlämnad 
till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-03-21,remitterad till 
kommunstyrelsen, lyfts på arbetsutskottet 2016-04-12.

Dnr 2016/29 Motion från Rosie Folkesson, S, om ställplats för husbilar vid 
Kalvkätte. Motionen inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 
2016-03-21, remitterad till kommunstyrelsen, lyfts på arbetsutskottet 2016-
04-12

Notering
Folkpartiet heter numera Liberalerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2016-03-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63/2016

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 28/2016 Dnr 2015/176 534

Motion från Per-Inge Pettersson, C, om mer 
fiber till landsbygden 

Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att vid kommande beslut 
om ny bredbandsstrategi ta hänsyn till motionens syfte och att motionen 
därmed föreslås vara bifallen.

Sammanfattning
Hultsfreds kommun har redan kommit långt inom området 
bredbandsutbyggnad med fiber, men stora utmaningar kvarstår. De glesaste 
områdena kvarstår, det kommersiella intresset avtar och EU:s och statens 
finansiering är långt ifrån tillräcklig. 

Nya förslag till hur kommunen kan agera de närmaste åren kommer att 
presenteras under våren, i form av ett uppdaterat kommunalt 
bredbandsprogram. 

Ärendebeskrivning
Per-Inge Pettersson, C, har till kommunfullmäktige inkommit med en 
motion om ”Mer fiber till landsbygden”.

I motionen yrkar förslagsställaren att ”kommunen ger förutsättningar till 
boende och företag på landsbygden så att de kan investera i fiber-
bredband.” Motionären anför att det ”behövs en kommunal insats för att 
kunna erbjuda fiber till alla de på landsbygden som idag vill investera i 
fiber till sin fastighet.” Kommunen bör ”passa på att investera i fiber på 
landsbygden samtidigt som det finns EU- och statliga bidrag att tillgå.”
eUtvecklingschefen konstaterar att yrkandet är allmänt och omfattande till 
sin karaktär, men väljer att tolka motionen som en begäran till berörd 
beslutsförsamling att redovisa vad kommunen gjort/gör och avser att göra 
för att tillgodose landsbygdens behov av god digital infrastruktur, specifikt 
fibernät. 

Som kommunens bredbandssamordnare lämnar eUtvecklingschef Stefan 
Wittlock en tjänsteskrivelse om sin syn på nuvarande situation, vilka 
utmaningar som kvarstår och några tänkbara alternativ till framtida beslut.

Bredbandsstrategin ska revideras och då kan motionens intentioner tas med. 
Samråd har skett med motionären.
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 147/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6/2016
Tjänsteskrivelse från eUtvecklingschefen 2016-02-15

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 29/2016 Dnr 2015/188 805

Motion från Moderaterna om extra pengar till 
kommunens föreningar 

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att genom svaret från 
kultur- och fritidschefen anse motionen bifallen.

Under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller motionen föreslår 
kommunstyrelsen att hantering sker enligt kultur- och fritidschefens förslag 
utifrån motionens intentioner.

Sammanfattning
Svar på motion från Moderaterna om tillsättande av en utredning om extra 
pengar till kommunens föreningar.

Till dragningen i kommunstyrelsen har kultur- och fritidskontoret tagit 
fram förslag på en ansökningsblankett och en utvärderingsblankett. 

Ärendebeskrivning
Moderaterna har lämnat en motion om tillsättande av en utredning som tar 
fram ett förslag om att använda en del av det extra statliga anslaget för 
kommunens åtgärder för nyanlända till ett särskilt stöd för föreningar som 
engagerar sig i integrationsarbetet.

Det finns ett behov bland asylsökande och nyanlända att integreras i 
föreningslivet, för en snabbare integration i kultur och idrottslivet i 
kommunen. Det skapar också möjligheter för föreningar att få nya 
medlemmar, liksom nya engagerade ledare i verksamhet
en.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till kultur- och 
fritidschefen § 5/2016-01-12 som lämnat följande svar:

”Kultur- och fritidsförvaltningen har gått igenom motionens och dess 
intentioner. Detta är ett förslag i positiv riktning för våra föreningar och 
integrationsarbetet.  Kultur- och fritidsförvaltningen har även skissat på hur 
ett upplägg skulle kunna se ut. Genom detta ser förvaltningen att det är fullt 
möjligt att genomföra motionens intentioner. Den administration som 
tillkommer är inom rimliga gränser och kan hanteras utan extra insatser.

Samråd med motionsställaren har skett.  
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Med detta yttrande föreslås motionen vara bifallen.

Förslag till genomförande av motionens intentioner
Föreningarna ska till kultur- och fritidsförvaltningen göra en ansökan och 
en beskrivning av det integrationsprojekt var till man söker bidrag. Bidrag 
kan betalas ut till alla i kommunen registrerade föreningar och avse bidrag 
till lokaler, utrustning till verksamheten, utbildning till handledare, personal 
etc.

 Föreningarna kan med fördel kunna kombinera bidrag från kommunen 
med regionala bidrag, bidrag från Smålandsidrotten, bidrag från Astrid 
Lindgrens hembygd eller andra, allt för att stärka en pågående 
föreningsverksamhet för integration i föreningslivet. 

Projekt ska kunna vara såväl korta som längre och kunna beviljas både 
mindre och större bidragsdel av det projekt som föreningen söker bidrag 
till.

Bidragsregler utformas av kultur- och fritidsförvaltningen där föreningen 
återkommande var sjätte månad skall redovisa projektet för att kunna få ett 
fortsatt bidrag. 

Förslagsvis skulle 650 000 kronor kunna avsättas per år under tre år, 2016 – 
2018, till särskilt stöd för föreningar som skapar projekt och engagerar sig i 
integrationsarbete.

Notering
Beaktande har också tagits till den motion från Vänsterpartiet angående 
erbjudande till nyinflyttade om ett års gratis medlemskap i valfri förening i 
kommunen (2015). ” 

Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna
Kommunfullmäktige § 148/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 5/2016, 41/2016
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 30/2016 Dnr 2015/88 805

Motion från Vänsterpartiet angående 
erbjudande till nyinflyttade om ett års gratis 
medlemskap i valfri förening i kommunen

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
ledning av kultur- och fritidschefens yttrande. 

Sammanfattning
Yttrande över motion samt förslag från arbetsutskottet om avslag.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Tommy Ejnarsson, Pia Rydh och Lennart Beijer,
samtliga V, har 2015-05-05 lämnat in en motion om erbjudande till
nyinflyttade om ett års gratis medlemskap i valfri förening i kommunen.

Motionsställarna ser flera positiva effekter med ett sådant erbjudande för
såväl flyktingar/nyanlända som snabbare får svenska kontakter och
kommer in i det svenska samhället som för svenska medborgare som får
ytterligare ett motiv att flytta just till Hultsfred.

I motionen yrkas därför att kommunstyrelsen tillsammans med kultur- och
fritidsförvaltningen utformar ett system med ett års gratis medlemskap för
nya kommuninvånare.

Arbetsutskottet har lämnat förslag till kommunstyrelsen om avslag på
motionen efter beredning utifrån yttrande från kultur- och fritidschefen.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-19 att invänta motionen från 
moderaterna om extra pengar till kommunens föreningar då de är snarlika.

Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet
Kommunfullmäktige § 73/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 131/2105, 237/2015
Kommunstyrelsen § 4/2016

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 31/2016 Dnr 2015/119 512

Motion från John Hoffbrink, SD, om 
hastighetssänkning på riksväg 23 genom 
Virserum 

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad i 
och med yttrandet från trafiknämnden om att göra ett pilotprojekt för 
införande av ”Rätt Fart i Staden” i Virserums tätort preliminärt under våren 
2017.

Sammanfattning
Trafiknämnden har lämnat yttrande över motionen som föreslås vara 
besvarad i och med detta.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten John Hoffbrink, SD, har 2015-07-07 lämnat in en 
motion om att sänka hastigheten på riksväg 23 genom hela centrala 
Virserum från 50 km/h till 40 km/h. Motionsställaren anser att dagens 
tillåtna hastighet är olämplig med tanke på trafiksäkerhet, buller, 
vibrationer och farliga partiklar inte minst från den tunga trafiken.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i § 188/2015-10-06 att remittera 
motionen till ÖSK för yttrande och yttrande har inkommit från 
trafiknämnden.

Samråd har genomförts med motionsställaren, ansvarig tjänsteman och 
trafiknämndens ordförande 2015-10-26. 

Gata/park föreslår ett pilotprojekt preliminärt våren 2017 för införande av 
”Rätt Fart i Staden” i Virserums tätort efter utredning och eventuellt beslut 
om införande under år 2016.  

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 106/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 188/2015, 40/2016
Trafiknämnd Hultsfred § 1/2016

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 33/2016 Dnr 2015/19

Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare 

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna program med 
mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som bedrivs av privata 
utförare.

Vidare föreslås att kommunfullmäktige ger kommunkansliet i uppdrag att 
ta fram en generell plan för uppföljning som ska antas av respektive 
styrelse och nämnd samt meddelas i kommunfullmäktige. Planen bör om 
möjligt finnas med till budget 2018, det vill säga inom denna 
mandatperiod.

Sammanfattning
Förslag till program som ska fastställas av kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Från och med den 1 januari 2015 gäller att för varje mandatperiod ska kom-
munfullmäktige anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

Programmet ska ange hur uppföljning ska ske och hur allmänhetens insyn 
ska tillgodoses. Programmet ska omfatta all verksamhet som utförs av 
privata utförare. De nya bestämmelserna, som återfinns i 3 kap. 
kommunallagen (1991:900) KL, syftar till att förbättra uppföljning och 
kontroll av privata utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares 
verksamhet.

Kommuner får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en 
kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ. Det 
gäller dock inte om det i lag eller förordning anges att angelägenheten ska 
bedrivas av en kommunal nämnd eller om den innefattar 
myndighetsutövning.

Exempel på verksamheter som berörs:
- särskilt boende för äldre
- korttidsvistelse utan för egna hemmet
- familjehem
- måltidsverksamhet
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- städning
- konsulttjänster
- skolskjuts
- företagshälsovård, friskvård
- rondering, bevakning
- sotning
- mattransporter
- tvättservice
- snöröjning, asfaltering, kantslåtter
- sophämtning, slamtömning

Programinnehåll
Fullmäktiges program ska innehålla
• mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare på 
  uppdrag 
  av kommunen
• hur uppföljning ska ske
• hur allmänhetens insyn i verksamhet som lämnats över till en privat 
  utförare ska garanteras

Berörda styrdokument
Styrmodellen, antagen av kommunfullmäktige § 68/2011
Strategikartan, antagen av kommunfullmäktige § 95/2014 
Riktlinjer för upphandling, antagen av kommunfullmäktige § 37/2015

Beredningsgång
Arbetsutskottet gav koncernledningen i uppdrag § 26/2015-02-24 att ta 
fram ett förslag till program. Uppdraget har hanterats av kommunkansliet. 
Förslaget har stämts av med nämndsekreterarna och inga synpunkter har 
inkommit.

Koncernledningen har haft ärendet uppe och då ombads berörda lämna syn-
punkter. Kostchefen såg positivt på program och riktlinjer för sin 
verksamhet och uppföljning. Med detta kan förslaget överlämnas till 
kommunfullmäktige.

Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
godkänna program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter 
som bedrivs av privata utförare.

Vidare föreslås att kommunfullmäktige ger kommunkansliet i uppdrag att 
ta fram en generell plan för uppföljning som ska antas av respektive 
styrelse och nämnd samt meddelas i kommunfullmäktige. Planen bör om 
möjligt finnas med till budget 2018, det vill säga inom denna 
mandatperiod.  Planen kan behöva justeras till nämnd eller styrelse men 
den generella planen kan då fungera som en grund för den egna planen.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-05

3(3)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Notering
I förslaget till ny kommunallag finns med om att begränsa omfattningen till 
vilka verksamhetsområden som ska räknas in när det utförs av privata 
utförare.

Tolkningen idag är mer eller mindre allt. Vidare föreslås att det som ska 
gälla för privata utförare även ska gälla för de verksamheter inom 
kommunen som idag utför samma uppgifter. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 26/2015, 61/2016
Koncernledningen 2016-01-28 p 5
Tjänsteskrivelse med förslag daterat 2016-03-10

Skickas till
Kommunfullmäktige
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