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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-08-30 

1 (2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

KSAU § 165/2016 Dnr 2016/70 212 

Aktualitetsprövning av översiktsplanen 

Förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta om följande: 

1. förklara Hultsfred kommuns översiktsplan 2010 som helhet aktuell och 
kan fortsätta att gälla som utgångspunkt för den fysiska planeringen. 

2. godkänna aktualitetsprövningen och dess bedömning. 

3. ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att se över framtida 
arbete med översiktsplanen efter att länsstyrelsen inkommit med en 
sammanfattande redogörelse. 

Sammanfattning 
Enligt 3 kap plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen minst en gång 
under varje mandatperiod pröva om översiktsplanen (ÖP:n) är aktuell för 
att avgöra om kommunens ställningstaganden fortfarande är tidsenliga eller 
om en ny planprocess med revidering eller en helt ny ÖP bör initieras. 

Gällande översiktsplan antogs 21 juni 2010, det vill säga för två mandat
perioder sedan, varför en aktualitetsprövning nu har gjorts. 

Under samrådet har det har framkommit att en del förutsättningar har 
förändrats och att vissa stycken är inaktuella men bedömningen har gjorts 
att översiktsplanen som en helhet fortfarande är aktuell. 

Länsstyrelsens sammanfattade redogörelse saknas dock, varför 
aktualiseringsfrågan bör tas upp på nytt när redogörelsen inkommit. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen, alla politiska partier i kommunfullmäktige samt alla 
förvaltningar och bolag har givits tillfället att yttra sig angående 
aktualiteten 1 juni till och med 24 augusti 2016 i enlighet med PBL 3 kap 
27-28 §§.Miljö- och byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, räddningstjänst och Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund har skriftligen inkommit med synpunkter. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-08-30 

2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

Länsstyrelsen ska genom en så kallad sammanfattande redogörelse redovisa 
sina synpunkter i fråga om statliga och mellankommunala intressen som 
kan ha betydelse för planens aktualitet. Redogörelsen har inte inkommit 
varför ställningstagandet görs enbart utifrån de interna yttrandena. 

En del förutsättningar har förändrats sedan den gällande översiktsplanen 
vann laga kraft. De demografiska förändringarna är stora och befolkningen 
har, åtminstone tillfälligt, ökat kraftigt i kommunen och regionen. Den 
ökade folkmängden har skapat ett stort fokus på bostadsfrågor, infrastruktur 
och sociala frågor såsom skola och förskolor generellt i kommunen. 

Vissa förändringar har skett i lagstiftning och kommunala styrdokument, en 
ny VA-plan och bostadsförsörjningsplan är under framtagande. 
Några ämnesområden är föråldrade, framförallt de som innehåller tekniska 
lösningar. 

Trots de nya förutsättningarna i omvärlden och de förändringar kommunen 
står inför är överlag riktlinjer och visioner fortfarande aktuella i sitt 
helhetsperspektiv. 

Ett nytt övervägande om översiktsplanens aktualitet bör tas då 
Länsstyrelsen redovisat sin sammanfattande redogörelse. Övervägandet bör 
då göras utifrån en gemensam bedömning av de inkomna interna yttrandena 
tillsammans med Länsstyrelsens redogörelse. Stadsarkitekten har 
bevakning på detta. 

Bedömningen görs att det i dagsläget inte finns behov att ta fram en ny 
översiktsplan för Hultsfreds kommun. 
Framtagandet av beslutsunderlaget har letts av stadsarkitekten. 

Till ärendet finns också en sammanfattning av inkomna yttranden på 
översiktsplanens 24 delar. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen§ 51/2016 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 148/2016 
Tjänsteskrivelse och bilagor från stadsarkitekten 2016-05-04, 2016-08-29 
Remiss 2016-06 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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~KOMMUN Tjänsteskrivelse 

2016-08-26 Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Sara Dolk 
Stadsarkitekt 

Översiktsplan Hultsfreds kommun 

aktualitetsprövning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige att: 

• förklara Hultsfred kommuns översiktsplan 2010 som helhet aktuell och 
kan fortsätta att gälla som utgångspunkt för den fysiska planeringen. 

• godkänna aktualitetsprövningen och dess bedömning. 
• ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att se över framtida 

arbete med översiktsplanen efter att länsstyrelsen inkommit med en 
sammanfattande redogörelse. 

Sammanfattning 
Enligt 3 kap plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen minst en gång under 
varje mandatperiod pröva om översiktsplanen (ÖP:n) är aktuell för att avgöra 
om kommunens ställningstaganden fortfarande är tidsenliga eller om en ny 
planprocess med revidering eller en helt ny ÖP bör initieras. 
Gällande översiktsplan antogs 21 juni 2010, det vill säga för två mandat
perioder sedan, varför en aktualitetsprövning nu har gjorts. 
Under samrådet har det har framkommit att en del förutsättningar har 
förändrats och att vissa stycken är inaktuella men bedömningen har gjorts att 
översiktsplanen som en helhet fortfarande är aktuell. 
Länsstyrelsens sammanfattade redogörelse saknas dock, varför 
aktualiseringsfrågan bör tas upp på nytt när redogörelsen inkommit. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen, alla politiska partier i kommunfullmäktige samt alla 
förvaltningar och bolag har givits tillfället att yttra sig angående aktualiteten 1 
juni till och med 24 augusti 2016 i enlighet med PBL 3 kap 27-28 §§.Miljö
och byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
räddningstjänst och ÖSK har skriftligen inkommit med synpunkter. 
Länsstyrelsen ska genom en så kallad sammanfattande redogörelse redovisa 
sina synpunkter i fråga om statliga och mellankommunala intressen som kan ha 
betydelse för planens aktualitet. Redogörelsen har inte inkommit varför 
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Sara Dolk 
Stadsarkitekt 

Tjänsteskrivelse 

2016-08-26 

ställningstagandet görs enbart utifrån de interna yttrandena. 
En del förutsättningar har förändrats sedan den gällande översiktsplanen vann 
laga kraft. De demografiska förändringarna är stora och befolkningen har, 
åtminstone tillfälligt, ökat kraftigt i kommunen och regionen. Den ökade 
folkmängden har skapat ett stort fokus på bostadsfrågor, infrastruktur och 
sociala frågor såsom skola och förskolor generellt i kommunen. 
Vissa förändringar har skett i lagstiftning och kommunala styrdokument, en ny 
VA-plan och bostadsförsörjningsplan är under framtagande. 
Några ämnesområden är föråldrade, framförallt de som innehåller tekniska 
lösningar. 
Trots de nya förutsättningarna i omvärlden och de förändringar kommunen står 
inför är överlag riktlinjer och visioner fortfarande aktuella i sitt 
helhetsperspektiv. 
Ett nytt övervägande om översiktsplanens aktualitet bör tas då Länsstyrelsen 
redovisat sin sammanfattande redogörelse. Övervägandet bör då göras utifrån 
en gemensam bedömning av de inkomna interna yttrandena tillsammans med 
Länsstyrelsens redogörelse. 
Bedömningen görs att det i dagsläget inte finns behov att ta fram en ny 
översiktsplan för Hultsfreds kommun. 
Framtagandet av beslutsunderlaget har letts av stadsarkitekten. 

Bilagor: 
I. Sammanfattning av inkomna yttranden på översiktsplanens 24 delar. 

Expedieras till: 
Länsstyrelsen 
Alla förvaltningar och bolag 
Alla politiska partier 
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Vimmerby 
kommun BILAGA 1 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Sara Dolk 

2016-08-26 

Stadsarkitekt 

Aktualitetsprövning översiktsplan Hultsfreds kommun 

Sammanfattning av inkomna yttranden på 
översiktsplanens 24 delar: 
Del 2 Kommunen i sammandrag: 

• Befolkningsbeskrivningen inaktuell då de demografiska förändringarna 
är stora. 

• Beskrivningen av kommunikationer (infrastruktur) inaktuell. 

Del 3 Visioner och mål: 
• Hänvisning till de kommunala ställningstagandena bör uppdateras. 

Del 11 Kulturmiljöer: 
• Riksintressena omprövade och är till viss del inaktuella. 

Del 13 Kommunikationer: 
• Cykelvägarna bör få högre prioritet samt uppdateras med avseende på 

ny regional cykelstrategi. 
• Översyn av trafikflödena i Hultsfreds tätort bör göras för 

ställningstaganden kring Lindblomsskolans utveckling. 
• Uppdatering av prioriteringar och säkerhetsaspekter på statliga vägnätet. 
• Uppdatering av fakta beträffande riksväg 34/47 som nu är färdigställd. 
• Uppdatering av fakta beträffande flygplatsen som inte längre har ett 

gällande tillstånd. 
• Trafikavsnittet efterlevs ej. 

Del 14 Vatten: 
• Ny VA-plan pågår, borde vara tematiskt tillägg till översiktsplanen. 

Del 16 Energiförsörjning, tele- och radiokommunikationer: 
• Ny förutsättningar för fibernätet och mobiltäckningen då stor utveckling 

inom detta område skett. 
• Vindkraftsdelen inaktuell i sin helhet då tekniken har framskridit. 

Del 17: Hälsa och säkerhet: 
• Uppdatera ställningstaganden om översvämningar. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Sara Dolk 

2016-08-26 

Stadsarkitekt 

Del 19 Bebyggelse: 
• Uppdatering av nya begrepp som införts i plan- och bygglagen 2011. 
• Utredning av äldreboenden och kartläggning av framtida behov av 

särskilda boenden i kommunen pågår, beroende av slutsatserna kan 
dessa påverka ställningstaganden i översiktsplanen. 

Del 20 Verksamheter och service: 
• Kommunens mål för skola och förskola bör uppdateras. 

Del 21 Tätortsfördjupningar: 
• Hultsfreds tätort bör även innehålla Herrstorpet då ett planprogram tagit 

fram för området 2015. 
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Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 

1(2) 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Justerandes signatur 

2016-08-17 

MBN § 128/2016 Dnr MOB 2016-347 

Remiss aktualitetsprövning av översiktsplan, 
Hultsfreds kommun 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter: 
vissa stycken av översiktsplanen anses inaktuella och nya ämnen såsom 
utveckling av fibernätet och mobiltäckning bör behandlas, men att 
översiktsplanen i sin helhet är aktuell. 

Lagstöd 
Plan- och bygglagen (PBL) 3 kap; Översiktsplan. 

Sammanfattning 
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Enligt PBL ska 
kommunen minst en gång per mandatperiod ta ställning till om planen är 
aktuell eller om den behöver arbetas om, helt eller delvis. 

Ärendebeskrivning 
Enligt PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar 
hela kommunen. Den ska ange: 
• Inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön 
• Ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas 
• Hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras 

Hultsfreds kommuns översiktsplan antogs 21 juni 2010, det vill säga för två 
mandatperioder sedan, varför en aktualitetsprövning behöver göras. Enligt 
PBL ska kommunen minst en gång per mandatperiod ta ställning till om 
planen är aktuell eller om den behöver arbetas om, helt eller delvis. Syftet 
med aktualitetsprövningen är att avgöra om kommunens ställningstaganden 
i ÖP:n fortfarande är aktuella och kan fortsätta att gälla som utgångspunkt 
för den fysiska planeringen eller om en ny planprocess med revidering eller 
en helt ny ÖP bör initieras. Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut 
om planens aktualitet och för detta behövs ett beslutsunderlag. Detta ska 
arbetas fram bland annat i samråd med samtliga förvaltningar och bolag i 
kommunen. Länsstyrelsen ska genom en så kallad sammanfattande redo
görelse redovisa sina synpunkter i fråga om statliga och mellankommunala 
intressen som kan ha betydelse för planens aktualitet. Det kan också finnas 
ett behov av att samråda med andra kommuner som kan beröras av 
översiktsplanens ställningstaganden. 

Utdragsbestyrkande 

16 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2(2) 

2016-08-17 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Justerandes signatur 

Översiktsplanen är indelad i 24 delar som behandlar kommunfakta och 
politisk vision. Miljö- och byggnadsförvaltningens synpunkter på 
översiktsplanens delar är följande: 

Del 11 Kulturmiljöer: 
Riksantikvarieämbetet har 2015 omprövat riksintressena för kulturmiljö
vården i Hultsfreds kommun. Områdena Hadetorp-Rosenvik (H69) och 
Kantebo (H7 l) har i sin helhet tagits bort eftersom de inte längre bedöms 
som riksintressanta för kulturmiljövården. För Mossebo (H68) och 
Hagelsrum (H75) har gränserna korrigerats och för Järeda Höglandsbyar 
(H72) har området utökats och bytt namn. För Venadalen (H76) har namnet 
ändrats efter att motivet för riksintresset ändrats. 

Del 13 Kommunikationer: 
Cykelvägama bör få högre prioritet. 

Del 16 Energiförsörjning, tele- och radiokommunikationer: 
Kapitlet bör uppdateras avseende utveckling av fibernätet och 
mobiltäckning. 

Vindkraftsdelen bör uppdateras i sin helhet då tekniken på detta område 
utvecklas fort och gör detta kapitel helt inaktuellt. Man redovisar 
futuristiskt möjliga platser för vindkraft med kriteriet att totalhöjden 
maximalt är 150 meter. I dagsläget byggs i stort sett inga vindkraftverk 
under totalhöjden 200 meter. 

Del 19 Bebyggelse: 
Begreppet samlad bebyggelse har i plan- och bygglagen definierats om och 
bytt namn till sammanhållen bebyggelse. Kartan som utvisar den samlade 
bebyggelsen har i ett beslut i miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-14 § 
38 uppdaterats till att gälla sammanhållen bebyggelse. 

Del 21 Tätortsfördjupningar: 
För Hultsfreds tätort bör fördjupningen även omfatta Herrstorpet där det 
2016 antagits ett planprogram. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Stadsarkitekten 

17 

10 

Utdragsbestyrkande 



~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-06-21 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

KSAU § 148/2016 Dnr 2016/70 212 

Aktualitetsprövning av översiktsplan för 
Hultsfreds kommun 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att stadsarkitekt Sara Dolk får sammanställa 
underlag och inkomna yttranden för att lyfta ärendet i augusti så att 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan ha med ärendet i september 
2016. 

Sammanfattning 
En gång per mandatperiod ska kommunen ta ställning till om 
översiktsplanen är aktuell eller om den behöver arbetas om delvis eller helt. 

Ärendebeskrivning 
En översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 
den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. 

Hultsfreds kommuns översiktsplan antogs i juni 20 I 0. Enligt Plan- och 
bygglagen ska kommunen minst en gång per mandatperiod ta ställning till 
om planen är aktuell eller om den behöver arbetas om, helt eller delvis. 

Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om planens aktualitet och 
för detta behövs ett beslutsunderlag. Beslutsunderlaget ska arbetas fram 
bland annat i samråd med samtliga förvaltningar och bolag i kommunen. 
Länsstyrelsen ska genom en så kallad sammanfattande redogörelse redovisa 
sina synpunkter i fråga om statliga och mellankommunala intressen som 
kan ha betydelse för planens aktualitet. 

Kommunens översiktsplan finns tillgänglig på hemsidan genom föijande 
länk: 
httos://www.hultsfred.se/files/2012/1 O/%C3%96P2009 .odf 

Bes I uts underlag 
Tjänsteskrivelse från stadsarkitekten 

Skickas till 
Stadsarkitekten 
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Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-08-30 

1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

KSAU § 166/2016 Dnr 2016/69 259 

Bostadsförsörjningsplan 

Förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om att anta framtagen 
bostadsförsörjningsplan för Hultsfreds kommun. 

Sammanfattning 
Varje kommun ska ha en aktuell plan för bostadsförsörjningen i 
kommunen. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
Hultsfreds kommun har upprättat ett förslag till bostadsförsörjningsplan 
som varit på samråd och nu är föremål för antagande. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen, Regionförbundet, alla politiska partier i kommunfullmäktige 
samt alla förvaltningar och bolag har givits tillfället att yttra sig på förslag 
till bostadsförsörjningsplan 7 juli till och med 24 augusti 2016 i enlighet 
med Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar l §. 
Länsstyrelsen, Regionförbundet, miljö- och byggnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, Hultsfreds Bostäder AB och 
vänsterpartiet har inkommit med synpunkter. 

Bostadsförsörjningsplanen har reviderats efter samrådet, de synpunkter som 
inte tillgodosetts framgår av samrådsredogörelsen. 

Planen grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av 
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar och stämmer väl överens med kommunens 
gemensamma mål och strategier. 
Den föreslagna bostadsförsörjningsplanen bedöms nu färdig att antas. 

Framtagandet av bostadsförsörjningsplanen har letts av utvecklingschefen 
Lars Gjörloff tillsammans med stadsarkitekten Sara Dolk. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen § 51/2016 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 148/2016 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-08-30 

Stadsarkitektens tjänsteskrivelse och bilagor 2016-05-04, 2016-08-26 

Justerandes signatur 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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~ HULTSFREDS 
~KOMMUN Tjänsteskrivelse 

2016-08-26 Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Sara Dolk 
Stadsarkitekt 

Bostadsförsörjningsplan Hultsfreds kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att anta framtagen bostadsförsörjningsplan för Hultsfreds kommun. 

Sammanfattning 
Varje kommun ska ha en aktuell plan för bostadsförsörjningen i kommunen. 
Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva 
i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
Hultsfreds kommun har upprättat ett förslag till bostadsförsörjningsplan som 
varit på samråd och nu är föremål för antagande. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen, Regionförbundet, alla politiska partier i kommunfullmäktige 
samt alla förvaltningar och bolag har givits tillfället att yttra sig på förslag till 
bostadsförsörjningsplan 7 juli till och med 24 augusti 2016 i enlighet med Lag 
(2000: 1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 1 §.Länsstyrelsen, 
Regionförbundet, miljö- och byggnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, Hultsfreds Bostäder AB och 
vänsterpartiet har inkommit med synpunkter. 

Bostadsförsörjningsplanen har reviderats efter samrådet, de synpunkter som 
inte tillgodosetts framgår av samrådsredogörelsen. 

Planen grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan 
på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar 
och stämmer väl överens med kommunens gemensamma mål och strategier. 

Den föreslagna bostadsförsörjningsplanen bedöms nu färdig att antas. 

Framtagandet av bostadsförsörjningsplanen har letts av utvecklingschefen 
tillsammans med stadsarkitekten. 
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Bostadsförsörjningsplan för Hultsfreds kommun 2016-07-06 har på uppdrag av Hultsfreds 
kommunstyrelse tagits fram av Vatten och Samhällsteknik AB genom Jonas T. Sandelius och 
Eva Djupfors. Arbetet har skett i samarbete med kommunens stadsarkitekt Sara Dolk och Lars 
Gjörloff, utvecklingschef. 
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Bostadsförsörjningsplan för Hultsfreds kommun 

Förord 
Befolkningen har i princip minskat sedan 1970-talet, även om det syntes ett trendbrott under 
några år i början av 1990-talet, bland annat på grund av krigen på Balkan. Från ett sjunkande 
invånartal har kommuninvånarantalet under de senaste åren på kort tid ökat. För närvarande 
finns en upplevd bostadsbrist i kommunen. 

Kommunens långsiktiga utveckling påverkas av kommunens förmåga att tillgodose behovet av 
bostäder och goda boendemiljöer för olika målgrupper som har olika behov och önskemål. 
Tillgång till bostäder är en förutsättning för tillväxt, företagsetableringar och arbetstillfällen, som 
i sin tur påverkar bostadsmarknaden. 

Bostadsbebyggande och utveckling av bostadsbeståndet omnämns sedan 2014 som ett 
allmänt intresse i plan- och bygglagen. Kommunen kan främja bostadsbebyggandet bland 
annat genom sin översiktsplanering samt genom att verka för en god planberedskap. Planering 
för bostäder är grundläggande i kommunens strategiska planering . Från och med 1 januari, 
2001 gäller lagen om kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen, SFS 2000: 1383 med 
tillägg SFS 2002:104. 
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Boendeplaneringen är en strategisk fråga för kommunerna. Bra bostäder och goda boende
miljöer är grundläggande faktorer som har betydelse för tillväxt och välfärd på såväl lokal som 
nationell nivå. 

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, som gäller sedan 1 januari , 2001 SFS 
2000: 1383, tillägg SFS 2002: 104, tydliggör att det är kommunernas ansvar att planera för att ge 
förutsättningar för alla i kommunen att bo i goda bostäder. Det innebär att kommunerna, vid 
sidan av insatser för speciella grupper och för det befintliga bostadsbeståndet, även måste ha 
en långsiktig planberedskap.1 

Hultsfred kommun har tidigare behandlat boendeplaneringen i sin översiktsplan (2010), samt i 
samband med översiktsplanearbetet tagit fram ett underlag "Bostadsförsörjningsprogram 
Hultsfreds kommun 2006 - 2008, Utkast". 

Statistiken med siffror fram till 2006 som legat till grund till den översiktliga planeringen behöver 
nu uppdateras. Bostadsbristen i kommunen gör behovet av nytt planeringsunderlag uppenbar, 
varför en separat bostadsförsörjningsplan nu upprättas. 

Bostadsförsörjningsplanens mål och syfte 

Bostadsförsörjningsplanens syfte är att tjäna som ett kommunövergripande strategiskt underlag 
för framtida översikts- och detaljplanearbeten. Programmet ska även underlätta för 
verksamhetsplaneringen kopplade till planeringen av nya bostäder inom socialförvaltningen och 
AB Hultsfreds Bostäder. 

Planen kartlägger åtgärder och prioriteringar som på kort och lång sikt kan leda till en god 
bostadsförsörjning i Hultsfreds kommun. Kommunens mål är att tillmötesgå efterfrågan och 
behov av olika boendeformer för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. 
Målet är att uppnå en långsiktig hållbar bostadsförsörjning genom ett varierat och attraktivt 
utbud av bostäder och bostadsmiljöer i kommunen. 

Läshänvisning och avgränsning 

Bostadsförsörjningsplanen är kommunövergripande. I programmet har störst fokus lagts på att 
behandla kommunens 7 tätorter, eftersom en förtätning eller utvidgning av befintlig 
bebyggelsestruktur med närhet till service anses som bäst ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Generellt görs dock inga geografiska ställningstaganden om lokalisering eller utformning av nya 
bostäder, detta kommer att utredas i efterföljande planeringsprocesser. 

Begreppet småhus avser bostad i en- eller tvåbostadshus, såsom villa, parhus, radhus eller 
kedjehus. Med lägenhet menas lägenhet i flerbostadshus. 

Antaganden avseende kommunens utveckling och den framtida efterfrågan på bostäder 
baserar sig dels på Miljö- och byggnadsförvaltningens iakttagelser och erfarenheter bakåt i 
tiden, och dels på SCBs statistik. 

Bostadsförsörjningsplanen ska ses som en del i kommunens strategiska översiktliga planering 
och bör, precis som översiktplanen, aktualiseras i framtiden. 
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Efterföljande styrdokument har till viss del legat till grund för kommunens bedömning och 
slutsatser i bostadsförsörjningsplanen. 

Ställningstaganden i kommunens översiktsplan 2009 

Hultsfreds översiktsplan antogs 2009. I översiktsplanen redovisas planeringsförutsättningar och 
de allmänna intressena i kommunen. Boende behandlas i kapitel 19, följande av kommunens 
ställningstagenden framgår av översiktsplanen : 

En utgångspunkt för den översiktliga planeringen i Hultsfreds kommun är att 
möjligheten till att bygga attraktiva bostäder med närhet till vatten ska främjas. 

Vid nyproduktion av bostäder och lokaler bör hänsyn tas till möjligheterna att ansluta till 
fjärrvärmenätet. 

Attraktiva lägen; på landsbygden är attraktiva boenden oftast förknippat med 
strandnära lägen eller öppna landskap. I tätorter vägs ofta andra faktorer in som t.ex. 
trivsel , tillhörighet, närhet till olika slags service, arkitektur, variation och hur pass ostört 
läget är. 

Det är viktigt att det finns bostäder i många olika former på samtliga orter i kommunen 
för att kunna bibehålla den samhällsstruktur som varit förutsättningen för samhällets 
framväxt. Med andra ord , många olika boendealternativ på en ort gör att människor kan 
byta boende när behoven förändras. Det betyder samtidigt att befolkningen på en ort 
har förutsättningar att vara jämnt åldersfördelad. 

I Hultsfred finns ett reellt behov av tillskott på vissa typer av bostäder. Ny bostads
bebyggelse föreslås i centrala och lättillgängliga lägen i Södra Ekeberg samt genom 
förtätningar. Utöver dessa finns önskemål om strandnära bostadsbebyggelse intill 
Hulingen samt "hästboende" i tätortens utkanter som Gnöttlerum och Hammarsebo. 

Landsbygdsutveckling kan utgöras av en mängd olika verksamheter eller boende
möjligheter. I det tidiga skede, som översiktsplanen utgör, har kommunen valt att lämna 
möjligheterna i så stor grad som möjligt öppna för olika typer av etableringar enligt LIS 
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Det kan vara permanentboende, utökning 
av befintliga verksamheter som annars inte hade haft den möjligheten, verksamheter 
med koppling till det rörliga friluftslivet som drar nytta av sjönära lägen som t.ex. 
campingplatser och stugbyar. 

RUS Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2012-2020 

Länets regionala utvecklingsstrategi anger den gemensamma färdriktningen för hur Kalmar 
län ska ta tillvara på sin utvecklings- och tillväxtpotential. Strategin är den regionala länken 
mellan kommunala översikts- och utvecklingsplaner samt nationella strategier, internationella 
beslut och överenskommelser. Följande slutsatser redovisas i Kalmar läns regionala 
utvecklingsstrategi : 

Modernt jord- och skogsbruk är grundläggande för en levande landsbygd och attraktiva 
boendemiljöer. En levande landsbygd främjar natur- och kulturmiljövärden . 

Nationella jämförelser visar att flera kommuner i länet tillhör de 25 procent bästa 
kommunerna i riket inom en rad kvalitetsområden, bland annat: 

• äldres upplevelse av delaktighet och bemötande inom äldreomsorgen, 
• äldres upplevelse av trygghet och säkerhet på särskilda boenden, 
• äldres möjlighet till aktivitet och utevistelser inom särskilda boenden. 
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En väl fungerande service är en viktig förutsättning för ett bra boende på landsbygden. 
Här är nytänkande, nya samarbetsformer och kompetensutveckling viktiga delar när det 
gäller både offentlig och kommersiell service. 

Regional attraktivitet handlar om flera delar, bland annat en attraktiv livs- och 
boendemiljö, attraktiva arbeten, goda förutsättningar för företagande, intressanta 
mötesplatser samt kultur, idrott och upplevelser. 

En grundläggande förutsättning är infrastruktur och kommunikationer som gör det 
möjligt att knyta samman boende, arbete, utbildning och fritid samt skapar god 
tillgänglighet till exempelvis vård, omsorg och kultur. 

Hemlöshet - en fråga om bostäder slutrapport för länsstyrelsernas hemlöshetsuppdrag 
2012-2014 

Som en del av det stöd som länsstyrelserna erbjuder kommunerna i planeringen av 
bostadsförsörjningen har länsstyrelserna tagit fram rapporten "Hemlöshet - en fråga om 
bostäder". Av rapporten framgår bland annat: 

Den traditionella kärnfamiljen med två vuxna som lever tillsammans med minderåriga 
barn utgör en mindre del av hushållen. 

I två tredjedelar av hushållen finns det inga barn. 

Den demografiska utvecklingen påverkar vilka bostäder som efterfrågas. Sverige har 
en åldrande befolkning . 

Den faktor som i viss utsträckning kan hejda den pågående utvecklingen är en ökande 
invandring. Det är främst yngre personer som flyttar till Sverige. 

Regional transportplan för Kalmar län 2010 - 2021 

I den regionala tranportplanen för Kalmar län 2010 - 2021 nämns Stångådalsbanan som en 
viktig förutsättning för regionens utveckling. Stångådalsbanan sträcker sig mellan Kalmar och 
Linköping och medför goda pendlingsmöjligheter från och till Hultsfred. En förbättring av 
Stångådalsbanan nämns i länets transportplan som en av de åtgärder som man vill prioritera . 

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016 

Bostadsmarknadsanalysen redovisar en översiktlig bild och bedömning av bostadsbyggandet 
under 2015 i Kalmar län. Enligt Bostadsmarknadsanalysen, som baseras på kommunernas 
svar, finns det även om fem år en brist av bostäder i Hultsfreds centralort medan det finns ett 
överskott av bostäder i övriga kommundelar. 

Hur Hultsfred kommun har arbetat och i fortsättningen avser att arbeta med ovan 
nämnda styrdokument 

En utredning har genomförts under 2016 för att klargöra planberedskapen för i första hand 
flerbostadshus. 

För att främja möjligheten till att bygga bostäder i attraktiva lägen nära vattnet har Hultsfred 
kommun pekat ut s.k. LIS-områden, områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
I centrala Hultsfred har det byggts fem punkthus/flerbostadshus. Lägenheter i dessa hus är på 
grund av sitt centrala och sjönära läge mycket attraktiva och har möjliggjort en flyttkedja. 

Kommunens översiktsplan går väl i hand med RUS - Regional utvecklingsstrategi för Kalmar 
län 2012-2020. Kommunen arbetar aktivt med att upprätthålla en väl fungerande äldreomsorg. 
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Kommunstyrelsen i Hultsfreds kommun har även via socialnämnden tillsatt en styrgrupp, 
projektgrupp och arbetsgrupp i syfte att se över det framtida behovet av särskilda boenden. 

Hultsfreds kommun samverkar genom lnfrastrukturkansliet2 samt Regionförbundet i Kalmar län 
med att försöka påverka den regionala transportplanen för Kalmar län 2010 - 2021 avseende 
infrastrukturfrågor så som Stångådalsbanans framtid och utveckling. Hultsfreds kommun 
arbetar aktivt med att upprätthålla infrastruktur och kommunikationer som gör det möjligt att 
knyta samman boende, arbete, utbildning och fritid , samt skapar god tillgänglighet till 
exempelvis vård, omsorg och kultur. 

2 /,7,J-2~:1.·11'.'-<.f'u;-;-<2ns/1at t,- ~~{i s2;nv~~,--f<2r:3or~·2n in9ffe11 ,:eon;, ;~lii79< lt11·i~9C.1 S/2iJQc1cf2/s.JE~n211 
;n2'lEi? ,!_\c;/r,121- oc/7 {_inkd/J1n9. 
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Förutsättningar i Hultsfreds kommun 

Geografiska läget 

Hultsfreds kommun ligger i den nordöstra delen av Kalmar län. Kommunen gränsar såväl till 
Kronobergs län (Uppvidinge kommun) och Jönköpings län (Vetlanda och Eksjö kommuner). 
Övriga grannkommuner i länet är Vimmerby, Oskarshamn och Högsby. Sett till invånarantalet 
ligger Hultsfreds kommun med 14 140 invånare på sjunde plats jämfört med Kalmar läns 12 
kommuner. 

Figur 1: Hultsfred kommuns geografiska läge i länet. 

De första orterna i det område som idag utgör Hultsfreds kommun växte upp där jordbruk och 
handelsvägar/marknadsplatser har haft stor betydelse, som i Målilla, Mörlunda, Vena och 
Virserum . 
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Vimmerby 

Oskarshamn 

Högsby 

Figur 2: Hultsfreds centralort och övriga tätorter i kommunen. 

Orten Hultsfred växte upp kring exercisplatsen för Kalmar regemente, som låg strax norr om 
dagens tätort, samt järnvägen. Knutpunkten Hultsfred var en skärningspunkt mellan linjerna 
mot Kalmar, Linköping, Nässjö, Västervik och VäxjöNetlanda. 

Flera av kommunens orter har vuxit upp under industrialiseringens tid då flera industrier 
etablerades med anknytning till träförädling samt jordbruk som Silverdalen, Rosenfors och 
Järnforsen. 
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Under 1990-talet och i början av 2000-talet försvann några av kommunens mer betydande 
arbetsplatser. Sedan dess har variationen av arbetstillfällen ökat eftersom befintliga 
verksamheter utvecklats samt nyetableringar skett. 

Idag är Hultsfreds kommun, IKEA Industri Hultsfred AB , Plannja Aktiebolag , Glamox Luxo 
Lighting AB, Rosenfors Bruk AB och Bergs Timber AB de sex största arbetsgivarna i Hultsfreds 
kommun. 

Sett till näringsgren finns de flesta arbetstillfällena i Hultsfreds kommun (2014) , redovisade i 
fallande ordning, inom "Tillverkning och utvinning", "Vård och omsorg", "Utbildning" , 
"Byggverksamhet", "Handel" och "Jord- och Skogsbruk". 

Pendling 

Det sker både en in- och utpendling till och från kommunen vad avser arbetstillfällen. 2014 var 
det 1 794 i Hultsfred bosatta personer som arbetspendlade till orter utanför kommunens 
gränser. lnpendlingen motsvarade samma år 1 037 personer.3 

Stångådalsbanan, mellan Linköping och Kalmar via Hultsfred, är därför viktig för kommunens 
befolkning och verksamheter. Möjligheterna till jobbpendling är goda i Hultsfred. 
Pendlingsavstånded till arbetstillfällen i de större orterna i angränsande kommuner/län är: 
23 km Hultsfred -Vimmerby, 60 km Hultsfred - Oskarshamn, 114 km Hultsfred - Kalmar och 
116 km Hultsfred - Linköping. Ett annat viktigt pendlingsstråk är Virserum/Järnforsen till 
Vetlanda som är handels- och servicecentrum för boende i södra kommundelen . 

Befolkningstal 

I kommunen finns sju tätorter varav Hultsfred är centralorten. I nuläget (slutet av juni 2016) är 
antalet invånare i kommunen cirka 14 140 personer, varav cirka 5 500 bor i centralorten 
Hultsfred. 

Befolkningssiffrorna visar bland annat att kommunen har en stor andel landsbygdsboende, 
samt att det finns flera livaktiga orter i kommunen. Hultsfreds kommun består av 7 församlingar 
och 9 tätorter som idag har följande fördelning avseende befolkning inom respektive område. 

Församling Befolkning Tätort Befolkning 

Hultsfred 5 540 Hultsfred 5 477 

Lönneberga 1 073 Lönneberga 168 

Mål illa 1 750 Mål illa 1 445 

Vena 1 180 Vena 370 

Virserum 2 152 Virserum 1 763 

Järeda 651 Järnforsen 525 

Mörlunda-Tveta 1 572 Mörlunda 854 

Rosenfors 292 

Silverdalen 590 

Glesbygd 2 335 

Totalt 13 919 13 919 

Figur 3: Befolkningsfördelning i kommunens församlingar och tätorter 2015-12-31. Källa SCB. 
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Befolkningsutvecklingen i kommunen var kraftigt vikande under andra halvan av 1990-talet. 
Under de första åren av 2000-talet har minskningen mattats av och numera är utvecklingen i en 
stigande trend. Se figur 5. 

Avgörande orsaker till den tidigare befolkningsminskningen har varit nedläggningen av några av 
de största arbetsplatserna i kommunen samt de negativa födelseöverskotten , det vill säga att 
antalet födda barn är färre än antalet dödsfall i kommunen per år. Yngre människor har 
dessutom flyttat. Sammantaget har denna utveckling lett till att medelåldern i kommunen ökat. 
Andelen personer över 65 är större än andelen under 17, se figur 4. 

I 
11 

• . ' . 
Figur 4: Aldersfördelningen 2015 i riket, länet samt Hultsfreds kommun. Källa SCB. 

Figur 5: Befolkningsutvecklingen i kommunen och dess tätorter, åren 2000 till 2015. Källa SCB. 

Senaste årens stigande befolkningstal förklaras med strömmen av asylsökanden och 
anhöriginvandring som varit och fortsatt är hög. Flyttningsnettot sett till Hultsfred kommuns 
tätorter är, räknat i antal personer, störst för centralorten Hultsfred. 

Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på 
asylmottagning bland Sveriges kommuner. Det sker i sin tur en sekundär omflyttning av 
de personer som erhållit asyl. Man kan enligt en studie som genomförts av Arena för 
tillväxt anta att en tredjedel av de personer som erhållit asyl i kommunen kommer att 
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fortsatt bo kvar efter 3 år i Hultsfred.4 Sammantaget bedömer regeringen att personer 
som söker uppehållstillstånd som anhöriga till någon som beviljats uppehållstillstånd 
som skyddsbehövande, kommer fortsätta vara högt de kommande åren.5 
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Figur 6: Flyttmönster till respektive från Hultsfreds kommun. SCB 2015. 

Diagrammet ovan visar ett positivt flyttningsnetto till kommunen på drygt 200 personer under år 
2015. Störst andel nyinflyttade personer kom 2015 från utlandet. Störst andel personer som 
flyttade från kommunen flyttade till övriga län. 

Hushåll 

I Hultsfreds kommun finns cirka 6 500 hushåll. Den vanligaste hushållsstorleken är ensam
stående utan barn (cirka 2 550 hushåll) samt sammanboende utan barn (cirka 1 960 hushåll). 
Antal hushåll med barn i åldern 0 - 24 år är cirka 1 630. 6 
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Figur 7: Antal Hushåll 2015 i Hultsfreds kommun, SCB. 2, 55 procent av befolkningen saknar 
uppgift om lägenhet. 
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Av de personer som ingår i hushåll som klassas som ensamstående utan barn är 13 % i åldern 
0-29 år, 36 % i åldern 30-64 år och 51 % i åldern 65 år eller äldre. 

Av de personer som ingår i hushåll som klassas som sammanboende utan barn är 7 % i åldern 
0-29 år, 43 % i åldern 30-64 år och 50 % i åldern 65 år eller äldre. 

Bostads bestånd 

I de mindre orterna i kommunen har bebyggelsetrycket varit mycket lågt under 1990-talet och 
under början av 2000-talet. Den politiska viljan om att resurser ska fördelas för att varje tätort 
ska kunna utvecklas kvarstår sedan 1990-talet. Faktum att befolkningsmängden i kommunen 
sjunkit under en lång tidsperiod har försvårat nysatsningar och enstaka hyreshus som varit i 
dåligt skick har rivits för att uppnå en bättre balans mellan tillgång och efterfråga av bostäder. 

Det sviktande befolkningsunderlaget har inneburit en utmaning att underhålla utbudet av 
kommunal- och privat service. Detta i sin tur har för de boende i kommunen stärkt Hultsfreds 
betydelse som centralort. 

Under 2010-talet har Hultsfred Bostäder AB byggt 38 nya lägenheter. Lägenheterna har 
resulterat i en positiv flyttkedja samt 14 nya kommuninvånare. I de mån det under senare år 
byggts småhus/villor har detta främst skett på landsbygden. 

I Hultsfreds kommun finns, precis som i andra landsbygdskommuner, en låsning av 
utvecklingen av bostadsbeståndet avseende småhus/villor. Byggs två jämförbara hus, varav ett 
i Hultsfred och ett i Kalmar, så är kostnaden bortsett från tomtpriset densamma. Säljs sedan 
dessa två hus kommer säljaren i Hultsfred med all sannolikhet inte kunna få tillbaks sina 
investerade pengar, medan värdet för huset i Kalmar kan tänkas stiga. 

Sett till åldersfördelning och invånarantalet i kommunen ser tillgången till boenden ut att vara 
god. Ändå upplevs efterfrågan efter bostäder som stor. En förklaring kan vara att dels äldre 
ensamstående personer bor kvar i småhus/villor och dels att en stor andel av småhus/villor på 
landet nyttjas som fritidshus/sommarbostad . Antas kan också att en övervägande andel av 
ägare till sommarboenden inte är skrivna i kommunen. Mot bakgrund av ovan nämnd 
finansieringsproblematik för byggnation är slutsatsen att kommunen bör verka för/främja 
generationsskiften/flyttkedjor i kommunen . 

Hultsfreds Bostäder AB är kommunens största bostadsföretag. Bostadsföretaget äger och 
förvaltar cirka 1700 bostadslägenheter, 65 studentrum, 200 lokaler och 220 garage. Förutom 
Hultsfreds Bostäder AB finns det ett flertal privata fastighetsbolag som hyr ut bostäder i 
kommunen. I nuläget finns sammantaget följande bostadsbestånd i kommunen: 

En och tvåfamiljshus 
4 786 boenden i småhus/villor (2015-12-31 )7 

Lägenheter i flerbostadshus 
2 344 lägenheter (2015-12-31)8 (övervägande 2-3 rumslägenheter) 

Studentrum 
65 (Hultsfreds Bostäder AB) 

Gruppbostäder, seniorboende m.m. 
34 Gruppbostäder, lokaliserade i Hultsfred, Målilla samt Virserum 

112 Äldreboenden , lokaliserade i Hultsfred, Målilla, Mörlunda, Virserum och Vena 

>6 Korttidsboenden, i Hultsfred Diamanten och Hjorten 

Servicebostäder, i Hultsfred Granitvägen "Trapphusboende" med gemensamhetslokal i Opalen. 

7 SC3 :~~ 8CS r~~OS,0,4/\ 20'/2 (aiJ fri[jc/,~.'-u1s2il .Jo1:·.,·l.i.1<.::2c/e) 

8 SC3 s f3CST,~\O.S.0/J}\ 20 .-'? (3v Ft1l1c/s:'lus:::n oo.l1'E}k,1ac}9) 
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Efterfrågan efter boende generellt, oavsett lägenhet eller småhus/villor, är för närvarande hög. I 
princip alla lägenheter/småhus oavsett om de ägs av privata aktörer eller det kommunala 
bostadsbolaget är för närvarande bebodda. 

Boverket redovisar i sin rapport "Reviderad prognos över behovet av nya bostäder till 2025", 
rapport 2016: 18, ett behov av nya bostäder över hela landet. Boverkets prognos relaterat till 
Hultsfred kommun innebär att det bör byggas cirka 620 nya bostäder fram till 2020, och 
cirka 380 nya bostäder mellan 2020 och 2025 i kommunen. Med tanke på att det aktuella 
behovet av nya bostäder överlag är större i storstäder än på landsbygden kan prognosen 
avseende Hultsfreds del ses som en hög siffra. A andra sidan har flyktingmottagningen i 
kommunen gjort att behovet av nya bostäder är exceptionellt hög. Det bör dock poängteras att 
det är svårt att ange precisa siffror eftersom man i nuläget inte kan veta hur 
befolkningsutvecklingen i Hultsfred kommer att se ut i framtiden. 

Det finns en viss planberedskap för nyproduktion av småhus i kommunen . Efterfrågan är dock 
låg. Eftersom nyproduktion av småhus i Hultsfreds kommun överstiger marknadsvärdet vid 
försäljning är efterfrågan för obebyggd tomtmark låg. 

Under 1970- och 1980-talen gjordes flera detaljplaner i kommunen för bostadsändamål, med 
syfte att ha beredskap när befolkningen förväntades öka kraftigt. Flera av dessa planer har inte 
genomförts, så utrymmet och möjligheter kvarstår. I de flesta fall är planerna dock otidsenliga 
eller i praktiken ogenomförbara då de i många fall är i oattraktiva lägen. 

En utredning har genomförts i Hultsfreds kommun under 2016 för att klargöra planberedskapen 
för i första hand för flerbostadshus. Vidare kan nämnas att kommunstyrelsen , KS § 16/2016, 
har gett socialnämnden i uppdrag att se över det framtida behovet av särskilda boenden i 
kommunen . I uppdraget ingår även att en kartläggning och analys av samtliga befintliga 
särskilda boenden ska genomföras. En styrgrupp, projektgrupp och arbetsgrupp har tillsats och 
arbetet har inletts tillsammans med Riksbyggen . 

Mellankommunal samordning 

De senaste åren har invandringen till Sveriges kommuner varit mycket stor, och särskilt till 
Hultsfreds kommun som är en av de kommuner i Sverige som tagit emot flest asylsökande per 
capita. Migrationsverket har ett övergripande ansvar för flyktingmottagningen och ansvarar 
särskilt för att asylsökande erbjuds en bostad. Hultsfreds kommun och Migrationsverket har ett 
avtal om att ta emot ett visst antal flyktingar per år. 

Det sker både in- och utpendling från andra kommuner i länet till Hultsfreds kommun, samt från 
angränsande län vad gäller arbetstillfällen. En samordning över kommungränserna sett till 
bostadsläget såväl i kommunernas centralorter som i övriga tätorter och byar är önskvärt. Ett 
mellankommunalt arbete mellan Hultsfred och angränsande kommuner finns i dagsläget inte. 
Enligt Regionförbundet har synpunkter väkts att en regional bostadsmarknadsanalys bör tas 
fram inom ramen för projektet "Den Attraktiva Regionen". Inom pilotprojekt "Mer Kalmarsund", 
har det tagits fram en rapport som delvis behandlar hela länets bostadsmarknad "Gemensam 
bostadsmarknad Kalmarsund." 

I och med slutsatserna som kan dras efter framtagandet av bostadsförsörjningsplanen för 
Hultsfred kommun avser Hultsfred kommunstyrelse att väcka frågan om ett kommungräns
överskridande samarbete avseende bostadsförsörjningen i snar framtid. 
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Bostadsbehov för särskilda grupper 
Det finns ett visst antal bostäder för särskilda grupper i samhället. Behovet av bostäder för 
dessa grupper är varierande . 

Ungdomar 

Andelen ungdomar har tidigare bedömts minska i takt med att tidigare prognoser bedömt en 
befolkningsminskning i kommunen och då särskilt bland ungdomar. I takt med det ökade 
flyktingmottagandet bedöms behovet av lägenheter för ungdomar komma att bli större i 
framtiden, men i nuläget råder balans på bostäder för ungdomar. 

Studenter 

I Hultsfreds kommun finns studentboenden för både gymnasiestuderande och högskole
studerande på Campus Hultsfred. Det kommunala bostadsbolaget erbjuder 65 studentrum . 
Behovet styrs till största del av utbudet av antalet utbildningsplatser. I nuläget är det brist på 
bostäder för studenter. 

Nyanlända och asylsökande 

Hultsfreds kommun har svarat för en mycket stor del av mottagningen av asylsökande i Kalmar 
län. Det har tidigare funnits ett överskott på bostäder i kommunen, men i takt med mottagandet 
har behovet av bostäder för denna grupp ökat och det råder nu brist på boenden för nyanlända 
och asylsökanden . Kommunen samarbetar med det kommunala bostadsbolaget och har 
kontakt med privata fastighetsägare för att säkerställa att det finns bostäder för nyanlända. 

Särskilda behov 

Det finns ett flertal olika typer av boenden för personer med särskilda behov. I nuläget råder 
brist på denna typ av boenden, men kommunen arbetar aktivt med frågan och bedömer att 
behovet ska kunna komma att täckas om cirka fem år. 

Äldre 

Det finns inga seniorbostäder i kommunen , men tre trygghetsboenden . Behovet bedöms som 
stort och ökande avseende tillgängliga bostäder anpassade och attraktiva för äldre. 

Människor ej godkända på ordinarie bostadsmarknad 

I Hultsfreds kommun finns en liten andel hemlösa. Kommunen arbetar aktivt både med det 
kommunala bostadsbolaget och med privata fastighetsägare för att denna grupp ska kunna 
komma in på bostadsmarknaden. 

31 

16 
(18) 



~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Avdelning: Miljö- och byggnadsförvaltning 

Handläggare: Sara Dolk 

Direkttelefon: 0495-24 14 18 

Epos! : sara.dolk@hultsfred .se 

Slutsatser, mål och strategier 

Bostadsförsörjningsplan 

KS § 62/2016 

2016-08-30 

Det är viktigt att det finns bostäder i många olika former på samtliga orter i kommunen för att 
kunna bibehålla den samhällsstruktur som varit förutsättningen för samhällets framväxt. Med 
andra ord, många olika boendealternativ på en ort gör att människor kan byta boende när 
behoven förändras. Det betyder samtidigt att befolkningen på en ort har förutsättningar att vara 
jämnt åldersfördelad. Ur ett samhällsperspektiv är detta bra eftersom det skapar ett brett 
underlag för kommunal service som bland annat förskolor, skolor och äldrevård på orten . 

Outnyttjade detaljplaner och ledig mark för ytterligare bostadsbebyggelse i olika former finns i 
de flesta av Hultsfreds tätorter. Förväntat behov finns av bostäder med centralt läge nära 
kommersiell och social service, kommunikationer och skolor, men i måttlig omfattning . 

De äldres andel i kommunen kommer att öka under de kommande decennierna. Det kan antas 
att det kan finnas stora skillnader vad gäller behov och förutsättningar bland de äldre 
generationer av invånare i kommunen. Ett framtida behov av nya lägenheter kan dock förutses 
att vara lättillgängliga och centrala lägenheter med gemensamhetslokaler, företrädesvis i 
markplan. En förväntad utflyttning från småhusbeståndet till generationsboende kan minska 
behovet av småhustomter och ge en föryngring av befolkningsstrukturen i villakvarteren. Det 
finns ett förväntat behov av strandnära boende i närheten av centralorten samt av boende med 
möjlighet till hästhållning i närheten av centralorten. 

Slutsatser 

För få bostäder har byggts där efterfrågan finns, dvs i centrala och attraktiva lägen. 

Det finns en generell bostadsbrist i kommunen , fler hyresrätter krävs i flerbostadshus 

Efterfrågan efter boenden kommer fortsatt vara högt de kommande åren, dock är det 
svårt att förutspå om efterfrågan kommer att kvarstå på lång sikt. 

Det finns en låsning i bostadsmarknaden eftersom många äldre eller ensamma väljer 
att bo kvar i villor/småhus. 

Planberedskapen: Det finns en rad äldre planer som inte genomförts. Dessa är dock till 
stor del otidsenliga eller i praktiken ogenomförbara då de i många fall är i oattraktiva 
lägen. 

Ekonomiska faktorer påverkar bostadsbebyggandet. Kostnaden att bygga nytt är större 
än marknadsvärdet av det färdigställda huset. Finansieringsproblem . 

Hultsfreds kommuns mål och strategier 

Möjliggöra flyttkedjor och generationsväxlingar genom nybyggnation av lägenheter i 
attraktiva lägen. Mest attraktiva lägen i Hultsfred kommun torde vara centralt och 
sjönära. 

Marknadsföra kommunen i syfte att attrahera externa bygg herrar. 

Skapa goda förutsättningar för bostadsbebyggande, genom att ha en god 
planberedskap. En genomgång av detaljplaners aktualitet och analys av byggbara 
tomter har genomförts för kommunens tätorter. 

Verka för ett varierat utbud av bostäder i alla kommundelar som tillgodoser invånarnas 
behov och önskemål. Verka för en spridning i boende- och upplåtelseformer. 
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Stadsarkitekt 

Bostadsförsörjningsplan Hultsfreds kommun 

Sam rådsredogörelse 
Förslag till en bostadsförsörjningsplan "Bostadsförsörjningsprogram för 
Hultsfreds kommun" daterad 2016-07-07 har varit på samrådsremiss under 
tiden 2016-07-07 -2016-08-24. 

Planen har via mail sänts till Länsstyrelsen, Regioförbundet, alla politiska 
partier i kommunfullmäktige samt alla förvaltningar och bolag för synpunkter. 

Inkomna yttranden: 

Länsstyrelsen Kalmar län 2016-08-03: 

• Kommunen uppfyller i huvudsak innehållskraven i lagen om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 

• Saknar en fördjupning av hur kommunen har tagit hänsyn till målen 
som anges i de regionala styrdokumenten (Regional utvecklingsstrategi 
för Kalmar län 2012-2020, Hemlöshet- slutrappor för länsstyrelsernas 
hemlöshetsuppdrag 2012-2014, Regional transportplan för Kalmar län 
2010-2021 samt Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015). 

• Saknar en analys av hur både överskottet och bristen på bostäder kan 
medföra behov av mellankommunal samordning då Hultsfreds kommun 
gränsar till ett flertal andra kommuner med en både in- och utpendling 
till och från kommunen vad gäller arbetstillfällen. 

• Bör beskrivas att det finns stora skillnader vad gäller behov och 
förutsättningar för de äldre som beskrivs under särskilda grupper. 

• Upplyser om att förutom de äldre även finns andra särskilda grupper 
som till exempel ungdomar, studenter, nyanlända, asylsökande, de med 
särskilda behov samt människor som inte blir godkända på ordinarie 
bostadsmarknaden. 

• Ser positivt på kommunens uppdrag att se över det framtida behovet av 
särskilda boenden som trygghetsboenden, seniorboenden och 
korttidsboenden. 

• Ser med fördel att kommunen arbetar vidare med könsuppdelad statistik 
för att se om något kön är särskilt utsatt i någon av grupperna. 

Kommentarer: 
Inför antagandet har bostadsförsörjningsplanen kompletterats med nya 
kapitel innehållande de fördjupningar, analyser och beskrivningar som 
Länsstyrelsen påtalat. 
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ml HULTSFREDS 
@ KOMMUN 

Vimmerby 
kommun BILAGA 1 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Sara Dolk 

2016-08-28 

Stadsarkitekt 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-15 (BUNAU § 42/2016): 

• Har inte några synpunkter. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2016-08-17 (MBN § 129/2016): 

• Planen bör innehålla innovativa förutsättningar beträffande utförandet 
av nybyggnationerna genom att till exempel ställa krav på energismarta 
och miljövänliga hus byggda i trä. 

Kommentarer: 
Bostadsförsörjningsplanen går inte in i detaljer beträffande utförandet. 

Socialnämnden 2016-08-17 (SN § 56/2016): 

• Anser att förslaget till stora delar beskriver aktuell situation i 
kommunen inom olika områden. 

• Ett förtydligande bör göras i sista stycket under rubriken Planberedskap 
och behov. Där är förslaget gällande socialnämndens uppdrag otydligt 
vad det gäller de olika boendeformerna, begreppen av boendeformer 
blandas ihop och beskriver inte på ett korrekt sätt socialnämndens 
uppdrag. 

• Boendeformerna trygghetsboende och seniorboende ska inte beskrivas 
som särskilda boenden, utan mer beskrivas som boende för äldre. Dessa 
typer av boende är inte ett socialnämndsuppdrag. 

Kommentarer: 
Bostadsförsörjningsplanen har förtydligats enligt socialnämndens yttrande 
vad gäller nämndens uppdrag för de olika boendeformerna och de olika 
boendebegreppen har klarlagts. 

Vänsterpartiet 2016-08-24: 

• Ett okej program att jobba vidare med. 

Regionförbundet 2016-08-25: 

• Anser att kommunen gjort en god analys av 
bostadsmarknadssituationen. 

• Påpekar att det är viktigt hur nya bostäder lokaliseras ur 
pendlingsperspektiv; att kunna resa snabbt och med minskade utsläpp. 
För att uppnå RUS:ens mål bör bostäder med fördel byggas i redan 
bebyggda lägen där redan infrastruktur och service kan utnyttjas. 
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m3 HULTSFREDS w Vimmerby 
~ KOMMUN i:.1Jj kommun 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Sara Dolk 
Stadsarkitekt 

Kommentarer: 

BILAGA 1 

2016-08-28 

Bostadsförsörjningsplanen har kompletterats med ett helt nytt kapitel om 
mellankommunal samordning där dessa mål belyses. 

Hultsfreds Bostäder 2016-08-26: 

• Har muntligt godkänt bostadsförsörjningsplanen. 
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~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-08-30 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

KSAU § 169/2016 Dnr 2016/107 828 

Avtal med Virumsvallen AB 2016-2017 

Förslag 
Arbetsutskottet föreslås kommunstyrelsen att godkänna avtal med 
Virumsvallen för 2016-2017. 

Ärendebeskrivning 
Ett avtal har upprättats mellan Virumsvallen AB som fastighetsägare/ 
hyresvärd och Hultsfreds kommun som hyresgäst. 

För nyttjande av ishallen under hyresperioden betalar Hultsfreds kommun 
ett belopp på 658 000 kronor. 

Under hyrestiden äger Hultsfreds kommun rätt att nyttja ishallen de 
veckodagar och tidpunkter som finns noterade i avtalet. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse från förbundschefen 2016-08-29 
Förslag till avtal 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Fastighetsägare/ 
hyresvärd: 

Hyresgäst: 

§ l 

§2 

§ 3 

§4 

Virumsvallen AB ( 
Österlånggatan 
570 80 Virserum 

Hyresavtal 

Hultsfreds kommun (222000-0712) 
Box 500 
577 26 Hultsfred 

Mellan hyresvärd och hyresgäst har följande avtal träffats avseende 
hyresvärden tillhörig ishall i Virserum, nedan kallad hyresobjektet. 

Användning 
Hyresobjektet uthyres, under den tidsperiod och tidpunkter som anges 
nedan, för att användas av: 

-barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
-kommunens samtliga föreningar 
-allmänhetens fria åkning. 

1(2) 

Hyresgästen får bara använda ishallen för idrottslig verksamhet och äger 
inte rätt att vidareuthyra lokalen på längre tid än vad som anges i detta 
kontrakt. 

Öppettider för allmänhetens fria åkning 
Ishallen skall hållas öppen för allmänhetens åkning vardagar kl 14.00-
15.30, lördagar, söndagar och helgdagar minst 2,0 timmar under dagtid 
8.00-18.00 samt alla skollov kl. l 0.00-15.00. Jul- och nyårsafton är 
ishallen stängd. Öppettiderna ska tydligt annonseras. 
Information om öppettider, eventuella driftsstörningar samt kontaktperson 
skall finnas anslagna vid ishallen samt finnas lättillgängliga på VSGF:s 
hemsida. 

Hyrestid 
Hyrestiden är bestämd för perioden fr .o.m. 2016-10-14 t.o.m. 2017-02-24. 
Avtalet upphör automatiskt att gälla vid hyresperiodens slut utan att 
uppsägning erfordras. Om hyresgästen önskar påkalla förhandling om nytt 
avtal avseende 2017/2018 skall detta skriftligen ske till hyresvärden senast 
2017-08-31. 

Kostnader 
Ishallen upplåts under ovan angiven tidsperiod och under angivna 
tidpunkter fullt färdig för nyttjande. Hyresvärden svarar ensam för samtliga 
kostnader för upplåtelsen. 
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0 KOMMUN 

§ 5 

§6 

§7 

Hyresavtal 

Ersättning 
För nyttjande av ishallen under hyresperioden betalar hyresgästen en 
totalhyra i ett för allt ett belopp om 658 000 kronor. 

Hyran erläggs i följande ordning: 

2016-09-18, 300 000 kronor 
2016-12-18, 358 000 kronor 

Härutöver skall lagstadgad mervärdesskatt betalas. 

2(2) 

Minskad elkostnad vid en elförbrukning lägre än 500 000 kWh ska delas 
lika mellan hyresvärd och hyresgäst. Denna reglering sker då i avtalet för 
nästa avtals period (höst- och vårtermin 2017/2018). 

Bokning av tider 
Vid meningsskiljaktigheter ang. bokning av tider för föreningar inom 
kommunen, se andra stycket § 1 ovan, skall samråd ske med kommunens 
kultur- och fritidsförvaltning. 

Villkor 
Detta hyresavtal, vilket gäller under förutsättning av kommunstyrelsens 
godkännande har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna 
tagit var och en sitt. 

För Virumsvallen AB I 2016 För Hultsfreds kommun I 2016 

Lars Rosander 

Lars Rönnlund 

Fastighetsägarens egenhändiga namnteckningar bevittnas: 
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~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-08-23 

1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

KSAU § 159/2016 Dnr 2016/101 

Samråd Förlängt tillstånd för 40 kV kraftledning 
i Hultsfreds tätort 

Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen följande: 

Miljö- och byggnadsnämnden förordar alternativet med markkabel längs 
hela sträckan med tillstyrkan från Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
och Hultsfreds Kommunala Industri AB där befintlig sträcka B förordas . 

Sammanfattning 
E.ON Elnät Sverige AB har tillstånd för en 40 kV kraftledning mellan 
transformatorstationerna Hultsfred och Hultsfred C. 

Övergångsbestämmelser enligt ellagen innebär att E.ON måste söka fortsatt 
tillstånd för ledningen. Samrådet avser förlängt tillstånd för befintlig 
ledning. 

Ärendebeskrivning 
E.ON Elnät Sverige AB har nätkoncession för linje för en 40 kV 
kraftledning mellan transformatorstationerna Hultsfred och Hultsfred C, via 
Swedspan. Kraftledningen utgörs av luftledning på en del av sträckan 
(sträcka A), och markkabel på en del (sträcka B). Båda sträckorna är ca 1,4 
km långa. 

Ledningen byggdes 1971 och vid den tidpunkt då ledningen beviljades 
tillstånd var tillstånd för kraftledningar tidsbegränsade. Sedan 2013 beviljas 
kraftledningar tillstånd som gäller tills vidare. Övergångsbestämmelser 
enligt ellagen innebär att E.ON måste söka förlängt tillstånd för aktuell 
ledning. 

Syftet med ledningen är att förse industrier samt centrala Hultsfred med 
elektricitet. 

Alternativa ledningssträckor har föreslagits men i en konsekvens
bedömning görs bedömningen att dagens ledningssträckning inte medför 
någon, eller någon större påverkan på markanvändningen, 
naturmiljöintressen, kulturmiljö, boendemiljö, hälsa eller säkerhet. 
Luftledningsdelen utgör dock en påverkan på landskapsbilden till skillnad 
mot markkabeldelen. 

Utdragsbestyrkande 
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~ HULTSFREDS 
V KOMMUN 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-08-23 

2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

Behålls ledningen i befintlig sträckning uppkommer inga konsekvenser från 
anläggningsarbete eller ledningsbygge såsom buller, vibrationer eller 
trafikstörningar. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har följande synpunkter på förslaget: 
Markkabel innebär oftast ett mindre intrång i miljön och landskapsbilden 
och är mindre känslig för yttre påverkan såsom klimatförändringar. Därför 
föredras alternativet med markkabel på sträcka A där det idag finns en 
luftledning. 

Miljö- och byggnadsnämnden förordar alternativet med markkabel längs 
hela sträckan enligt beslut i nämnden § 130/216. 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund och Hultsfreds Kommunala 
Industri AB som berörs av sträcka Bhar meddelat att befintlig sträcka B 
förordas. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse från stadsarkitekten 2016-07-15 
Miljö- och byggnadsnämnden§ 130/2016 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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!ffi HULTS FREDS i; Vimmerby 
x::v KO MMUN 1 kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

1(2) 

2016-08-17 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Justerandes signatur 

MBN § 130/2016 Dnr MOB 2016-388 

Yttrande avseende fortsatt tillstånd för befintlig 
40 kV kraftledning, Hultsfreds kommun 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden förordar alternativet med markkabel längs 
hela sträckan. 

Lagstöd 
Miljöbalken 6 kap 4 §;samråd miljökonsekvensbeskrivningar och annat 
beslutsunderlag. 

Sammanfattning 
E.ON Elnät Sverige AB har tillstånd för en 40 kV kraftledning mellan 
transformatorstationerna Hultsfred och Hultsfred C. Övergångs
bestämmelser enligt ellagen innebär att E.ON måste söka fortsatt tillstånd 
för ledningen. Samrådet avser förlängt tillstånd för befintlig ledning. 

Ärendebeskrivning 
E.ON Elnät Sverige AB har nätkoncession för linje för en 40 kV kraft
ledning mellan transformatorstationerna Hultsfred och Hultsfred C, via 
Swedspan. Kraftledningen utgörs av luftledning på en del av sträckan 
(sträcka A), och markkabel på en del (sträcka B). Båda sträckorna är ca 1,4 
km långa. 

Ledningen byggdes 1971 och vid den tidpunkt då ledningen beviljades 
tillstånd var tillstånd för kraftledningar tidsbegränsade. Sedan 2013 beviljas 
kraftledningar tillstånd som gäller tills vidare. Övergångsbestämmelser 
enligt ellagen innebär att E.ON måste söka förlängt tillstånd för aktuell 
ledning. 

Syftet med ledningen är att förse industrier samt centrala Hultsfred med 
elektricitet. 

Alternativa ledningssträckor har föreslagits men i en konsekvens
bedömning görs bedömningen att dagens ledningssträckning inte medför 
någon, eller någon större påverkan på markanvändningen naturmiljö
intressen, kulturmiljö, boendemiljö, hälsa eller säkerhet. Luftledningsdelen 
utgör dock en påverkan på landskapsbilden till skillnad mot markkabel
delen. 
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~m HULTSFREDS i 
~ KOMMUN 

Vimmerby 
kommun 

Sammanträdes protokoll 
Sammanltädesdatum 
2016-08-17 

2(2) 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Justerandes signatur 

/ ?P ,e.o 

Behålls ledningen i befintlig sträckning uppkommer inga konsekvenser från 
anläggningsarbete eller ledningsbygge såsom buller, vibrationer eller trafik
störningar. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har följande synpunkter på förslaget: 
Markkabel innebär oftast ett mindre intrång i miljön och landskapsbilden 
och är mindre känslig för yttre påverkan såsom klimatf0rä11dringar. Därför 
föredras alternativet med markkabel på sträcka A där det idag finns en 
luftledning. 

Skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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.. HULTSFREDS 
~ KOMMUN 

Vimmerby 
kommun Tjänsteskrivelse 

2016-07-15 Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Sara Dolk 
Stadsarkitekt 

Dnr MOB 2016-388 

Yttrande avseende fortsatt tillstånd för befintlig 40 
kV kraftledning Hultsfreds kommun 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden förordar alternativet med markkabel längs hela 
sträckan. 

Lagstöd 
Miljöbalken 6 kap 4 §;samråd miljökonsekvensbeskrivningar och annat 
beslutsunderlag. 

Sammanfattning 
E.ON Elnät Sverige AB har tillstånd för en 40 kV kraftledning mellan 
transformatorstationerna Hultsfred och Hultsfred C. 
Övergångsbestämmelser enligt ellagen innebär att E.ON måste söka fortsatt 
tillstånd för ledningen. Samrådet avser förlängt tillstånd för befintlig ledning. 

Ärende beskrivning 
E.ON Elnät Sverige AB har nätkoncession för linje för en 40 kV kraftledning 
mellan transformatorstationerna Hultsfred och Hultsfred C, via Swedspan. 
Kraftledningen utgörs av luftledning på en del av sträckan (sträcka A), och 
markkabel på en del (sträcka B). Båda sträckorna är ca 1,4 km långa. 
Ledningen byggdes 1971 och vid den tidpunkt då ledningen beviljades tillstånd 
var tillstånd för kraftledningar tidsbegränsade. Sedan 2013 beviljas 
kraftledningar tillstånd som gäller tills vidare. Övergångsbestämmelser enligt 
ellagen innebär att E.ON måste söka förlängt tillstånd för aktuell ledning. 
Syftet med ledningen är att förse industrier samt centrala Hultsfred med 
elektricitet. 
Alternativa ledningssträckor har föreslagits men i en konsekvensbedömning 
görs bedömningen att dagens ledningssträckning inte medför någon, eller 
någon större påverkan på markanvändningen, naturmiljöintressen, kulturmiljö, 
boendemiljö, hälsa eller säkerhet. Luftledningsdelen utgör dock en påverkan på 
landskapsbilden till skillnad mot markkabeldelen. 
Behålls ledningen i befintlig sträckning uppkommer inga konsekvenser från 
anläggningsarbete eller ledningsbygge såsom buller, vibrationer eller 
trafikstörningar. 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har följande synpunkter på förslaget: 
Markkabel innebär oftast ett mindre intrång i miljön och landskapsbilden och 
är mindre känslig för yttre påverkan såsom klimatförändringar. Därför föredras 
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t!D, HULTSFREDS • Vimmerby 
~ KOMMUN . kommun 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Sara Dolk 
Stadsarkitekt 

Tjänsteskrivelse 

2016-07-15 

alternativet med markkabel på sträcka A där det idag finns en luftledning. 

Skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 
Bifogade filer: 

Uppföljningsflagga: 
Flagga: 

Hej! 

den 4 juli 2016 11 :37 
kommunen 
Samråd: Förlängt tillstånd för 40 kV kraftledning i Hultsfreds tätort 
Samrådsbrev Hultsfreds kommun.pdf; Samrådsunderlag Hultsfred-Hultsfred C med 
bilagor.pdf; Shapefiler.zip 

Följ upp 
Har meddelandeflagga 

Här kommer samrådshandlingar avseende fortsatt tillstånd för en befintlig 40 kV kraftledning mellan 
Hultsfred och Hultsfred C i Hultsfreds kommun. 

Bifogat i detta mail finns samrådsbrev, samrådsunderlag med bilagor samt shapefiler. 

Vi ber er inkomma med synpunkter på projektet senast den 29 augusti 2016 till adress: 
ÅF-Industry, Emma Kruger, Box 585, 201 25 Malmö eller emma. kruaer@afconsult .com . 

Vänliga hälsningar 
Emma 

·';n~•,.: -\, 1>?1 •' j !~ ._ 

ÅF - Green Advisor to four National Olvmoic Committees 

[Sida] 
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Hultsfreds kommun 

kommunen@hultsfred.se 

Malmö 2016-07-04 

Samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken avseende fortsatt tillstånd för 
befintlig 40 kV kraftledning mellan transformatorstationerna Hultsfred 
och Hultsfred C, inom Hultsfreds kommun i Kalmar län 

Bakgrund 
E.ON Elnät Sverige AB (nedan E.ON Elnät) har nätkoncession för linje 
(tillstånd) för en 40 kV kraftledning mellan transformatorstationerna 
Hultsfred och Hultsfred C, i Hultsfreds kommun. 

Övergångsbestämmelser enligt ellagen innebär att E.ON Elnät måste söka 
fortsatt tillstånd för ledningen. Samrådet avser förlängt tillstånd för befintlig 
ledning. 

Inför framtagande av ansökningshandling för ledningen genomförs nu 
samråd enligt 6 kap. 4§ miljöbalken. Ett samrådsunderlag med beskrivning 
av projektet bifogas. 

E.ON Elnät har gett ÅF i uppdrag att genomföra samråd och upprätta 
handlingar för att ansöka om nätkoncession för linje. 

Samråd 
Samråd genomförs med länsstyrelsen, tillsynsmyndighet (Hultsfreds 
kommun), enskilda som är särskilt berörda samt ett urval av övriga 
myndigheter och organisationer. E.ON Elnät strävar efter att nå ut med 
projektinformation till berörda nyttjanderättsinnehavare, arrendatorer 
och andra rättighetsinnehavare som berörs av ledningen, genom skriftlig 
projektinformation till berörda markägare samt kungörelse i lokal 
dagspress. 

Vi är tacksamma om kommunen meddelar om det finns ytterligare 
instanser än de som finns med på sändlistan som bör informeras om 
projektet. 

När samrådet är avslutat kommer en samrådsredogörelse att samman
ställas och sändas till länsstyrelsen, tillsammans med en hemställan om 
beslut om huruvida verksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller ej. 
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E.ON Elnät Sverige AB 

205 09 Malmö 
www.eon.se 

vx 040-25 50 00 

Bankgiro: 5967-4770 

PlusGiro: 428794-2 

Org.Nr: 556070-6060 

Säte: Malmö 



Vi ber Er inkomma med synpunkter på projektet senast den 29 augusti 
2016 till adress: ÅF Industry, Emma Kruger, Box 585, 201 25 Malmö 
eller emma.kruger@afconsult.com 

Om ytterligare information önskas är Ni välkomna att kontakta 
undertecknad på 010-505 38 60 eller emma.kruger@afconsult.com. 
Samrådsunderlaget finns även tillgängligt på www.eon.se/regionnat. 

Med vänlig hälsning, 

Emma Kruger, ÅF-Industry 
enligt uppdrag 

Bilaga: 
Samrådsunderlag med kartbilagor 

Sändlista: 

Länsstyrelsen i Kalmar 

Hultsfreds kommun 

Elsäkerhetsverket 

Försvarsmakten 

Lantbrukarnas Riksförbund 

Sveriges geologiska undersökning 

Skanova 

Skogsstyrelsen 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Trafikverket 

Ägare av fastigheter i närheten av ledningsaltemativen 
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Sam rådsunderlag 

Förlängning av tillstånd för 
befintlig 40 kV kraftledning 
mellan Hultsfred och 
Hultsfred C 
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E.ON Elnät Sverige AB 
Nobelvägen 66 
205 09 Malmö 
eon.se 

T 040 - 25 50 00 

Bg: 5967-4770 
Pg: 428797-2 
Org. Nr: 556070-6060 
Säte: Malmö 



e-on 

Projektorganisation 

E.ON Elnät Sverige AB 
205 09 Malmö 
eon.se 

AF lndustry AB 
Box 585 
201 25 Malmö 
www.afconsult.com 

Rapporten har upprättats av Emma Kruger 

För kartor i underlaget innehas rättighet: 
© Lantmäteriet MS2006/02876 
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l Infodning 

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät) avser söka förlängd nätkoncession för linje 
(tillstånd) för en befintlig 40 kV kraftledning i Hultsfred. Inför tillståndsansökan krävs att 
samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken genomförs. Detta material utgör underlag för 
samrådet. 

1.1 Bakgrund 

E.ON Elnät Sverige AB har nätkoncession för linje (tillstånd) för en 40 kV kraftledning 
mellan transformatorstationerna Hultsfred och Hultsfred C, via Swedspan, i Hultsfreds 
kommun. Kraftledningen utgörs av luftledning på en del av sträckan, och markkabel på en 
del. Ledningens hela sträckning och tekniska utformning framgår av kartan i figur 1. 

Ledningen byggdes 1971 och vid den tidpunkt då ledningen beviljades tillstånd var 
tillstånd för kraftledningar tidsbegränsade. Sedan 2013 beviljas kraftledningar tillstånd som 
gäller tills vidare. Övergångsbestämmelser enligt ellagen innebär att E.ON Elnät måste 
söka förlängt tillstånd för aktuell ledning. 

Syftet med ledningen är att förse industrier samt centrala Hultsfred med elektricitet. 

\:::.::'._ " · ~· ~ · .-.. ' -<.: .. 

ÖVERSIKTSKARTA 
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Figur 1. Karta över ledningssträckningen. 
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1.2 Tillstånd 

För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje. 
Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857). I en ansökan om 
nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
Samrådsförfarandet och upprättandet av en MKB sker i enlighet med vad som föreskrivs i 
6 kap. Miljöbalken (1998:808). Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och 
ge berörda möjlighet till insyn och påverkan. 

För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. De typer av 
rättigheter E.ON Elnät tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt. 

1L2.1 Gellll@mfönl!Di!llie ~v §:llll!Knråidl 

Samråd ska enligt miljöbalken genomföras i första hand med länsstyrelsen, 
tillsynsmyndigheten och enskilda berörda. Om verksamheten antas medföra betydande 
miljöpåverkan enligt länsstyrelsens bedömning ska samråd även ske med övriga statliga 
myndigheter, kommuner, organisationer och den allmänhet som kan beröras. För att ge 
möjlighet för berörda att tidigt följa utvecklingen i projektet avser E.ON Elnät att redan 
från början samråda brett och att samråda med samtliga instanser vilket beskrivs nedan. 

Detta samrådsunderlag har tagits fram för samråd avseende ledningens befintliga 
sträckning och de framtagna alternativa lokaliseringar och utformningar för ledningen 
enligt figur 7 och 8 samt bilaga 1, och genomförs med länsstyrelse, kommun, övriga 
berörda myndigheter och organisationer samt berörda fastighetsägare. För att nå 
allmänheten kommer samrådet att annonseras i lokal press. Samrådsunderlaget kommer 
under samrådet även att finnas tillgängligt på webbsidan: www.eon.se/regionnat. 

De alternativ som samrådet gäller har avgränsats i en lokaliseringsstudie. Denna utredning 
finns beskriven i kapitel 2. 

Under samrådet samlas synpunkter på alternativen in och dessa synpunkter, tillsammans 
med miljömässiga och ekonomiska faktorer samt teknisk genomförbarhet, ligger till grund 
för E.ON Elnäts beslut om val av lokalisering och utförande. Inkomna yttranden kommer 
att sammanställas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen tillsammans med 
samrådsunderlaget utgör underlag för länsstyrelsen i Kalmar läns bedömning om den 
planerade verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. 

Efter genomförd samrådsprocess kommer en MKB att upprättas. MKB:n kommer att ingå i 
den ansökan om nätkoncession för linje som ska sändas in till Energimarknadsinspektionen 
för tillståndshandläggning. Myndigheten skickar ansökan på remiss och inhämtar yttranden 
från bland annat länsstyrelse, kommun, fastighetsägare och andra som berörs av ansökan. 
Därefter fattar Energimarknadsinspektionen beslut om nätkoncession för linje ska medges 
eller inte. 
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2 B~fintlig ledning 

2.1 Lokalisering, omfattning och syfte 

Ledningen är lokaliserad i tätorten Hultsfred, den passerar från transformatorstationen 
Hultsfred i nordvästra utkanten av orten, via transformatorstationen vid Swedspan och 
därefter in mot centrum och transformatorstationen Hultsfred C. Hela sträckningen är 
belägen längs med östra sidan av järnvägen och är knappt 3 km lång. Första delen, från 
Hultsfred till Swedspan, utgörs av luftledning och andra delen, från Swedspan till 
Hultsfred C, utgörs av markkabel. Delarna är ungefär lika långa. 

Ledningen är samlokaliserad med ytterligare en 40 kV ledning mellan Hultsfred och 
Hultsfred C, se figur 2. Denna ledning utgörs av markkabel på hela sträckan, den ansluter 
dock inte Swedspan utan passerar utanför stationen och därefter på västra sidan av 
järnvägen ner mot Hultsfred C. För denna 40 kV ledning har E.ON Elnät tillstånd tills 
vidare. 

Hackhalet 

Teckenförklaring 

0 TranstormalOfSfatlon 

Swedsp~n 
0 monsfonnatorstatloo 

i ' 

!Hultsfred I 

Befintlig ledning som samrådet gäller 

-- 40 W Lunledning 

- - - 40 KV Ma11c.kabe1 

Befintlig ledning 1om ~omfattas av samridel 

• • • 40 kV Marl<kabel 
Hultsfred 

Figur 2. Karta som visar de två befintliga 40 kV ledningarna till Hultsfred C. Ledningen som samrådet gäller 
har röd färg och består av en del luftledning och en del markkabel. Ledningen med blå färg är den andra 40 
kV ledningen som inte omfattas av samrådet. 
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De båda 40 kV ledningarna står tillsammans för elförsörjningen av Hultsfreds industrier 
och tätort. Att det finns två 40 kV ledningar för ändamålet är E.ON Elnäts sätt att 
säkerställa elleveranserna i området. Att ha mer än en matningsväg till Hultsfred C ger ett 
så kallat maskat nät, vilket innebär att det krävs mer än ett ensamt ledningsfel för att orsaka 
strömavbrott, och dessutom är det enklare att ta en ledning ur drift vid underhållsarbete. 
Sammanfattningsvis innebär de båda ledningarna tillsammans att elnätet i området är 
mindre sårbart än om det bara funnits en ledning. 

Ledningen som samrådet gäller förser även industriverksamheten Swedspan med 
elektricitet. 

2.2 Teknisk utformning 

Luftledningsdelen av ledningen är byggd i träportalutförande vilket innebär att en tvåbent 
trästolpe används och de trefaslinorna är horisontellt placerade, se foto i figur 3. Stolparna 
är cirka 15 meter höga och de båda ändstolparna vid Hultsfred respektive Swedspan är 
stagade. 

J J 

Figur 3. Foto av luftledningsdelen av ledningen på sträckan mellan Hultsfred och Swedspan. 
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Markkabeldelen av ledningen består av tre enfaskablar som buntats ihop i 
triangelkonfiguration, se figur 4. 

A 

Figur 4. Schematisk skiss av ett kabelschakt i genomskärning med ett kabelförband bestående av tre 
enfaskablar i triangelkonfiguration. 
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I ansökan om förlängt tillstånd för ledningen ingår framtagandet av en 
miljökonsekvensbeskrivning, och enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning 
innehålla en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, och alternativa 
utformningar, samt en motivering till varför ett alternativ valts. Dessa alternativ 
presenteras även i samrådet för att synpunkter ska kunna lämnas kring alternativen. För 
aktuell ledning har både sträckningsalternativ i form av alternativa lokaliseringar och 
alternativ utformning tagits fram. 

3.1 Utformningsalternativ 
Samrådet gäller en befintlig 40 kV regionnätsledning för vilken möjliga tekniska 
utföranden är antingen trädsäkrad luftledning eller markförlagd kabel. 

:u.JL Lilllftliiei!llmnlJrD.g 
En 40 kV luftledning som motsvarar den befintliga ledningen kan byggas med stolpar 
bestående av trä, betong, komposit eller stål och vara utformade som den tvåbenta 
portalstolpen som den befintliga ledningen, se figur 3, eller med en enbent stolpe som i 
figur 5. Oavsett stolptyp krävs en trädsäker lednings gata, vilket sker genom att cirka 15 
meter på vardera sidan om ledningen hålls fri från högre vegetation. 

Figur 5. Schematisk skiss av en enbent linepoststolpe. 

Luftledningsbyggnation innebär att ledningsstakning genomförs i det valda 
ledningsstråket. I samband med detta tillkommer arbete med stolpdimensionering och 
markundersökning vid de tilltänkta stolpplatserna. Byggnationsarbetet omfattar även 
grundläggning av stolpar i mark, återfyllning av uppgrävda massor och stampning med 
grävmaskiner. När stolparna är på plats dras linorna upp med hjälp av 
lindragningsmaskiner. 
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3.1.2 M21irlkföirfagtdl kab..eil 
Som utformning av markkabelalternativ för ledningen nyttjas samma tekniska utformning 
som det befintliga markkabelförbandet, dvs. tre enfaskablar i triangelkonfiguration, se 
figur 4. 

Kabelförläggning innebär upptagande av ett schakt som är cirka 1,5 meter brett i markytan 
och drygt en meter djupt. Kablarna placeras i schaktet på en bädd av sand. Närmast 
ovanför kablarna läggs sand som skydd. Därefter återfylls schaktet med de uppschaktade 
massorna och överskottsmassor transporteras bort. Området intill schaktet nyttjas vid 
förläggningsarbetet för transporter, upplag av massor, kabeltrummor, arbetsmaskiner m.m. 
Efter genomfört arbete återställs mark som påverkats så långt det är möjligt. 

3.2 Lokaliseringsalternativ 

För att underlätta altemativredovisningen har den befintliga sträckan delats in i två 
delsträckor, delsträcka A och delsträcka B, se karta i figur 6. För respektive delsträcka har 
alternativa sträckningar och utformningar studerats. 

,· 

Slindlandet 

Bygget 
· .. .. . 

ek'lunden 

I 

I 

Figur 6. Karta som visar indelningen i delsträckor som gjorts i lokaliseringsutredningen. 

Skälet till uppdelningen av delsträckorna kommer av projektets förutsättningar, nämligen 
de fasta punkter som måste utgås ifrån, dvs. transformatorstationerna Hultsfred, Swedspan 
och Hultsfred C. För att uppfylla sitt syfte måste ledningen förbinda dessa tre punkter. 
Ytterligare förutsättningar som tagits hänsyn till vid lokaliseringsutredningen är 
markanvändningen i området, lokaliseringen av befintliga bostäder och 
industriverksamheter, befintlig vägstruktur samt natur- och kulturmiljöförutsättningar. 
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3.2.1 D<d21!:Jr~~lbn A 
Fyra alternativa lokaliseringar för ledningen har identifierats på delsträcka A, varav ett 
alternativ är den befintliga sträckningen, se figur 7. 

Befintlig sträckning 
Befintlig sträckning är knappt 1,4 km lång och löper i stort raka vägen mellan Hultsfred 
och Swedspan. Sträckningen går parallellt med en mindre väg som följer skogsgatan. 

Alternativ Al 
Alternativ Al är det stråk som identifierats som möjligt luftledningsalternativ på sträckan 
mellan Hultsfred och Swedspan. Alternativet passerar parallellt med befintliga 
sträckningen, men är beläget närmre järnvägen. En ledningsträckning inom alternativ Al 
blir något längre än den befintliga ledningen. Sträckningen kan delvis samlokaliseras med 
järnvägen, men måste av säkerhetsskäl ligga cirka 15 meter ifrån. 

Teckenförklaring 

0 Transformatorstation 

Swedspan 
0 transformatorstation 

Befintlig ledning 

-- 40 kV Luftledning 

- - - 40 kV Markkabel 

Lokaliseringsalternativ 
Delsträcka A 
'~ A 1 Luftledning 

- A2 Markkabel 

A3 Markkabel 

0 100 200 400 
m 

Figur 7. Karta som visar de lokaliseringsalternativ som tagits fram på delsträcka A, dvs. mellan 
stationerna Hultsfred och Swedspan. 
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Alternativ A2 och A3 
Alternativ A2 och A3 är båda möjliga lokaliseringar för markkabel på sträckan mellan 
Hultsfred och Swedspan. Båda alternativen är planerade att passera längs det befintliga 40 
kV markkabelförbandet, A2 på sydvästra sidan och A3 på nordöstra sidan. Båda 
sträckningarna är lika långa som den befintliga ledningen. 

Avfärdade alternativ 
Fler alternativ har inte identifierats för ledningen på denna delsträcka. Eventuella alternativ 
längre västerut skulle medföra två korsningar med järnvägen, och alternativ längre österut 
skulle medföra en orimligt lång ledningsträckning vilket troligtvis ger ett större intrång i 
form av en skogsgata som inte kan samlokaliseras. 

3.ZJ~ Dtels11I"ä·ckm B 
Tre alternativa lokaliseringar för ledningen har identifierat på delsträcka B, varav ett 
alternativ är den befintliga sträckningen, se figur 8. På delsträcka Bhar endast 
markkabelalternativ identifierats, då närliggande bebyggelse och infrastruktur omöjliggör 
ny luftledning. 

Teckenförklaring 

o Translorrnutorstntion Lokaliseringaiternatlv 
Swodspan 

0 transformatorstation 

Befintlig ledning 

-- 40 l<V l ufiledning 

- - - 40 kV Markkabel 

100 200 •oo 

Delsträcka B 

81 Markkabel 

- 82 Markkabel 

• 

m ··-\>-· 

Hultsfred 

Figur 8. Karta som visar de lokaliseringsalternativ som tagits fram på delsträcka B, dvs. mellan stationerna 
Swedspan och Hultsfred C. 
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Befintlig sträckning 
Befintlig sträckning är cirka 1,4 km lång och hela sträckningen löper längs med östra sidan 
av järnvägen. 

Bl och B2 
B 1 och B2 är båda möjliga lokaliseringar för markkabel på sträckan mellan Swedspan och 
Hultsfred C. B 1 utgår från stationen Swedspan i sydöstlig riktning och korsar först järnväg 
och därefter det industriområde som är beläget i anslutning till järnvägsspåren. Alternativ 
Bl korsar ytterligare en järnväg och passerar därefter i kanten av skogsområdet söder om 
Silverslätt för att sedan följa vägstrukturen längs Regementsvägen förbi villaområdena. 
Alternativet viker av söderut och följer därefter Östra Långgatan tills den vänder in mot 
stationen Hultsfred C. B2 passerar i motsatt riktning, inleder med att korsa järnvägen och 
följer därefter vägstrukturen i vägarna Nytorpsvägen och därefter Norra Oskarsgatan och 
viker slutligen in på väg Östra Långgatan, korsar järnvägen och passerar därefter in till 
stationen vid Hultsfred C. B 1 och B2 är 2,4 km respektive 2 km långa. 

Avfärdade alternativ 
Inget luftledningsalternativ har identifierats på delsträcka B, eftersom området är 
tättbebyggt och då ledningen måste passera nära verksamheter, bostäder och eventuellt 
korsa järnväg bedömdes luftledningsalternativ inte realistiska. 
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Kartstudier har genomförts för att identifiera de intressen som finns längs befintlig och de 
alternativ som tagits fram för ledningen. Aktuellt samråd syftar även till att identifiera 
eventuella ytterligare intressen i området. Intresseområden har inhämtats digitalt från 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Information om bebyggelse har 
hämtats från fastighetskartan. Intresseområdenas utbredning framgår av kartan i bilaga 2. 

4.1 Landskapsbild 

Den befintliga ledningen och de alternativa lokaliseringar som utretts för ledningen är 
belägna i tätorten Hultsfred, från utkanten av samhället in till centrum. Landskapet är 
flackt och låglänt. Bebyggelsen har brett ut sig kring norra och nordvästra stranden av sjön 
Hulingen, i den dalgång som Silverån följer mot sjön. 

4.2 Markanvändning, bebyggelse och planer 

Området mellan stationerna Hultsfred och Swedspan består av mestadels skog och 
industriområde. Mellan Swedspan och stationen Hultsfred C utgörs markanvändningen av 
industribebyggelse, järnvägsområde och tätortsbebyggelse. 

I tätorten Hultsfred bor drygt 5000 personer. Ledningens befintliga sträckning berör få 
bostadshus. Det närn1aste bostadshuset ligger invid transformatorstationen Hultsfred C 
Huset ligger cirka 20 meter från stationen. Lokaliseringsalternativen på delsträcka A, 
mellan Hultsfred och Swedspan, berör inga bostadshus. Lokaliseringsalternativen på 
delsträcka B däremot passerar flertalet bostadshus. Lokaliseringsalternativ B 1 passerar 
bostadsbebyggelse vid bostadsområdena längs Regementsgatan och Östra Långgatan. 
Även alternativ B2 berör bostäder, både längs Norra Oskarsgatan och längs Östra 
Långgatan. 

Hultsfreds kommun har en översiktsplan som antogs 21juni2010. Enligt planen, vid namn 
ÖP 2009, berör befintlig ledningssträcka samt samtliga alternativa lokaliseringar mellan 
stationerna Hultsfred och Swedspan ett område som markerats som utvecklingsområde för 
verksamheter/handel. Området benämns Norra Nyhagen. 

4.3 Naturmiljö 

Både den befintliga luftledningssträckan och markkabelsträckan samt samtliga framtagna 
förslag på alternativa lokaliseringar och utformningar för ledningen berör en regionalt 
viktigt drickvattenresurs benämnt Hultsfredsdeltat. Resursen består av en sand- och 
grusförekomst. Vidare berör alla alternativ på delsträcka A, dvs. befintlig 
luftledningssträcka samt alternativ Al, A2 och A3 ett vattenskyddsområde benämnt 
Hultsfred. 
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Hela tätorten Hultsfred ligger inom ett område utpekat som riksintresse för skyddade 
vattendrag. Området innehåller Emåns avrinningsområde inom Kalmar län och sträcker sig 
från länsgränsen till Jönköpings län längs Emån hela vägen till kusten och vattendragets 
mynning i Östersjön. Ledningens befintliga sträckning samt samtliga alternativ är belägna i 
riksintresseområdet. Emåns avrinningsområde har getts riksintresseskydd för att 
vattenkraft och vattenreglering eller vattenledning för kraftändamål inte får utföras i 
vattendraget eller dess käll- och biflöden. 

Två tätortsnära naturreservat finns i Hultsfred, Alkärret och Hulingsryd. Områdena berörs 
inte av ledningens befintliga sträckning eller av något av alternativen. Närmast ligger 
området Alkärret, vid sjön Hulingens strandkant, drygt 250 meter ifrån 
transformatorstationen Hultsfred C. 

Precis norr om transfornrntorstationen Hultsfred är en nyckelbiotop belägen, området 
benämns Ställverket i Skogsstyrelsens underlag. Området innehåller biotoperna rikligt med 
död ved, brandfält och sandbarrskog. Området berörs inte av ledningssträckningen eller 
något av alternativen. 

Den befintliga sträckningen och samtliga alternativ passerar helt eller delvis igenom ett 
område som ingår i Länsstyrelsen i Kalmar läns naturvårdsplan Natur i Östra Småland. 
Området benämns Hultsfredsdeltat. 

4.4 Kulturmiljö 

Hultsfredstrakten är en bygd med mångtusenåriga anor. Emådalen har tidigt utgjort ett 
viktigt område för stenåldersbosättare medan skogsområdena varit mer betydelsefulla 
under brons- och järnåldern. I området där ledningen passerar och lokaliseringsalternativen 
utreds finns förekomster av järnåldersgravfält och primitiv järnhantering. 

Ingen fornlämning berörs av befintliga ledningen eller lokaliseringsalternativen. Alternativ 
Bl passerar delvis längs kanten av fornlämningen Vena 174:2. Området består av en 
militär mötesplats från nyare tid och beskrivs utgöras av lämningar av militära byggnader, 
skyttegravar, sänkor och jordvallar. Området var Kalmarregementets övningsfält under 
perioden 1797-1918. 

4.5 Friluftsliv 

Det friluftsliv som utövas längs befintliga ledningssträckningen och de alternativa 
lokaliseringarna består sannolikt av promenader och vandring, löpning, cykling samt 
skidåkning vintertid. På den nordvästligaste delen av delsträcka A finns ett skogsområde 
med stigar och mindre vägar, och i skogsområdet söder om Silverslätt finns flertalet stigar. 
Det senare området passerar kanten av alternativ B 1. 
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4.6 Förorenade områden 

Enligt länsstyrelsen EBH-databas, där information kring länets potentiellt förorenade 
områden samlas, finns flertalet områden med potentiellt förorenad mark inom Hultsfreds 
tätort. Den befintliga ledningssträckningen passerar endast ett sådant område, och det är på 
markkabeldelen av sträckningen. Området ligger intill järnvägen och beskrivs som betong
och cementindustri. Området är ej riskklassat. 

Alternativ Bl och B2 passerar båda fastigheter som enligt EBH-databasen har potentiellt 
förorenad mark. Dessa fastigheter ligger utmed de vägar och i de områden som B 1 och B2 
planerats i anslutning till. Tre av objekten har högsta riskklass på skalan, mycket stor risk. 
B 1 passerar ett område där verksamheten beskrivs som impregnering av stolpar och 
slipers, samt upplag av impregnerade stolpar och slipers och B2 passerar två områden 
varav ett med ackumulatorindustri och ett med elektroteknisk industri. 

4.7 Miljöfarlig verksamhet 

I industriområdet mellan järnvägen och Norra Oskars gatan finns det enligt länsstyrelsens 
handläggningssystem Miljöreda tre anläggningar där miljöfarlig verksamhet bedrivs. 
Anläggningarna har namnen Batterifabriken, Hultsfreds Värmeverk och Master Die 
Casting AB. Fastigheterna där dessa verksamheter bedrivs är belägna intill Norra 
Oskarsgatan och passeras därmed av lokaliseringsalternativ B2. 

4.8 Infrastruktur 

Luftledningsdelens befintliga sträckning samt lokaliseringsaltemativen på delsträcka A 
korsar alla väg 23 som är utpekat som riksintresse för kommunikation avseende befintlig 
väg. Väg 23 är utpekat som riksintresse då det utgör en förbindelse mellan regionala 
centra, och därmed är av särskild regional betydelse. Vägen utgör även en viktig 
förbindelse mellan Malmö/Lund/Kristianstad, Växjö och Linköping. 

Två järnvägar utpekade som riksintresse för kommunikation avseende järnväg passeras av 
den befintliga ledningen och alternativen. Det ena riksintresset utgörs av järnvägen Nässjö
Hultsfred som utgör en förbindelselänk till Oskarshamn som har en hamn av riksintresse. 
Det andra riksintresset är järnvägen Bjärka Säby-Hultsfred som är en del av 
Stångådalsbanan som går mellan Linköping och Hultsfred. Båda järnvägarna är 
enkelspåriga och oelektrifierade. Den förstnämnda järnvägen korsas av alternativ B2 och 
alternativ Al samt befintliga markkabelsträckningen passerar längs med banvallen. Den 
sistnämnde järnvägen korsas av alternativ Bl och B2. 

Ungefär 1,5 km norr om transformatorstationen Hultsfred ligger Hultsfreds flygplats. 
Flygplatsen är en rest från tidigare militär verksamhet. Hultsfreds och Vimmerby kommun 
tog över flygplatsen efter Försvarsmakten 2000, men sedan 2008 är flygplatsen i privat 
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ägo. Linjetrafiken på flygplatsen upphörde 2006, dock är flygaktiviteten med mindre 
sportflygplan och segelflygplan fortfarande stor och kapacitet finns för stora tunga plan. 
De föreslagna lokaliseringsalternativen B 1 och B2 följer i stor utsträckning kommunala 
vägar i tätorten. 

4.9 Boendemiljö, hälsa och säkerhet 

Elektromagnetiska fält är ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Kring 
kraftledningar uppkommer elektromagnetiska fält med den nominella frekvensen 50 Hz. 
Magnetfältet från en kraftledning har en styrka som beror på hur mycket ström som 
transporteras i ledningen, avståndet till ledningen samt faslinornas höjd och inbördes 
placering. Magnetfältets styrka mäts och beräknas i enheten mikrotesla (µ T) och styrkan 
avtar snabbt med avståndet från ledningen. 

I dagsläget har forskningen inte entydigt kunnat fastställa om det finns några negativa 
hälsoeffekter av magnetfält från kraftledning. Därför har svenska myndigheter inte kunnat 
fastställa några gränsvärden för allmänhetens exponering för magnetfält. Inte heller har 
några skyddsavstånd avseende magnetfält tagits fram. 

Eftersom negativa hälsoeffekter inte kan uteslutas rekommenderar ansvariga myndigheter i 
Sverige att försiktighet tillämpas. E.ON Elnät beaktar den av Strålsäkerhetsmyndigheten 
rekommenderade försiktighetsstrategin avseende barns exponering för lågfrekventa 
magnetfält: 

"Magnetfält som är kraftigt förhöjda bör reduceras i miljöer där barn vistas varaktigt om 
det kan genomföras till rimliga kostnader och med försumbara konsekvenser. I vanlig 
boendemiljö är magnetfältsnivåer över 2 µT i årsmedelvärde att betrakta som kraftigt 
förhöjda. 

För nya elektriska anläggningar bör man redan vid planeringen beakta teknikval och 
placering/är att sträva mot att barn inte exponeras för förhöjda magnetfältsnivåer om det 
kan genomföras till låga kostnader och med försumbara konsekvenser. Detsamma gäller 
vid utformning och uppförande av nya byggnader i närheten av befintliga elektriska 
anläggningar. I vanlig boendemiljö är magnetfältsnivåer upp till 0,2 µT i årsmedelvärde 
att betrakta som normala." 

Markanvändning i ledningens omedelbara närhet och frågor som rör säkerheten regleras i 
de markupplåtelseavtal/ledningsrätter som upprättats med berörda fastighetsägare . 

De säkerhetsbestämmelser som måste iakttas vad avser uppförande och/eller anordnande 
av byggnader, upplag och annat i ledningarnas närhet samt de verksamheter som får/kan 
bedrivas i ledningarnas närhet anges i markupplåtelseavtalen/ledningsrätterna och finns 
reglerade i elektriska starkströmsföreskrifter. 
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4L<9d Aik\J:!UI ,ellll~ magirnetfälitt 
De magnetfält som alstras från luftledningsdelen och markkabeldelen av ledningen har 
beräknats separat, se figur 9 respektive I 0. För luftledningsdelen, dvs. sträckan mellan 
transformatorstationen Hultsfred och Swedspan har det totala fältet från luftledningen som 
samrådet avser tillsammans med fältet från den befintliga markkabeln (blå streckad linje i 
figur 2) beräknats. 
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I \ 
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-~; \ 
/ \ 

I \ 
\ l :< : C-~t----------r------...,...------,--------t 

/ 
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/ 

\ 

: :-d_ C.-~t----/~--------~-----'-~-----:-----; 
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..... v _ _ ~.;-;G-so-:~6rCr- 5G-4~3Cr~et- ! O o :.o i C 30 .;c sa co ~8 se % :c.:, 

AYst (m), nollpunki: i kabl:"frhndet 

-- Totalt magnet:ilt 
- -W kV lu:iledning 
- ..;o k\' markkatel 

Figur 9. Beräknat magnetfält för 40 kV luftledning mellan transformatorstationerna Hultsfred och Swedspan. 
Det beräknade magnetfältet från 40 kV markkabelförbandet i samma sträckning är inkluderat i beräkningen 
av det totala fältet. I diagrammet sammanfaller kurvan för Totalt magnetfält och 40 kV luftledning, och syns 
som en linje i figuren. 
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Luftledningsdelen av ledningen passerar i ett område där inga bostadshus finns, det 
närmaste bostadshuset ligger mer än 200 meter ifrån ledningen. Närmaste byggnaderna 
finns på Swedspans industriområde och närmaste byggnaden ligger knappt 70 meter ifrån 
ledningen. På 70 meters avstånd från ledningen uppgår det totala magnetfältet till cirka 
0,02 µT 

4~-~'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

->~ .. ;,.. -~~18- 1 5- :~ 1}- H}-S-5- .; -2 C- :? ..., 6 8 lC 12 1 ~ 16 i 8 ~<C 

_:i...Yst ~m:, ndlpunkt i minen:'a;en 

-- Tccaltmagnet:alc 

Figur 10. Beräknat magnetfält för 40 kV markkabelförband mellan transformatorstationerna Swedspan och 
Hultsfred C. 
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För markkabeldelen av sträckningen, dvs. mellan Swedspan och Hultsfred C har 
magnetfältsberäkningen gjorts baserat endast på ledningen som samrådet avser. Den 
parallellgående markkabeln (blå streckad linje i figur 2) är belägen på andra sidan 
järnvägen och avståndet kabelförbanden emellan bedöms så stort att respektive markkabels 
magnetfält ej utbreder sig tillräckligt för att kunna inverka på den andra. 

Ur diagrammet kan utläsas att på 5 meters avstånd från markkabeln uppgår magnetfältet 
till 0,01 µT. Det närmaste huset ligger ca 20 meter ifrån kabeln. 

Eftersom lokaliserings- och utformningsalternativen på delsträcka A ej berör bostadshus 
eller övriga byggnader har inga särskilda magnetfältsberäkningar gjorts för alternativen. På 
delsträcka B kan samma beräkning som för den befintliga markkabeln utnyttjas. Eftersom 
markkabelaltemativen B 1 och B2 inte har projekterats i detalj kan inte exakta avstånd 
uppmätas mellan bostäder och ledning, men eftersom magnetfältet snabbt avtar i sidled och 
husen ligger minst 10 meter från alternativen så uppgår magnetfälten vid de närmaste 
bostadshusen till långt under 0,01 µT. 
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Samrådet avser förlängt tillstånd för befintlig ledning. I samrådsunderlaget har enligt 
lagkrav alternativ för lokalisering och teknisk utformning för ledningen presenterats. 
Konsekvenserna skiljer sig mellan alternativen. Nedan följer en översiktlig 
konsekvens bedömning. 

5.1 Konsekvenser av befintlig ledningssträckning 

Behålls ledningen i befintlig sträckning uppkommer inga konsekvenser från 
anläggningsarbete eller ledningsbygge, såsom buller, vibrationer eller trafikstörningar. 

Luftledningsdelen av ledningen utgör en påverkan på landskapsbilden. Luftledningen 
passerar mestadels i ett skogsområde och i ett industriområde sista biten in mot Swedspan 
stationen. Att ledningen passerar genom skog gör att den är mindre synlig i landskapet än 
om den passerat i ett öppet landskap. Vidare är området flackt vilket också gör ledningen 
mindre synlig än om den exempelvis passerat över en höjd synlig från området runt 
omkring. Ledningsgatan är befintlig och sammanfaller med en mindre skogsväg, ingen ny 
lednings gata behöver tas upp för ledningen. Markkabeldelen av ledningen bedöms inte 
utgöra någon påverkan på landskapsbilden. 

Ledningens påverkan på markanvändningen bedöms som begränsad. Markkabeldelen av 
ledningen är väl samlokaliserad med järnvägen och bedöms inte utgöra något hinder i det 
industriområde som passeras. Luftledningsdelen av ledningen utgör potentiellt en något 
större påverkan på markanvändningen då den delvis passerar ett skogsområde där skog 
tagits ner för att ge plats åt ledningen och ledningsgatan. Ledningsgatan sammanfaller 
dock med en mindre väg som även den nyttjar ledningsgatan. 

Ledningen berör få naturmiljöintressen. Gällande den regionalt viktiga drickvattenresursen 
Hultsfredsdeltat och vattenskyddsområdet Hultsfred så bedöms den befintliga ledningen 
inte ge någon ytterligare påverkan på områdena eftersom inga gräv- eller 
anläggnings arbeten behövs. 

Den befintliga ledningen bedöms inte motverka syftet med riksintresset för skyddade 
vattendrag för Emån då skyddet avser att förhindra vattenkraft och vattenreglering eller 
vattenledning för kraftändamål. 

Ledningen berör inga kulturmiljöintressen. 

Avseende det område med potentiellt förorenad mark som passeras av markkabel delen av 
sträckningen, så bedöms den befintliga ledningen inte utgöra någon ytterligare risk eller 
påverkan på området eftersom inga gräv- eller anläggningsarbeten behövs. 
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Gällande boendemiljö, hälsa och säkerhet så bedöms inte befintliga ledningen ge upphov 
till några magnetfält som avviker från det som anses normalt i boendemiljöer. 

5.2 Konsekvenser av alternativ lokalisering/teknisk utformning 

Konsekvenserna av de alternativa lokaliseringarna eller alternativa utformningen innefattar 
störningar från anläggningsarbete i samband med ledningsbyggnation och rasering av 
befintlig ledning. Störningar kan vara i form av buller, vibrationer eller trafikstörningar. 
Dessa är dock av tillfällig karaktär. 

Konsekvenserna på landskapsbilden från de alternativa lokaliseringarna utformade som 
markkabel bedöms som små. Samtliga markkabelalternativ följer befintliga vägstrukturer. 
Väljs ett av markkabelalternativen på delsträcka A kan den befintliga ledningen rivas. 
Dock kvarstår ledningsgatan delvis då den även nyttjas av en mindre väg. Väljs 
luftledningsalternativet Al på delsträckan behöver en ny lednings gata tas upp för 
ändamålet. 

Ledningen berör få naturmiljöintressen. Gällande den regionalt viktiga drickvattenresursen 
Hultsfredsdeltat och vattenskyddsområdet Hultsfred så medför lokaliseringsalternativen 
Al, A2 och A3 att luftledningsbyggnation alternativt markkabelförläggning genomförs i 
vattenskyddsområdet. 

Lokaliseringsalternativen bedöms inte motverka syftet med riksintresset för skyddade 
vattendrag för Emån då skyddet avser att förhindra vattenkraft och vattenreglering eller 
vattenledning för kraftändamål. 

Lokaliseringsalternativen berör inga kulturmiljöintressen. 

Avseende det område med potentiellt förorenad mark där verksamheten beskrivs som 
impregnering av stolpar och slipers, samt upplag av impregnerade stolpar och slipers, så 
framgår inte områdets utbredning av informationen i länsstyrelsens kartdatabas. Det är 
E.ON Elnäts förhoppning att det framkommer information i samrådet gällande 
omfattningen av det potentiellt förorenade området. Generellt beträffande förorenad mark 
så om förorenade områden påträffas vid schaktning så kommer arbetet att avbrytas och 
kommunens miljöhandläggare att kontaktas. 

Gällande boendemiljö, hälsa och säkerhet så bedöms inte lokaliseringsalternativen ge 
upphov till några magnetfält som avviker från det som anses normalt i boendemiljöer. 
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6 För§Il2ig tiH dfapositi@n MKB 

Nedan presenteras förslag till huvudrubriker i innehållsförteckningen till den MKB som 
kommer att tas fram och bifogas ansökningshandlingen. 

1. Icke teknisk sammanfattning 

2. Bakgrund och syfte 

3. Lagstiftning 

4. Samråd 

5. Huvudalternativ 

6. Andra studerade alternativ 

7. Utförande, drift och underhåll 

8. Beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning 

9. Samlad bedömning 

10. Referenser 
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Bilaga 2b. Karta över närliggande vattenmiljöintressen 
Bilaga 2c. Karta över närliggande kulturmiljöintressen 
Bilaga 2d. Karta över närliggande övriga intressen 
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40 kV Hultsfred - Hultsfred C 
Bilaga 1. Karta över befintlig ledningssträckning samt framtagna lokaliseringsalternativ ~·an 
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40 kV Hultsfred - Hultsfred C 
Bilaga 2a. Karta över närliggande naturmiljöintressen e-an 
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40 kV Hultsfred - Hultsfred C 
Bilaga 2b. Karta över närliggande vattenmiljöintressen 
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~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-06-14 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

KSAU § 133/2016 Dnr 2016/38 809 

Uppföljning av tidigare granskning kultur och 
fritid 

Förslag 
Arbetsutskottet beslutar att anta kultur- och fritidschefens svar som sitt eget 
samt föreslår kommunstyrelsen att överlämna svaret till revisorerna. 

Sammanfattning 
Revisorernas uppföljning av tidigare granskning. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en uppföljning av en tidigare 
granskning av kultur- och fritidsverksamheten. 

I granskningsrapporten redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell 
bedömning. 

Revisorerna överlämnar rapporten och emotser ett svar på granskningen. 
Arbetsutskottet remitterade granskningen för besvarande till kultur- och 
fritidschefen Peter Adolfsson som nu lämnat ett svar. 

Besluts underlag 
Granskningsrapport 2016-03-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 5612016 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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~ HULTSFREDS 
V' KOMMUN 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 
Peter Adolfsson 
0495-24 05 01 
peter. adolfsson@hultsfred.se 

Tjänsteskrivelse 

2016-06-02 

Svar på revisionsrapport - Uppföljning av granskning 
av kultur- och fritidsverksamheten 

Svar på revisorernas uppföljning av tidigare granskning. 
Kultur och fritidschefen har i uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott fått 
uppdraget att svara på uppföljning av revisionsrapport från kommunens revisorer gjord i 
uppdrag av PwC. I rapporten finns två ej uppfyllda kontrollmål på vilka Kultur och 
fritidschefen lämnar följande svar. 

I. I Bedömningar av kontrollmål 
Ar ansvar och roller för kultur- ochfritidsverksamheten tydliggjorda? 

Pwc anser att kontrollmålet ej är uppfyllt. 
"Vår bedömning från granskningen år 2014 kvarstår. Det finns fortsatt utrymme att 
tydliggöra ansvar och roller mellan förvaltningschef och handläggaren när det gäller 
hanteringen av föreningsbidragen. Bedömningen gäller även bidrag till 
studieförbunden. PwC anser att underlagen till bidragsutbetalningarna bör signeras 
av två personer för att stärka den interna kontrollen över utbetalningsprocessen". 

Svar: 
Från och med 20 I 6 har kontrollen stärkts. Underlagen till bidragsutbetalningarna 
signeras alltid av två personer, kultur och fritidschef samt handläggare. 

Sker handläggning av bidrag på ett tillfredställande sätt? 

PwC anser att kontrollmålet ej är uppfyllt. 
" PwC bedömer fortsatt att rutinerna kring hantering av föreningsbidrag till 
studieförbund behöver stärkas för att den interna kontrollen skall vara tillräcklig. 
Det behöver säkerställas att det framgår på vilka kriterier som en ansökan bedömts. 
Vi anser att den interna kontrollen skulle stärkas om stickprov genomfördes av 
föreningars bokföring och andra handlingar samt av medlemsmatriklar. 
Eftersom bidragsreglerna innehåller krav på att en förening skall vara drogfri och att 
man ska stimulera jämlikhet mellan ungdomsgrupper lika väl som mellan könen, 
anser vi att det bör göras en uppföljning av i vilken grad dessa målsättningar 
uppföljs. 

Postadress Box 500, 577 26 Hultsfred I Besöksadress Stora Torget I Godsadress Valhall 

Tfn 0495-24 00 00 I Fax 0495-24 09 02 Ikultur.fritid@hultsfred.seIwww.hultsfred.se 

Bankgiro 5734-0150 I Bankgiro OCR 984-7286 I Org.nr 212000-0712 
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!!!! HULTSFREDS 
0KOMMUN 

Kultur- och FritidsförvaltningenPeter Adolfsson0495-
24 05 01 peter. adolfsson@hultsfred.se 

PwC bedömer att bidragen till studieförbunden fördelas enligt tidigare beslut och 
gällande riktlinjer. Det bör förtydligas att volymbidraget fördelas baserat på 
studietimmar, inte deltagartimmar. PwC anser att det bör ske en kontinuerlig 
prövning av om fördelningen av bidragen medverkar till de syften som beskrivs i 
reglerna uppnås". 

Svar: 
Bättre handläggning genom stärkta rutiner, se tidigare svar. Vi föijer gällande 
bidragsregler och vid behov kräver information för att säkerställa innehållet i 
bidragsansökningar. 
Vi läser alla föreningars ekonomi och verksamhetsplan som inlämnas och vid behov 
ställer följdfrågor och diskuterar deras verksamhet och ekonomi. Vi har ingen 
möjligt att följa upp alla föreningars medlemsmatriklar, endast några få stickprov 
per år kan göras. 
Vi påtalar för föreningar att bidragsreglerna säger att föreningen skall vara drogfri, 
skall verka för jämställdhet, och numera genom särskilda pengar kan föreningarna få 
bidrag till integrationsprojekt. 
Vi följer gällande regler och tidigare rutiner vid utbetalning av bidrag till 
studieförbund, vi har i år 2016 gjort en mer omfattande och grundlig genomgång 
innan utbetalning av bidrag. Genom vår pågående undersökning av alla 
förenings bidrag under 2016 tror vi att det kan ge oss ett bättre underlag till 
fördelning av bidragen till studieförbunden, men även underlag förbidragen till all 
föreningsverksamhet i kommunen. 

Med detta anser jag frågorna besvarade och som förslag på yttrande, för att 
kommunstyrelsen ska kunna lämna detta som svar till revisorerna och PwC. 

Peter Adolfsson 
Kultur- och Fritidschef 

80 

2 (2) 



Hultsfreds kommun 
Revisorerna 2016-03-11 

Kommunstyrelsen 

För kännedom 
Kommunfullmäktiges presidium 

Uppföljning - Granskning av kultur- och fritidsverksamhet
en 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
uppföljning av en tidigare granskning av kultur- och fritidsverksam
heten. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna gransk
ningsplanen. 

I bifogad rapport, Uppföljning av granskning av kultur- och fritids
verksamheten, redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell be
dömning. 

Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beak
tande och åtgärd. Revisionen emotser ett svar på granskningen sen
ast den 30 juni 2016. Rapporten lämnas till kommunfullmähiges 
presidium för kännedom. 

För revisorerna 

Gilbert Carlsson ' 
Ordförande 

! 
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Uppföljning av granskning av kultur- och fritidsverksamheten 

Sammanfathting 
Revisorerna granskade år 2014 kommunstyrelsen utifrån följande revisionsfråga: 

Är kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kultur- och fritidsverksamheten 
tillräcklig? 

Revisorerna bedömde att kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kultur- och fri
tidsförvaltningens verksamhet inte var tillräcklig. Det baserades på att kommunstyrelsen 
vid sidan av budgetdialogen inte vid något tillfälle under år 2013 behandlat kultur- och 
fritidsförvaltningens verksamhet. Utöver den beskrivning som finns i årsredovisningen 
upprättas ingen verksamhetsberättelse där utfallet av kvalitetsmålen redovisas. Reviso
rerna bedömde vidare att ansvar och roller kan tydliggöras mellan förvaltningschef och 
handläggare när det gäller föreningsbidragen, handläggningen av föreningsbidrag kan 
förbättras, utvärdering av verksamhetens kvalitet görs inte samt att återrapportering till 
kommunstyrelsen av kultur- och fritidsverksamheten inte sker. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte fullt ut vidtagit ändamålsenliga åtgärder och an
passningar till följd av revisorernas granskning från år 2014. Det baserar vi på att ansvar 
och roller fortsatt kan förtydligas när det gäller hanteringen av föreningsbidrag och bidrag 
till studieförbund samt att den interna kontrollen kan förbättras när det gäller hantering
en av föreningsbidrag. 

Vi bedömer att utvärderingen av verksamhetens kvalitet och återrapporteringen av kul
tur- och fritidsförvaltningens verksamhet har förbättrats. Det baserar vi på att återrappor
tering sker enligt den beslutade styrmodellen och att utvärderingen av verksamhetsmålen 
har förbättrats sedan granskningen genomfördes. 

1.ollo Bedömningar mot konftr00Umål 

Kontrollmål 

Är ansvar och roller för kul
tur- och fritidsverksamheten 
tydliggjorda? 

Sker handläggning av bidrag 
på ett tillfredsställande sätt? 

Mars 2016 
Hultsfreds kommun 
PwC 

Kommentar 

Ej uppfyllt 

Vår bedömning från granskningen år 2014 

kvarstår. Det finns fortsatt utrymme att tydlig
göra ansvar och roller mellan förvaltningschef 
och handläggaren när det gäller hanteringen 
av föreningsbidragen. Bedömningen gäller 
även utbetalning av bidrag till studieförbun
den. Vi anser att underlagen till bidragsutbe
talningarna bör signeras av två personer för att 
stärka den interna kontrollen över utbetal
ningsprocessen. 

Ej uppfyllt 

Vi bedömer fortsatt att rutinerna kring hante
ring av föreningsbidrag och bidrag till studie-
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Sker utvärdering av verk
samhetens kvalitet? 

Sker äterrapportering av 
kultur- och fritidsverksam
heten till kommunstyrelsen? 

Mars 2016 
Hultsfreds kommun 
PwC 

Uppföljning av granskning av kultur- och fritidsverksamheten 

förbund behöver stärkas för att den interna 
kontrollen ska vara tillräcklig. Det behöver 
säkerställas att det framgår på vilka kriterier 
som en ansökan har bedömts. Vi anser att den 
interna kontrollen skulle stärkas om stickprov 
genomfördes av föreningars bokföring och 
andra handlingar samt av medlemsmatriklar. 

Eftersom bidragsreglerna innehåller krav på 
att en förening ska vara drogfri och att man 
ska stimulera jämlikhet mellan ungdomsgrup
per lika väl som jämställdhet mellan könen, 
anser vi att det bör göras en uppföljning av i 
vilken grad dessa målsättningar uppnås. Re
sultatet av uppföljningen bör dokumenteras. 

Vi bedömer att bidragen till studieförbunden 
fördelas enligt tidigare beslut och gällande 
riktlinjer. Vi anser att det bör ske en kontinu
erlig prövning av om fördelningen av bidragen 
medverkar till att de syften som beskrivs i reg
lerna uppnås. 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det sker en viss utvärdering av 
verksamhetens kvalitet när verksamhetsmålen 
utvärderas inom ramen för den återrapporte
ring som sker i samband med delårsrapporter 
och i årsredovisningen. Vi instämmer i förvalt
ningschefens bedömning att vissa av verksam
hetsmålen bör uppdateras för att bättre besk
riva kvalitetsaspekterna i verksamheten. 

Vi ser positivt på att det kommer att genomfö
ras en fritidsvaneundersökning som kan ligga 
till grund för uppföljning av verksamheten och 
dess kvalitet. 

Uppfyllt 

Vi bedömer att återrapportering av kultur- och 
fritidsverksamheten sker till kommunstyrelsen 
i delårsrapporter och i årsredovisningen. Vi 
konstaterar vidare att det finns en dialog mel
lan kommunstyrelsens företrädare och kultur
och fritidschefen i olika frågor. 
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Uppföljning av granskning av kultur- och fritidsverksamheten 

2. Inledning 

Bakgrv1nd 
Revisorerna granskade år 2014 kommunstyrelsen utifrån följande revisionsfråga: 

Är kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kultur- och fritidsverksamheten 
tillräcklig? 

Revisorerna bedömde att kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kultur- och fri
tidsförvaltningens verksamhet inte var tillräcklig. Det baserades på att kommunstyrelsen 
vid sidan av budgetdialogen inte vid något tillfälle under år 2013 behandlat kultur- och 
fritidsförvaltningens verksamhet. Utöver den beskrivning som finns i årsredovisningen 
upprättas ingen verksamhetsberättelse där utfallet av kvalitetsmålen redovisas. Reviso
rerna bedömde vidare att ansvar och roller kan tydliggöras mellan förvaltningschef och 
handläggare när det gäller föreningsbidragen, handläggningen av föreningsbidrag kan 
förbättras, utvärdering av verksamhetens kvalitet görs inte samt att återrapportering till 
kommunstyrelsen av kultur- och fritidsverksamheten inte sker. 

Revisorerna har beslutat att följa upp granskningen från år 2014 med särskilt fokus på 
vilka förbättringar som genomförts utifrån granskningen och kommunstyrelsens efterföl
jande svar. 

Revision.sft'åga och kontrollmål 
Uppföljningen ska besvara följande revisionsfråga: 

• Har kommunstyrelsen vidtagit ändamålsenliga åtgärder och anpassningar till följd 
av revisorernas granskning från år 2014? 

Granskningen sker baserat på följande revisionskriterier: 

• Kommunallagen 
• Gällande interna styrdokument 

Följande kontrollmål ska besvaras av uppföljningen: 

• Är ansvar och roller för kultur- och fritidsverksamheten tydliggjorda? 
• Sker handläggningen av bidrag på ett tillfredsställande sätt? 
• Sker utvärdering av verksamhetens kvalitet? 
• Sker återrapportering av kultur- och fritidsverksamheten till kommunstyrelsen? 

2.3.. Metod och avgränsning 
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen. 

Vi har genomfört intervjuer med kommunstyrelsens ordförande, kultur- och fritidschef, 
handläggare av föreningsbidrag samt kultursekreterare. 

Vi har tagit del av följande dokument: budget 2015, delårsrapport 2015, årsredovisning 
2015, regler för föreningar inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde, 
regler för bidrag till studieförbund verksamma i Hultsfreds kommun samt kommunstyrel
sens delegationsordning (KS § 121/2013). 
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Vi har tagit 17 stickprov på utbetalningar av föreningsbidrag samt 3 stickprov på utbetal
ning av bidrag till studieförbund under år 2015. 

Rapporten har faktakontrollerats av kultur- och fritidschefen. 

Mars 2016 
Hultsfreds kommun 
PwC 

87 

5 av 11 



Uppföljning av granskning av kultur- och fritidsverksamheten 

3. Iakttagelser och bedömningar 
För varje kontrollmål redogörs för vilka bedömningar som gjordes i den ursprungliga 
granskningsrapporten och svaret som lämnades av kommunstyrelsen (KS § 76/2014). 

Därefter följer en beskrivning av de iakttagelser som gjorts i samband med uppföljningen 
och en revisionell bedömning. 

301. Plr ansvarjör kultur~ ochjfri_tidsverksamheten tyd= 
ligg.Jorda? 

3,1.,1. Bedömning och svar från år 2014 

I granskningsrapporten gjordes bedömningen att ansvar och roller kunde tydliggöras mel
lan förvaltningschef och handläggaren när det gäller hanteringen av föreningsbidragen. 

I kommunstyrelsens svar beskrivs att det sker en översyn av ansvar och roller samt en 
kompletterad delegationsordning under 2014. 

3.L2. Iakttagelser vid uppföljningen 
I granskningsrapporten beskrevs att det var handläggaren som beslutade om föreningsbi
dragen. Enligt delegationsordningen är det förvaltningschefen som ska fatta besluten. 
Delegationsordningen har inte ändrats sedan år 2013. 

Vi har genom att ta stickprov granskat underlag till bidragsutbetalningar under år 2015. 

Granskningen visar att för en tredjedel av stickproven har både förvaltningschef och 
handläggare signerat underlagen. För återstående del av stickproven är det endast hand
läggare som signerat underlagen utom för enstaka utbetalningar där det finns underlag, 
men signatur saknas. 

Bedömning 
Vår bedömning från granskningen år 2014 kvarstår. Det finns fortsatt utrymme att tydlig
göra ansvar och roller mellan förvaltningschef och handläggaren när det gäller hantering
en av föreningsbidragen. Bedömningen gäller även utbetalning av bidrag till studieför
bunden. Vi anser att underlagen till bidragsutbetalningarna bör signeras av två personer 
för att stärka den interna kontrollen över utbetalningsprocessen. 

3 02,, Sker handläggningen av bid1·ag på ett 
ti[{li,,edsställande sätt? 

/[]! J" ' / fro o Deuommng oc 1 svar an ffr 2014 

I granskningsrapporten gjordes bedömningen att hanteringen av bidragen kan förbättras. 
Följande punkter framfördes i granskningen: 

1. Förvaltningen dokumenterar inte hur en ansökan har bedömts. 

2. I riktlinjerna sägs att en förening som har beviljats bidrag ska kunna visa upp sin 
bokföring och sina handlingar på det sätt som kultur- och fritidsförvaltningen be
stämmer. Denna möjlighet används inte av förvaltningen. 
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3. Inför beslut om föreningsbidrag tas ingen hänsyn till om föreningen stimulerar 
jämlikhet mellan ungdomsgrupper eller mellan könen. 

4. Kultur- och fritidsförvaltningen hämtar inte in medlemsmatrikel för att stämma av 
hur många medlemmar som finns i föreningen och att de har betalat medlemsav
gift. 

I kommunstyrelsens svar beskrivs följande: 

1. Uppfylls kraven i våra regelverk så godkänns ansökan och inget ytterligare behov 
av dokumentation finns. Ev. avslag på en ansökan meddelas den berörda förening
en och dokumenteras. 

2. Det sker alltid att vi kräver in ekonomi, årsberättelse och verksamhetsplaner från 
alla bidragsberättigade föreningar och det kommer också att ske stickprov med en 
grundligare kontroll hos föreningarna. 

3. Kommenteras inte. 

4. Här kommer förvaltningen att införa ett system för stickprov hos föreningarna. 

Iakttagelser vid uppföljningen 
Riktlinjerna för föreningsbidragen är oförändrade sedan år 2014. 

Vi har granskat följande typer av bidrag: 

• Aktivitetsbidrag 

• Driftbidrag 

• Grundbidrag 

• Gräsklipparbidrag 

• Kart bidrag 

• Kulturbidrag 

• Lokalbidrag 

• Skötselbidrag 

• Bidrag till samlingslokal 

• Bidrag efter beslut i kommunstyrelsen 

• Bidrag till studieförbund 

För att godkännas som bidragssökande förening krävs att föreningen skickar en blankett 
med föreningsdata, ekonomisk redogörelse, verksamhetsberättelse, revisorernas utta
lande och verksamhetsplan. Handlingarna arkiveras systematiskt på kultur- och fritids
förvaltningen. Varje verksamhetsberättelse signeras efter genomläsning. I intervjun besk
rivs att om någon förening inte skulle lämna in sin handlingar och därmed mista rätten till 
bidrag skulle detta framgå av dokumentationen. 
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Ansökningar om bidrag som kräver ett politiskt beslut, till exempel investeringsbidrag, 
dokumenteras genom att de protokollförs och arkiveras tillsammans med framtagen 
tjänsteskrivelse. 

Det har inte skett någon djupare granskning av föreningarnas räkenskaper och någon 
medlemsmatrikel har inte begärts in för granskning. Istället för att granska föreningarnas 
medlemsmatrikel menar handläggaren att det går att göra en bedömning av verksamhet
en och antal medlemmar genom att se på omfattningen av lokalbokningar. I intervjuerna 
beskrivs att det inte finns resurser att genomföra någon djupare granskning av förening
arnas redovisning. 

Inrapportering av bidragsansökningar kan göras online. Det finns även blanketter för de 
olika bidragstyperna. Vid inrapportering av aktivitetsstöd ska aktivitetskorten bifogas. Vid 
varje inrapporteringstillfålle granskas aktivitetskorten för ett antal föreningar. Det kom
munala aktivitetsstödet betalas inte ut förrän Smålandsidrotten godkänt de värden som 
föreningarna rapporterat. 

Det finns statistik över hur många flickor och pojkar i olika åldrar som deltar i idrottsför
eningarnas aktiviteter, men statistiken används inte för att aktivt styra bidragen för att 
gynna en jämlik fördelning, enligt de intervjuade. 

Enligt riktlinjerna kan föreningar som inte uppfyller alla krav godkännas efter särskild 
prövning. Prövningen görs av kultur- och fritidsförvaltningen. 

Enligt riktlinjerna ska de som accepterar droger (alkohol, narkotika eller doping) mista 
sina bidrag. En drogpolicy bör finnas i varje förening. Det görs ingen uppföljning att före
ningarna har någon drogpolicy. 

Det finns särskilda riktlinjer för bidrag till studieförbund som är verksamma i Hultsfreds 
kommun. Bidraget fördelas i två steg. Först fördelas ett grundbidrag baserat på studieför
bundens relativa andel av det senaste årets totala kommunala bidrag. Sedan fördelas ett 
volymbidrag baserat på den relativa andelen av de senast redovisade antalet studietimmar 
i kommunen. 

Vi har granskat fördelningen av budgeten för bidrag till studieförbunden år 2015. Efter 
genomgången konstaterar vi följande: 

• Den praktiska fördelningen av bidraget till studieförbunden innebär att SISU får 
30 % av den budgeterade summan enligt ett tidigare beslut. Därefter fördelas åter
stoden av budgeten mellan studieförbundet enligt riktlinjerna. 

• Den fördelning av bidraget som sker enligt riktlinjerna är baserad på inrapporte
rade värden. Studieförbundens ansökningar innehåller statistik över den verk
samhet som bedrivits i kommunen. 

• Volymbidraget beräknas på antalet studietimmar, men på kommunens blankett 
"Ansökan om bidrag för studieförbund" ska antal deltagartimmar anges. Gransk
ningen visar att det avser en gammal blankett. Hanteringen har förtydligats. 
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Bedömning 
Vi bedömer fortsatt att rutinerna kring hantering av föreningsbidrag och bidrag till studie
förbund behöver stärkas för att den interna kontrollen ska vara tillräcklig. Det behöver 
säkerställas att det framgår på vilka kriterier som en ansökan har bedömts. Vi anser att 
den interna kontrollen skulle stärkas om stickprov genomfördes av föreningars bokföring 
och andra handlingar samt av medlemsmatriklar. 

Eftersom bidragsreglerna innehåller krav på att en förening ska vara drogfri och att man 
ska stimulera en jämlikhet mellan ungdomsgrupper lika väl som jämställdhet mellan kö
nen, anser vi att det bör göras en uppföljning av i vilken grad dessa målsättningar uppnås. 
Resultatet av uppföljningen bör dokumenteras. 

Vi bedömer att bidragen till studieförbunden fördelas enligt tidigare beslut och gällande 
riktlinjer. Vi anser att det bör ske en kontinuerlig prövning av om fördelningen av bidra
gen medverkar till att de syften som beskrivs i reglerna uppnås. 

3o3o Sker utvärdering av verksamhetens ls:7JJalitet? 
Bedömning och svar från år 2014 

I granskningsrapporten görs bedömningen att utöver den beskrivning som finns i årsre
dovisningen finns ingen utvärdering av verksamheten, vilket innebär att de kvalitetsmål 
som fullmäktige har satt upp för kultur- och fritidförvaltingen inte utvärderas. 

I kommunstyrelsens svar beskrivs följande: 

Mål och nyckeltalen är nya år 2012. Redovisning av målen har inte kunna ske till fullo år 
2013. Några av målen kan komma att ändras i sin utformning under år 2014. 

Iakttagelser vid uppföljningen 
Kvalitetsmål som beskrivs ovan finns inte längre för verksamheten. Verksamhetsmålen 
för kultur- och fritidsförvaltningen följer den styrmodell som kommunfullmäktige har 
beslutat. Styrmodellen, som utgår från en strategikarta med fyra perspektiv, är samma 
som år 2012. Numera finns samtliga verksamhetsmål inom ramen för strategikartan. 

Verksamhetsmålen för de fyra olika perspektiven är i stort sett samma som vid förra 
granskningen. Kultur- och fritidschefen beskriver att vissa av målen behöver uppdateras. 

Verksamhetsmålen återrapporteras inom ramen för delårsrapport och årsredovisning. I 
årsredovisning 2015 finns en analys av måluppfyllelsen för de olika perspektiven. Ana
lysen bidrar till förståelsen av utfallet som presenteras grafiskt. 

I samband med intervjun informerade kultur- och fritidschefen om att det ska genomföras 
en fritidsvaneundersökning i kommunen samt en utredning av fördelningen av förenings
bidrag. Bland annat ska jämförelser göras med hur andra kommuner hanterar fördelning
en av föreningsbidrag. Syftet är att skapa ett underlag för att säkerställa att fördelningen 
blir rättvis. 
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Bedömning 
Vi bedömer att det sker en viss utvärdering av verksamhetens kvalitet när verksamhets
målen utvärderas inom ramen för den återrapportering som sker i samband med delårs
rapporter och i årsredovisningen. Vi instämmer i förvaltningschefens bedömning att vissa 
av verksamhetsmålen bör uppdateras för att bättre beskriva kvalitetsaspekterna i verk
samheten. 

Vi ser positivt på att det kommer att genomföras en fritidsvaneundersökning som kan 
ligga till grund för uppföljning av verksamheten och dess kvalitet. 

3"4. Sker åte"appio71'tering av Dr:.u~tur= oc"/ra.jfri.tff.mverk~ 
t55a·mheten till kommunstyrelsen?' 

Bedömning och svar från år 2014 

I granskningsrapporten görs bedömningen att vid sidan budgetdialogen som kommunsty
relsen har med verksamheter och nämnder har kommunstyrelsen inte vid något tillfälle 
under år 2013 behandlat kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet. Vid de tillfällen där 
ärenden behandlats av kommunstyrelsen och som berört kultur- och fritidsförvaltningen 
har det handlat om investeringsbidrag till föreningar samt beslutet att anställa en ny kul
tur- och fritidschef. 

I kommunstyrelsens svar beskrivs följande: 

Vid varje ny mandatperiod sker en uppdatering till kommunstyrelsen om förvaltningens 
verksamhet, samt att årligen i samband med budgetdialogen diskuteras verksamhet och 
ekonomi. Förvaltningen redovisar årligen till kommunstyrelsen sammanställning av utbe
talda bidrag, redovisning av inköp av konst och övrig statistik över verksamhet som kom
munstyrelsen önskar. Det sker kontinuerligt en god kontakt emellan förvaltningen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott i flera frågor avseende verksamheten i förvaltning. Åter
kommande sker också en dialog om verksamhet och utveckling mellan förvaltningschef 
och kommunchef. 

3.4.2" Iakttagelser vid uppfölj'ningen 
Återrapporteringen till kommunstyrelsen följer den struktur kommunfullmäktige har be
slutat i styrmodellen (KF § 68/2011). Utöver det sker uppföljningen som beskrivs i svaret 
ovan. Förvaltningschefen föredrar ärenden i kommunstyrelsens arbetsutskott och har 
regelbundna överläggningar med kommunstyrelsens ordförande i aktuella frågor. Det 
sker en informell uppföljning att enskilda ärenden verkställs. 

Vi har gått igenom protokollen från sammanträden i kommunstyrelsen och kommunsty
relsens arbetsutskott under år 2015. Ärendena som behandlas är bland annat investe
ringsbidrag till föreningar, ändring i policydokument, ny biblioteksplan, investering i Ha
gadal, tält för fotboll och skate i Hagadal, motioner och förslag till samverkan kultur och 
fritid mellan Högsby kommun och Hultsfreds kommun. 

Bedömning 
Vi bedömer att återrapportering av kultur- och fritidsverksamheten sker till kommunsty
relsen i delårsrapporter och i årsredovisningen. Vi konstaterar vidare att det finns en dia
log mellan kommunstyrelsens företrädare och kultur- och fritidschefen i olika frågor. 
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~ HULTSFREDS 
'WKOMMUN 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-08-30 

1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

KSAU § 162/2016 Dnr 2016/106 106 

Samverkan mellan hamnarna i Oskarshamn och 
Västervik 

Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslagen till ny bolagsordning, nytt aktieägaravtal, 
namnändring samt att ge sitt godkännande till Oskarshamns Hamn AB :s 
förvärv av Västerviks Logistik & Industri AB. 

Vidare föreslås att styrelsen föreslår kommunfullmäktige att uttala sig för 
att ägardirektivet omarbetas till bolagsstämman 2017. 

Sammanfattning 
Förslag till ny bolagsordning, nytt aktieägaravtal, namnändring mm för 
samverkan mellan hamnarna i Oskarshamn och Västervik. 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen beslutade i § 1812016 att ställa sig bakom ett förslag till 
avsiktsförklaring avseende samverkan mellan hamnarna i Oskarshamn och 
Västerviks kommuner. 

Det nya gemensamma hamnbolaget ska inom ramen för den kommunala 
kompetensen driva och utveckla hamnarna i Oskarshamn och Västervik för 
godshantering, terminalverksamhet, logistiklösningar och för färjetrafik. 
Bolagets mål är att hamnarna ska utvecklas positivt och stärka sin position 
och konkurrenskraft mot andra hamnar och transportnoder såväl nationellt 
som internationellt. 

Förslaget innebär att Oskarshamns Hamn AB förvärvar Västerviks Logistik 
& Industri AB. Detta förslag har behandlats i kommunstyrelsen i 
Oskarshamns kommun och kommer att tas av kommunfullmäktige där 
under september månad. Då denna fråga är av principiell beskaffenhet ska 
industribolagets styrelse enligt bolagets ägardirektiv inhämta godkännande 
från kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun. 

Oskarshamns kommun har låtit utreda de kommunalrättsliga 
konsekvenserna av ett gemensamt hamnbolag och kommit fram till att 
upplägget är lagligt utifrån den så kallade lokaliseringsprincipen under 
förutsättning att även Västerviks kommun blir delägare i det nya bolaget. 
Ett aktieöverlåtelseavtal är upprättat mellan Västerviks kommun och 
Oskarshamns kommun. För detta avtal behöver dock inte beslut fattas av 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-08-30 

2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

Hultsfreds kommun. 

I bolagsordningen föreslås redaktionella förändringar på grund av 
ytterligare en ägare och hamn i 3, 8, 18, 19 och 20 §. Inför dagens 
sammanträde har även kompletterats med en ny formulering om hur 
styrelsens beredning ska se ut samt att Västerviks kommun ska ha rätt att 
utse en lekmannarevisor. 

I det nya aktieägaravtalet föreslås förändringar avseende fördelningen av 
aktier (p 1.1 ), ändamålet med bolaget (p 1.4), sammansättning av styrelse 
(p 5). Här tillförs att Västerviks kommuns ledamot är tillika 2:e vice 
ordförande. En ny punkt (p 5.3) är att styrelsen ska ha en beredning 
bestående av ordföranden, 1 :e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden. 
Övriga förändringar är redaktionella med anledning av att Västerviks 
kommun blir delägare i bolaget. Efter diskussioner mellan Oskarshamn och 
Västervik har formuleringarna om ett eventuellt upplösande av bolaget 
reviderats något. 

För att uppnå bättre samstämmighet mellan bolagsnamn och verksamhet 
avser styrelsen för Oskarshamns Hamn AB att ändra namnet på bolaget 
från Oskarshamns Hamn AB till Smålandshamnar AB. 

Ägardirektiven för hamnbolaget berörs i dagsläget inte av förändringen då 
de redan anpassats för att möjliggöra hamnbolagets bredare verksamhet. I 
dagsläget bestäms ägardirektivet enbart av majoritetsägaren Oskarshamn 
men förslaget är nu att ägarna gemensamt ska ta fram ett nytt ägardirektiv 
inför nästa ordinarie bolagsstämma. 

Hultsfreds kommun äger idag genom Hultsfreds Kommunala Industri AB 
725 aktier ( 4 % ) i Oskarshamns Hamn AB. Västerviks kommun kommer 
enligt förslaget att få förvärva 2 688 aktier (15 %) av Oskarshamns 
kommun. Hultsfreds kommun kommer även efter ägarförändringen att 
kontrollera 4 % av aktierna. 

Besluts underlag 
Hultsfreds Kommunala Industri AB, styrelsen § 18/2016 
Kommunstyrelsen Oskarshamns kommun§ 145/2016 med tillhörande 
tjänsteskrivelser och förslag till bolagsordning, ägardirektiv och 
aktieägaravtal 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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2016-08-17 

Ny bolagsordning, nytt aktieägaravtal, 
namnändring samt tillstånd för Oskarshamns 
Hamn AB att förvärva Västerviks Logistik & 
Industri AB 

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun att godkänna 
förslagen till ny bolagsordning, nytt aktieägaravtal, namnändring samt att ge 
sitt godkännande till Oskarshamns Hamn AB:s förvärv av Västerviks Logistik 
& Industri AB. 

Sammanfattning 
Oskarshamns kommun har tagit fram ett förslag för de juridiska formerna för 
den tidigare beslutade samverkan mellan hamnarna i Oskarshamn och 
Västerviks kommun. 

Ärendebeskrivning 
Hultsfreds Kommunala Industri AB äger 4 % av aktierna i Oskarshamns Hamn 
AB. Under våren har en avsiktsförklaring om samverkan mellan hamnarna i 
Oskarshamns och Västerviks kommuner träffats mellan de berörda 
kommunerna. Det nya gemensamma hamnbolaget ska inom ramen för den 
kommunala kompetensen driva och utveckla hamnarna i Oskarshamn och 
Västervik för godshantering, terminalverksamhet, logistiklösningar och för 
färjetrafik. Bolagets mål är att hamnarna ska utvecklas positivt och stärka sin 
position och konkurrenskraft mot andra hamnar och transportnoder såväl 
nationellt som internationellt. 

Förslaget innebär att Oskarshamns Hamn AB förvärvar Västerviks Logistik & 
Industri AB. Detta förslag har behandlats i kommunstyrelsen i Oskarshamns 
kommun och kommer att tas av kommunfullmäktige där under september 
månad. Då denna fråga är av principiell beskaffenhet ska industribolagets 
styrelse enligt bolagets ägardirektiv inhämta godkännande från 
kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun. 

Oskarshamns kommun har låtit utreda de kommunalrättsliga konsekvenserna 
av ett gemensamt hamnbolag och kommit fram till att upplägget är lagligt 
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utifrån den så kallade lokaliseringsprincipen under förutsättning att även 
Västerviks kommun blir delägare i det nya bolaget. Ett aktieöverlåtelseavtal är 
upprättat mellan Västerviks kommun och Oskarshamns kommun. För detta 
avtal behöver dock inte beslut fattas av Hultsfreds kommun. 

I bolagsordningen föreslås redaktionella förändringar på grund av ytterligare en 
ägare och hamn i 3, 8, 18, 19 och 20 §. 

I det nya aktieägaravtalet föreslås förändringar avseende fördelningen av aktier 
(p 1.1 ), ändamålet med bolaget (p 1.4 ), sammansättning av styrelse (p 5). Här 
tillförs att Västerviks kommuns ledamot är tillika 2:e vice ordförande. En ny 
punkt (p 5.3) är att styrelsen ska ha en beredning bestående av ordföranden, 1 :e 
vice ordföranden och 2:e vice ordföranden. Övriga förandringar är 
redaktionella med anledning av att Västerviks kommun blir delägare i bolaget. 

För att uppnå bättre samstämmighet mellan bolagsnamn och verksamhet avser 
styrelsen för Oskarshamns Hamn AB att ändra namnet på bolaget från 
Oskarshamns Hamn AB till Smålandshamnar AB. 

Ägardirektiven för hamnbolaget berörs i dagsläget inte av förändringen då de 
redan anpassats för att möjliggöra hamnbolagets bredare verksamhet. 

Lars Gjörloff 

Bilagor: 
Förslag till bolagsordning med tillhörande tjänsteskrivelse daterad 2016-
08-12 
Förslag till aktieägaravtal med tillhörande tjänsteskrivelse daterad 2016-08-
12 
Förslag om namnändring till Smålandshamnar AB daterat 2016-08-12 
Beslut från kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun § 145/2016-06-21 
om förvärv av Västerviks Logistik & Industri AB 
Rättsutlåtande rörande vissa kommunalrättsliga frågor med anledning av 
förvärvet 
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HULTSFREDS KOMMUNALA 
INDUSTRI AB 

Styrelsen 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 

2016-08-23 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hultsfred 2016-08-23 kl. 12.00-12.20 

Beslutande Lars Rosander, ordförande 
Åke Nilsson 
Rosie Folkesson 
Tomas Söreling 
Åke Bergh 

övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, VD 
Lars Gjörloff, utvecklingschef § 22 
Johan Sandell, sekreterare 

Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet 

Utses att justera Rosie Folkesson 

Underskrifter 

Sekreterare 

Johan Sandell 

Ordförande 

Lars Rosander 

Justerande 

Rosie Folkesson 

Utdragsbestyrkande 

98 

Paragrafer 

1 (3) 

21-22 



HULTSFREDS KOMMUNALA 
INDUSTRI AB 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 

2 

Justerandes signatur 

2016-08-23 

§ 21 

Protokoll från föregående sammanträden 

Styrelsens beslut 

Protokoll från styrelsens sammanträde 2016-06-14 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

§ 22 

Ny bolagsordning, nytt aktieägaravtal, namnändring 
samt tillstånd för Oskarshamns Hamn AB att förvärva 
Västerviks Logistik & Industri AB 

Styrelsens beslut 

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslagen till ny 
bolagsordning, nytt aktieägaravtal, namnändring samt att ge sitt 
godkännande till Oskarshamns Hamn AB:s förvärv av Västerviks Logistik 
& Industri AB. 

Vidare föreslår styrelsen kommunfullmäktige att uttala sig för att 
ägardirektivet omarbetas till bolagsstämman 2017. 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen beslutade i § 18/2016 att ställa sig bakom ett förslag till 
avsiktsförklaring avseende samverkan mellan hamnarna i Oskarshamn och 
Västerviks kommuner. 

Det nya gemensamma hamnbolaget ska inom ramen för den kommunala 
kompetensen driva och utveckla hamnarna i Oskarshamn och Västervik för 
godshantering, terminalverksamhet, logistiklösningar och för färjetrafik. 
Bolagets mål är att hamnarna ska utvecklas positivt och stärka sin position 
och konkurrenskraft mot andra hamnar och transportnoder såväl nationellt 
som internationellt. 

Förslaget innebär att Oskarshamns Hamn AB förvärvar Västerviks Logistik 
& Industri AB. Detta förslag har behandlats i kommunstyrelsen i 
Oskarshamns kommun och kommer att tas av kommunfullmäktige där 
under september månad. Då denna fråga är av principiell beskaffenhet ska 
industribolagets styrelse enligt bolagets ägardirektiv inhämta godkännande 
från kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun. 

Utdragsbestyrkande 
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HULTSFREDS KOMMUNALA 
INDUSTRI AB 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 

3 

Justerandes signatur 

2016-08-23 

Oskarshamns kommun har låtit utreda de kommunalrättsliga 
konsekvenserna av ett gemensamt hamnbolag och kommit fram till att 
upplägget är lagligt utifrån den så kallade lokaliseringsprincipen under 
förutsättning att även Västerviks kommun blir delägare i det nya bolaget. Ett 
aktieöverlåtelseavtal är upprättat mellan Västerviks kommun och 
Oskarshamns kommun. För detta avtal behöver dock inte beslut fattas av 
Hultsfreds kommun. 

I bolagsordningen föreslås redaktionella förändringar på grund av ytterligare 
en ägare och hamn i 3, 8, 18, 19 och 20 §. Inför dagens sammanträde har 
även kompletterats med en ny formulering om hur styrelsens beredning ska 
se ut samt att Västerviks kommun ska ha rätt att utse en lekmannarevisor. 

I det nya aktieägaravtalet föreslås förändringar avseende fördelningen av 
aktier (p 1.1 ), ändamålet med bolaget (p 1.4), sammansättning av styrelse (p 
5). Här tillförs att Västerviks kommuns ledamot är tillika 2:e vice 
ordförande. En ny punkt (p 5.3) är att styrelsen ska ha en beredning 
bestående av ordföranden, 1 :e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden. 
Övriga förändringar är redaktionella med anledning av att Västerviks 
kommun blir delägare i bolaget. Efter diskussioner mellan Oskarshamn och 
Västervik har formuleringarna om ett eventuellt uppläsande av bolaget 
reviderats något. 

För att uppnå bättre samstämmighet mellan bolagsnamn och verksamhet 
avser styrelsen för Oskarshamns Hamn AB att ändra namnet på bolaget från 
Oskars-hamns Hamn AB till Smålandshamnar AB. 

Ägardirektiven för hamnbolaget berörs i dagsläget inte av förändringen då 
de redan anpassats för att möjliggöra hamnbolagets bredare verksamhet. I 
dagsläget bestäms ägardirektivet enbart av majoritetsägaren Oskarshamn 
men förslaget är nu att ägarna gemensamt ska ta fram ett nytt ägardirektiv 
inför nästa ordinarie bolagsstämma. 

Hultsfreds kommun äger idag genom Hultsfreds Kommunala Industri AB 
725 aktier (4 %) i Oskarshamns Hamn AB. Västerviks kommun kommer 
enligt förslaget att få förvärva 2 688 aktier (15 %) av Oskarshamns 
kommun. Hultsfreds kommun kommer även efter ägarförändringen att 
kontrollera 4 % av aktierna. 

Beredning 

Styrelsen § 18/2016 
Kommunstyrelsen Oskarshamns kommun § 145/2016 med tillhörande 
tjänsteskrivelser och förslag till bolagsordning, ägardirektiv och 
aktieägaravtal 

Utdrags bestyrkande 
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§1 Firma 

Bolagets firma är Oskarshamns Hamn AB 

§2 Föremål för verksamheten 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva hamn-, stuveri-, godshanterings-, 
transport- och terminalverksamhet samt bedriva annan därmed förenl ig verksamhet. 

§3 Ändamål 

Ändamålet med bolaget är att inom ramen för den kommunala kompetensen driva och 
utveckla Oskarshamns hamn och Västerviks hamn för godshantering, färjetrafik och 
logistiklösningar. Hamnrörelsen ska bidra till en positiv utveckling av näringslivet i 
kommunerna och i regionen. 

Bolaget skall tillämpa kommunal likställ ighetsprincip. 

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 

§4 Aktiekapital 

Aktiekapital skall utgöra lägst l 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 

§5 Antal aktier 

Antalet aktier skall utgöra lägst I 0 000 och högst 40 000. 

§6 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. 

Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun, Västerviks kommun och Hultsfreds kommun 
utser styrelseledamöter för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det 
val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bo lagsstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun utser 
ordförande och l :e vice ordförande i bolagets styrelse. Kommunfullmäktige i Västerviks 
kommun utser 2:e vice ordförande. Styrelsen har en beredning bestående av ordföranden, 1 :e 
ordföranden och 2:e vice ordföranden. 
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§7 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Oskarshamns kommun, Kalmar län. 

§8 Närvarorätt 

Vid styrelsens sammanträden har kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun och 
Västerviks kommun närvaro och yttranderätt. 

§9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare. 

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn och ersättaren utsågs. 

§10 Lekmannarevisor 

För samma period som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Oskarshamns 
kommun utse två lekmannarevisorer med två ersättare och kommunfullmäktige i Västerviks 
kommun utser en lekmannarevisor med en ersättare. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

§12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma 

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande vid stämman. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Val av en eller två justerare. 

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport. 
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7. Beslut om: 
a) fastställelse av resultat- och balansräkning: 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen: 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med ersättare. 

9. Fastställande av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt 
lekmannarevisorer enligt kommunfullmäktiges beslut i berörda kommuner. 

10. Val av revisor och revisorsersättare när så skall ske. 

11. Ägardirektiv och policydokument. 

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordning. 

§13 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

§14 Hembud 

Lösenrätt får endast utnyttjas avseende samtliga de aktier som hembjudes till inlösen. När 
anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen, genom brev med posten, 
meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är 
känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att 
skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos 
styrelsen om akties övergång. 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 
lottning verkställd av notarius publicus, dock skall, om samtidigt flera aktier hembjudes, 
aktierna först, så långt kan ske, fördelas i proportion till tidigare innehav, bland dem som 
framställt lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen. Vid annan typ av förvärv 
skall lösenbeloppet motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala 
förhållanden. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet 
blev bestämt. 

Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om 
inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan senast två månader efter den dag då 
lösningsanspråk framställdes hos bolaget. Sådan tvist skall prövas genom skiljedom enligt 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för förenklat skiljeförfarande. 

Under hembudstiden skall överlåtare av aktie som omfattas av hembudet äga utöva rösträtt 
och därmed sammanhängande rättigheter för aktie som omfattas av hembudet. 
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Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom lagstadgad tid eller lösen 
inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien. 

§16 Firmateckning 

Styrelsen tar inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

§17 Rösträtt 

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller 
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

§18 Kommunfullmäktiges rätt 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Oskarshamns, Västerviks och Hultsfreds kommuner 
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten, som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt enligt aktieägaravtalet. 

§19 Informations- och inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Oskarshamns, Västerviks och Hultsfreds kommuner och kommunernas 
revisorer har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig 
om bolaget och dess verksamhet. 

§20 Ändring av bolagsordningen 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Oskarshamns, Västerviks och Hultsfreds kommuner. 

160630 
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Detta avtal har ingåtts nedannämnda dag mellan 

1) Oskarshamns kommun, 212000-0761 
2) Oskarshamns Hamngods och Terminal AB, 556149-7842 
3) Hultsfreds Kommunala Industri Aktiebolag, 556090-8047 
4) Västerviks kommun, 212000-0779 

Parterna enligt punkterna 1-4 ovan benämns nedan enskilt "Part" eller gemensamt "Parterna". 

1. Bolaget och dess verksamhet 

1.1. Aktieägarna äger aktier i Oskarshamns Hamn AB, org.nr 556028-4563 ("Bolaget") med den 
fördelning som framgår nedan. 

Oskarshamns kommun äger 12 547 stycken aktier. 

Oskarshamns Hamngods och Terminal AB äger 1 960 stycken aktier. 

Hultsfreds Kommunala Industri Aktiebolag äger 725 stycken aktier. 

Västerviks kommun äger 2 688 stycken aktier. 

Totalt 17 920 stycken aktier. 

1.2. Detta avtal omfattar Parternas samtliga nuvarande och framtida aktier och andra värdepapper 
i Bolaget ("Aktierna"). 

1.3. Bolaget är ett hamnoperativt bolag som bedriver hamn, stuveri-, godshanterings-, transport
och terminalverksamhet samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Oskarshamns 
kommun och Västerviks kommun är ägare till den fasta hamnanläggningarna. Oskarshamns 
kommun och Västerviks kommun har upplåtit nyttjanderätten till de fasta egendomarna enligt 
avtal daterat 2009-09-01 (Oskarshamn) och 2000-11-13 (Västervik), Bilaga 1. 

1.4. Ändamålet med Bolaget framgår av bolagsordningen, Bilaga 2. Verksamheten ska bedrivas i 
enlighet med av ägarna angivna ägardirektiv och av bolagets styrelse fastställd affärsplan. 
Ägardirektiven avges gemensamt av ägarna. Oskarshamns, Västerviks och Hultsfreds 
kommun ska årligen senast i februari ha en gemensam diskussion om utformningen av 
ägardirektivet. Oskarshamns kommun har ansvaret för att ägardirektiven hålls aktuella och 
överlämnas till bolagsstämman. Oskarshamns kommun. tillsamman med Västerviks kommun, 
ansvarar för den löpande ägardialogen med Bolagets styrelse och VD. 

1.5. Bolaget ska bedriva en effektiv verksamhet och verka för regionens utveckling. 
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2. Ekonomiska riktlinjer 

2.1. Parterna är överens om att verksamheten i bolaget ska bedrivas så att skälig avkastning 
erhålls på insatt kapital samt med en rimlig självfinansiering. Ekonomiska mål för Bolaget 
uttrycks i ägardirektiven. De ekonomiska målen ska också uttrycka soliditetsmål med hänsyn 
till förhållanden i bolagets utveckling och marknaden. 

2.2. Bolagets verksamhet ska finansieras i första hand genom eget kapital, internt tillförda medel 
och extern upplåning samt i andra hand genom delägarlån, aktieägartillskott eller ökning av 
aktiekapitalet. 

2.3. Parterna är beredda att bistå med finaniseringen i Bolaget i förhållande till respektive parts 
innehav av aktier i Bolaget. 

2.4. Parterna är överens om att Bolaget utifrån kommunalrättsligt perspektiv är att betrakta som ett 
helägt kommunalt bolag, vilket innebär att Bolaget har att förhålla sig till vad som regleras i 
Kommunallagen för helägda kommunala bolag. 

2.5 . Parterna är överens om att den del av resultatet som inte erfordras för att bibehålla eller 
uppnå avsedd kapitalstruktur kan delas ut till ägarna. 

3. Bolagsordning 

Bolagets bolagsordning har för närvarande det innehåll som framgår av Bilaga 2. Vid bristande 
överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta avtal ska avtalets bestämmelser ha 
företräde mellan Parterna. 

4. Firma och lokalisering 

4.1 . Bolagets firma ska vara Oskarshamns Hamn AB. 

4.2. Styrelsen ska ha sitt säte i Oskarshamn. 

5. Styrelse 

5.1. I Bolagets styrelse ska ingå nio ledamöter vara två ledamöter är arbetstagarrepresentanter. I 
de fall de fackliga organisationerna inte nominerat representanter att ingå i Bolagets styrelse 
ska styrelsen bestå av sju ledamöter. 

5.2. Arbetstagarrepresentanterna nomineras av de fackliga organisationerna. Kommunfullmäktige 
Oskarshamns kommun nominerar fem ledamöter. Kommunfullmäktige i Västerviks kommun 
nominerar en ledamot, som tillika är 2:e vice ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige i 
Hultsfreds nominerar en ledamot. Hultsfreds och Västerviks kommuner har möjlighet att utse 
en personlig ersättare. Ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i 
Oskarshamns kommun. 

5.3. Styrelsen ska ha en beredning bestående av ordföranden, 1 :e vice ordföranden och 2:e vice 
ordföranden. 

5.4. Enighet i styrelsen ska eftersträvas vid utseende och entledigande av verkställande direktör. 
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6. Beslut som ska underställas ägarna 

Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska underställas Kommunfullmäktige i 
Oskarshamns, Västerviks och Hultsfreds kommuner för ställningstagande. Följande ärenden betraktas 
som vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

1) Ändring av bolagsordning 
2) Ändring av aktiekapital samt nyemission av vad slag det vara må 
3) Ändring av föremålet och ändamålet för verksamheten 
4) Avtal mellan Bolaget och part utöver sådana som faller inom Bolagets löpande verksamhet 

och är av mindre betydelse 
5) överlåtelse helt eller delvis av Bolagets verksamhet 
6) Beslut om att bilda dotterbolag 
7) Beslut om att Bolaget ska träda i frivillig likvidation 
8) Bolagets styrelse får inte på egen hand agera utan att likalydande beslut fattats inom ramen 

för detta i Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Oskarshamn, Västervik och Hultsfred. 

7. Finansiering 

Part har ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital eller på annat sätt bidra till Bolagets 
finansiering 

8. Avtal mellan Part och Bolaget 

8.1. Mellan Bolaget och Oskarshamns kommun och Västerviks kommun finns följande avtal: 

a) Nyttjanderättsavtal mellan Oskarshamns kommun och Oskarshamns Hamn AB 2009-09-01 . 
b) Nyttjanderättsavtal mellan Västerviks kommun och Västerviks Logistik & Industri AB. 

Grundavtal 2000-11-13 (tillägg finns). 

8.2. Kontraktsbrott under ovanstående avtal ska anses utgöra kontraktsbrott också enligt detta 
aktieägaravtal . 

9. Koncerninterna överlåtelser 

9.1. Part får överlåta sina Aktier till annat bolag ("Koncernbolaget") som ingår i samma koncern 
som överlåtande Part. 

9.2. överlåtande Part ska se till att aktierna i Koncernbolaget inte överlåts till förvärvare utanför 
koncernen, utan att Aktierna först överlåtits till överlåtande Part eller annat bolag i samma 
koncern som överlåtande Part. 

9.3. överlåtande Part kvarstår som Part i detta avtal. Vid förvärvet ska dessutom Koncernbolaget 
tillträda detta avtal som Part. 

10.lnlösen 

10.1.Bryter Part mot bestämmelse i detta avtal eller dess bilagor och är avtalsbrotten av väsentlig 
betydelse samt vidtas inte rättelse inom 30 dagar efter anmaning har övriga Parter rätt att i 
förhållande till tidigare aktieinnehav lösa in den felande Partens aktier. Skulle endast någon 
eller några av Parterna önska utnyttja sin lösenrätt har denne eller dessa rätt men inte 
skyldighet att lösa samtliga den felande Parterns aktier i förhållande till tidigare aktieinnehav. 
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Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i anledning av 
kontraktsbrottet. 

10.2. Inlösen ska ske genom att förfördelad Part inom två månader från det kontraktsbrottet begicks 
(inlösenfristen) skriftligen begär inlösen. Dagen efter utgången av inlösenfristen ska felande 
Part till Part( er) som begär inlösen överlämna berörda aktier vederbörligen transporterade in 
blanka, varvid äganderätten till aktierna övergår. Priset fastställs , om berörda Parter inte 
kommer överens härom inom en månad från utgången av inlösenfristen, enligt de särskilda 
värderingsregler som återfinns i detta avtal. Avtalsbrytade Part ska ensam svara för alla 
värderingskostnader. Köpeskillingen ska dock reduceras med 50 procent av det sålunda 
fastställda värdet för att kompensera inlösande Part för den skada som denne åsamkats till 
följd av kontraktsbrottet. Den förfördelade Parten har dock rätt att istället för nedsättning av 
köpeskillingen begära skadestånd motsvarande den verkliga skadan. Köpeskillingen för 
aktierna ska erläggas kontant inom två månader från den dag värdet på aktierna slutligt 
fastställts. Ränta på köpeskillingen ska utgå efter en räntesats, som med åtta procentenheter 
överstiger referensräntan enligt räntelagen, från den dag aktierna överlämnats. 

10.3.1 det fall att Hultsfreds kommun eller Västerviks kommun önskar avsluta sitt ägande i bolaget 
eller att Oskarshamns kommun önskar inlösa Hultsfreds kornmun eller Västerviks kommun 
ägarandel i bolaget har Oskarshamns kommun rätt och skyldighet att lösa in utträdande parts 
aktier inom 3 månader efter att en sådan framställan har lämnats till marknadsvärde enl igt 
särski lda värderingsregler som anges i detta avtal. 

11. Åtagande att inte utöva hembuds rätt 

Parterna åtar sig att inte påkalla eller utöva lösenrätt enligt bolagsordningen i samband med 
äganderättsövergång av aktier i Bolaget som sker i enlighet med bestämmelser i detta avtal. 

12. Värdering 

I det fall värdering av aktierna i Bolaget påkallas enligt detta avtal ska som huvudregel Bolaget åsättas 
ett värde som motsvarar dess verkliga värde ("Marknadsvärde"). Marknadsvärdet ska fastställas av en 
oberoende värderingsman. 

13.Avtalets upphörande 

Avtalet gäller från och med dagen för undertecknade av Parterna och under tre år från detta datum 
("Avtalstiden"). Om inte detta avtal sagts upp till upphörande skriftligen av Part senast sex månader 
före Avtalstidens utgång förlängs avtalstiden automatiskt med ett år i taget med oförändrad 
uppsägningstid. 

14. Meddelanden 

14.1.Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev eller e-post 
till Parternas i ingressen angivna eller senare ändrade adresser. 

14.2.Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda 

a) om avlämnat med bud: vid överlämnandet; 
b) om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran; 

och 
c) om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats. 
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14.3.Adressändring ska meddelas Part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse. 

15. Fullständighet, ändring och tillägg 

Detta avtal innehåller allt som avtalats mellan Parterna med anledning av deras ägande i Bolaget. 
Ändringar av eller tillägg till detta avtal, inklusive dess bilagor, kräver för sin giltighet att en skriftlig 
överenskommelse undertecknas av samtliga Parter. 

16. Tvistelösning 

16.1.Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand slutligt avgöras genom skiljedom enligt 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för förenklat skiljeförfarande. 

16.2.lnstitutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av 
målet svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Regler 
för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I 
sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre 
skiljemän. Denna eller, i förekommande fall, dessa skiljemän ska utses av Institutet. 

16.3.Skiljeförfarandet ska äga rum i Oskarshamn 

Avtalet har upprättats i tre originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt. 

Oskarshamn den 

Oskarshamns kommun Hultsfreds Kommunala Industri AB 

Västerviks kommun Oskarshamns Hamnsgods och Terminal 

AB 
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~ HULTSFREDS 
W1KOMMUN 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-08-23 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

KSAU § 153/2016 Dnr 2016/99 

Förslag till omföring i budget -
räddningstjänsten 

Förslag 

042 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna en omfördelning av investeringsbudget med 150 000 kronor 
för båt/vattenlivräddningsutrustning och 50 000 kronor från personsökare, 
totalt 200 000 kronor som ska användas till inköp av larmställ. 

Sammanfattning 
Omföring i investeringsbudget för att köpa larmställ då behovet 
aktualiserats genom nya rön om att brandmän drabbas oftare av cancer än 
andra yrkesgrupper. 

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten har 150 000 kronor att investera i båt och 
vattenlivräddningsutrustning samt 200 000 kronor till personsökare 2016. 
Räddningstjänsten har ett större behov att byta ut larmställ för att kunna 
möte kraven för friska brandmän. Därför vill räddningstjänsten att 
investering 150 000 kronor för båt och livräddningsutrustning och 50 000 
kronor från investering personsökare, sammanlagt 200 000 kronor läggs till 
investering av larmställ. Detta innebär att investering av personsökare 
reduceras till 150 tkr. 

Räddningstjänsten har 2015 påbörjat utbyte av tarmställ. Detta till följd av 
nya rön om att brandmän drabbas oftare av cancer än andra yrkesgrupper. 
Genom inköp av nya larmställ, blir de nuvarande larmställen i reserv när 
de som kontaminerats av brandrök och andra gifter måste tvättas.Med nya 
rutiner så ska ställen tvättas vid varje tillfälle man misstänker att de kan 
vara kontaminerade vilket medför ett behov av reservställ. 

Räddningstjänsten har bytt ut på Hultsfredsstationen men behöver byta i 
Virserum, Målilla och Mörlunda. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse från räddningschef Michael Hesselgård 2016-06-21 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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~ HULTSFREDS 
WKOMMUN 

Räddningstjänst 
Michael Hesselgård 
Räddningschef 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

2016-06-21 

KSau/KS 

Att besluta att omfördela investeringspengar l 50tkr för båt/vattenlivräddnings
utrustning och 50tkr från personsökare, totalt 200tkr till larmställ då behovet 
är mycket större där. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten har l 50tkr att investera i båt och vattenlivräddningsutrust
ning samt 200tkr till personsökare 2016. Räddningstjänsten har ett större behov 
att byta ut larmställ för att kunna möta kraven för friska brandmän. Därför vill 
Räddningstjänsten att investering l 50tkr båt/vattenlivräddningsutrustning och 
50tkr från investering personsökare ersätts av investering larmställ. Investering 
av personsökare reduceras därmed till l 50tkr. 

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten har 20 I 5 påbörjat utbyte av larmställ. Detta till följd av att 
nya rön om att brandmän drabbas oftare av Cancer än andra yrkesgrupper. 
(friska brandmän) Genom att köpa nya larmställ, så blir de nuvarande larmstäl
len i reserv när vi måste tvätta de som kontaminerats av brandrök och andra 
gifter. Med nya rutiner så ska ställen tvättas vid varje tillfälle man misstänker 
att de kan vara kontaminerade vilket medför ett behov av reservställ. Vi har 
bytt ut ställen på Hultsfredsstationen men har ytterligare behov att byta i Virse
rum, Målilla och Mörlunda. 

Michael Hesselgård 
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~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-08-23 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

KSAU § 154/2016 Dnr 2016/100 174 

Uppräknad taxa för brandskyddskontroll och 
sotningstaxor samt 
skorstensfejarmästararvode 2016 

Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till uppräknad taxa för brandskyddskontroll och 
sotningstaxa från och med 1 juli 2016. 

Vidare föreslås att skorstensfejarmästararvodet fastställ till 28 179 kronor 
för2016. 

Sammanfattning 
Förslag till taxa för brandskyddskontroll, sotningstaxa och 
skorstensfejarmästararvode är uppräknad med 1,83% och föreslås gälla från 
1juli2016. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fastställa 
taxor för både sotning och brandskyddskontroller. Kommunen tillämpar 
sedan 2002 sotningsindex enligt kommunförbundets cirkulär 2002:83. 

Sveriges Kommuner och Landsting och Skorstensfejarmästarförbundet har 
träffat en ny överenskommelse att gälla från och med 2016-07-01. Taxan 
som nu föreslås är enligt rekommendationen i cirkulär 16:29, sotningsindex 
2016 uppräknad med 1,83 %. 

Arvodet till skorstensfejarmästaren är uppräknade med samma procentsats, 
från 27 673 kronor till 28 179 kronor för år 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med förslag till taxor från räddningschefen 2016-06-17 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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~ HULTSFREDS 
.. KOMMUN 

Räddningstjänsten 
Michael Hesselgård 
0495-24 06 21 
Michael. hesselgard@hultsfred.se 

2016-06-17 

Kommunstyrelsen/ 
kommunfullmäktige 

Uppräknad taxa för brandskyddskontroll, uppräknad 
sotningstaxa för Hultsfreds kommun samt uppräknat 
skorstensfejarmästararvode fr o m 2016-07-01 

Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fastställa 
taxor för både sotning och brandskyddskontroller. Nu gällande beslut gäl
ler t o m 2016-07-01. Kommunen tillämpar sedan 2002 sotningsindex en
ligt kommunförbundets cirkulär 2002:83. 

Sveriges Kommuner och Landsting och Skorstensfejarmästarförbundet 
har träffat en ny överenskommelse att gälla fr o m 2016-07-01. Föresla
gen taxa (se bilaga 1) är enligt rekommendation i cirkulär 16:29, sot
ningsindex 2016 uppräknad med 1,83% (se bilaga 2). 

Även arvodet till skorstensfejarmästaren Lennart Slotthed är uppräknade 
med samma procentsats, från 27673 till 28179 kronor för 2016. 

UultsfreJ 2016-06-17 

Michael Hesselgård 
Räddningschef 

Bilagor: 
1. Förslag till ny taxa att gälla from 2016-07-01 tills vidare. 
2. SKL Cirkulär 16:29 om sotningsindex för 2016. 

Besöks- och postadress Telefon 
Andersbovägen 13 0495-24 06 24 
577 34 HULTSFRED Telefax 

0495-411 59 SE2120000712 
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E-post 
raddning@hultsfred.se 
VAT-nr 

Bankgiro 
984-7286 
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~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Kommunfullmäktige § 

Sotningstaxa för Hultsfreds kommun 2016-07-01 
ny taxa (alla priser exklusive mervärdesskatt) 

Taxa 2016-07-01 
Ökning 1,83 % Tim pris 

Minutpris 
Objekts-
tid min 

1. Objekt småhus 
1.1 Inställelseavgift 
1.1.1 Helårsbebott hus 17,52 
1.1.2 Fritidshus 26,50 

1.2 Objektsavgift 
1.2.1.1 Värmepanna olja 25,32 
1.2.1.1.1 Värmepanna olja, miljögodk 30,32 
1.2.1.2 Värmepanna fast bränsle 30,32 
1.2.1.2.1 Värmepanna fast bränsle, mg 32,52 

1.2.2 Lokaleldstad 22,52 

1.3 Tilläggsavgift 
1.3.1.1 Förbindelsekanal 1,0-2,5 m 3,84 
1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6-5,0 m 9,48 

2 Övriga objekt 
2.2 Värmepanna - 50 Mcal/h Enl 1.1 o 1.2 

51 - 100 46,94 
101 - 150 54,43 
151-200 62,49 
201 - 250 65,65 
251 - 300 70,36 

2.2 Sidopanna - 50 Mcal/h 16,18 
51 - 100 29,47 
101 - 150 36,96 
151-200 45,02 
201 - 250 48,18 
251 - 300 52,89 

2.3.1 Separat rökkanal 4,00 
4.2 Hämtning av stege 6,00 
4.3 Administrationsavgift 9,00 
4.4 Timersättninq 60,00 

Skorstensfejarmästararvode från och med 2016-07-01 
ökning 1,83% 

Summa 
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I Tidigare 
440 432 
7,33 7,20 

Objekts- Objekts-
pris kr pris kr 

128 126 
194 191 

186 182 
222 218 
222 218 
238 234 

165 162 

28 28 
69 68 

344 338 
399 392 
458 450 
481 472 
516 506 

119 116 
216 212 
271 266 
330 324 
353 347 
388 381 

29 29 
44 43 
66 65 

440 432 

Kronor/år 

22 543 



Taxa för brandskyddskontroll för Hultsfreds kommun 2016-07-01 

(priser exklusive mervärdesskatt) 
Taxa 2016-07-01 Tidigare 

Ökning 1,83 % Tim pris 440 I 432 
Minutpris 7,33 7,20 
Objekts- Objekts- Objekts-
tid min oris kr pris kr 

Inställelseavgift 
Helårsbebott hus 17,52 128 126 
Fritidshus 26,50 194 191 

Brandskyddskontroll 75 550 540 
(avser samtliga eldstäder per hus) 
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Sotningstaxa för Hultsfreds kommun 2016-07-01 och tills 
vidare (alla priser inklusive mervärdesskatt) 

~~~~~~~~~~--.. 

Ökning 1,83 % 

Objektslag 

1. Objekt småhus 
1.1 Inställelseavgift 
1.1.1 Helårsbebott hus 

1.1.2 Fritidshus 

1.2 Objektsavg ift 
1.2.1.1 Värmepanna olja 
1.2.1.1 .1 Värmepanna olja, miljögodk 
1.2.1.2 Värmepanna fast bränsle 
1.2.1.2.1 Värmepanna fast bränsle, mg 

1.2.2 Lokaleldstad 

1.3 Tilläggsavgift 
1.3.1.1 Förbindelsekanal 1,0-2,5 m 
1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6-5,0 m 

2 Övriga objekt 
2.2 Värmepanna - 50 Mcal/h 

51 - 100 
101-150 
151-200 
201 - 250 
251 - 300 

2.2 Sidopanna - 50 Mcal/h 
51 - 100 
101 - 150 
151-200 
201 - 250 
251 - 300 

2.3.1 Separat rökkanal 
4.2 Hämtning av stege 
4.3 Administrationsavgift 
4.4 TimersättninQ 

Taxa 2016-07-01 
Timpris 
Minutpris 

Objekts-
tid min 

17,52 

26,50 

25,32 
30,32 
30,32 
32,52 

22,52 

3,84 
9,48 

Enl 1.1 o 1.2 
46,94 
54,43 
62,49 
65,65 
70,36 

16,18 
29,47 
36,96 
45,02 
48,18 
52,89 

4,00 
6,00 
9,00 

60,00 

Skorstensfejarmästararvode från och med 2016-07-01 
ökning 1,83 % (exklusive moms) 
Hultsfreds Sotnings AB, tfn 0495-128 20 
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550 
9,16 

Objekts-
pris kr 

160 

243 

232 
278 
278 
298 

206 

35 
87 

430 
499 
572 
601 
644 

148 
270 
339 
412 
441 
484 

37 
55 
82 

550 

Kronor/år 

28179 



Taxa för brandskyddskontroll för Hultsfreds kommun fr o m 
2016-07-01 och tills vidare 
(priser inklusive mervärdesskatt) 
Ökning 1,83 % Taxa 2016-07-01 

Tim pris 
Minutpris 
Objekts-
tid min 

Inställelseavgift 
Helårsbebott hus 17,52 
Fritidshus 26,50 

Brandskyddskontroll 75 
(avser samtliQa eldstäder per hus) 
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550 
9,16 

Objekts-
pris kr 

160 
243 

687 



Exempel på avgifter för sotning och brandskyddskontroll 
fr o m 2016-07-01 och tills vidare 
Kommunen beslutar om avgifterna för sotning/brandskyddskontroll och har enligt lagen 

om skydd mot olyckor (2003:778) tillsynsansvaret (räddningstjänsten) över verksamheten. 
Arbetet utförs av vår privata entreprenör enligt avtal med kommunen : 
Hultsfreds Sotnings AB, tfn 0495-128 20 

Avgifterna grundar sig på schabloniserade beräkningar av tidsåtgång för att resa till och från 
sotningsstället, tidsåtgång för själva arbetet, tidsåtgång för administration , fakturering , 
utbildning, kostnader för material, fordon, drivmedel etc. 
Det innebär att avgifterna är lika oavsett om aktuell fastighet ligger mitt i en tätort eller långt 
ute på landet. 
Avgifter inklusive moms 

Permanentbebyggelse Kronor/ tillfälle Tillfällen/ år 
Oljepanna 392 1 
Miljögodkänd oljepanna 438 1 
F astbränslepanna 438 4 
Miljögodkänd fastbränslepanna 458 3 
Pellets panna 458 2 
Lokaleldstad 367 1 
Brandskyddskontroll 847 Vart 3:e, 6 

Fritids bebyggelse 
Oljepanna 475 1 
Miljögodkänd oljepanna 520 1 
F astbränslepanna 520 4 
Miljögodkänd fastbränslepanna 541 3 
Pellets panna 541 2 
Lokaleldstad 449 Vart 3:e år 
Brandskyddskontroll 930 

Avgift för stoftsugning (är frivillig) ingår ej i priserna ovan. 

Brandskyddskontrollfrister för några vanliga objekt 
Värmepanna i småhus som eldas med: 
Fasta bränslen, vartannat år 
Lätt eldningsolja, vart fjärde år 
Lokaleldstäder:2, 8 

Nya regler med brandskyddskontrollfrister blir 3 och 6 år. 
De gamla fristerna kommer att fasas ut 2018-2021 

Ändring av brandskyddskontroll på fritidshus och eldstad som används 
i begränsad omfattning till brandskyddskontroll var 6:e år och sotning 
till var 3:e år 

Om fastighet ej får sotas eller brandskyddskontrolleras 
på samma dag som aviserad dag enligt aviseringslapp, 
kommer en extra avgift uttagas med 200 sek plus lagstadgad moms. 

Om brister avseende takskyddsanordning som anmärkts vid 
brandskyddskontrollen inte är åtgärdade, så att sotning och rengöring 
kan utföras på ett säkert sätt. Kommer hela kostnaden att debiteras. 
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

Cirkulärnr: 

Diarienr: 

Handläggare: 

Avdelning: 

Datum: 

Mottagare: 

Rubrik: 

Ersätter: 

16:29 

16/02822 

Max Ekberg 
Sophia Olofsson 
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

2016-05-19 

Räddn ingsnämnd 
Räddningstj änstförbund 
Räddningschefer 
Sotnings index 2016 

15:12 
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

CIRKULÄR 16:29 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
Max Ekberg 

Sotningsindex 2016 

2016-05-19 

Räddn ingsnämnd 
Räddn ingstjänstförbund 
Räddningschefer 

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av 
Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 
2002-09-12, gäller följande sotningsindex från 2016-06-01: 

Sotningsindex 2016 - 2,21 % 
(Detta index gäller för kommuner som även år 2015 tillämpade sotningsindex.) 

De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökningar i löneavtalet 
mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska 
Komrnunalarbetareförbundet (2,2 %), dels Konsumentprisindex för 
12-rnånadersförändring i februari (0,4 %). 

Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så måste man 
ta hänsyn till eventuella påslag i år och överskott från föregående år. Beräknade 
värden där dessa faktorer är inräknade kan utläsas i tabellen nedan. 

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index 
infördes 2015 och när det införs 2016, enligt följande: 

Införande av index 

ljuni 2016 

ljuli 2016 

1 augusti 2016 

1september2016 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315,info@skl.se, www.skl.se 

lapril 2015 

2,21% 

2,45% 

2,76% 

3,15% 
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1maj2015 ljuni2015 ljuli 2015 

2,04% 1,83% 1,59% 

2,28% 2,08% 1,83% 
2,59% 2,39% 2,14% 

2,98% 2,78% 2,53% 
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• • 
Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

CIRKULÄR 16:29 
2016-05-19 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av 
Max Ekberg, telefon 08-452 78 57, max.ekberg@skl.se 

veciges Kommuner och Landsting 

~ningen f~äxt och samhällsbyggnad 

Ann-Sofie Eriksson 
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~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-08-30 

1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

KSAU § 163/2016 Dnr 2015/79 

Motion från Mikael Petersson, L om 
barnfattigdom i Hultsfreds kommun 

Förslag 

754 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen utifrån socialnämndens yttrande. 

Sammanfattning 
Vid beräkning av ekonomiskt bistånd utgår Hultsfreds kommun från 
riksnorm. I riksnormen för 2016 är posten fritid/lek höjd för barn och 
ungdomar. Detta skapar större förutsättningar för fritidsaktiviteter varför 
ytterligare bistånd till så kallad fritidspeng inte anses föreligga. 
Socialförvaltningen föreslår därför att avslag lämnas på motionen. 
Socialförvaltningens yttrande är kommunicerat med motionsställaren som 
ansåg att de frågor han ställt i motionen var besvarade. 

Ärendebeskrivning 
Folkpartiet (Liberalerna) i Hultsfreds kommun vill genom motion 2015-04-
20 synliggöra barnfattigdomen i kommunen, upprätta en handlingsplan och 
införa en så kallad fritidspeng. 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen och därefter har motionen 
remitterats till socialnämnden för yttrande. 

Socialnämnden har nu lyft ärendet utifrån tjänsteskrivelse från sektionschef 
Marie Stjernström. Socialnämnden beslutade § 47/2016-08-17 att anta 
yttrandet som sitt eget och föreslår avslag på motionen utifrån följande: 

"Under 2015 fanns det 69 stycken hushåll med barn aktuella för 
försörjningsstöd i Hultsfreds kommun. Tillsammans utgjorde detta 129 barn 
under 18 år. 

2014-06-01 införde Riksdagen fritidspeng för barn i hushåll med 
försörjningsstöd. Biståndet avsåg att täcka kostnader för fritidsaktiviteter för 
barn i årskurs 4-9. För att rätt till bistånd för fritidspeng skulle föreligga 
reglerades kravet om typ av aktivitet och tiden för hushållets behov av 
försörjningsstöd. De snäva riktlinjerna gjorde att biståndet till fristidspeng 
inte fick det utfall som var tänkt från början från Riksdagens sida. Därför 
togs beslut om att avskaffa fritids peng från och med 2016-01-01 och istället 
förstärka barnens situation genom att höja posten fritid och lek i riksnormen. 
På detta sätt får alla hushåll med barn och som uppbär försörjningsstöd 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-08-30 

2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

ekonomiska möjligheter att utöva fritidsaktiviteter. 

I riksnormen 2016 har beloppet för barn i åldersgruppen 0-6 år höjts med 
100 kronor. För barn i åldersgruppen 7-18 år och för skolungdomar i 
åldersgruppen 19-20 år (hemmavarande ungdomar som går i gymnasiet) har 
beloppet höjts med 250 kronor. Detta ger en post för fritid och lek enligt 
följande: 

<1 1-2 3 

I 
4-6 7-10 11-14 15-18 19-20 

år år år år år år år år 
Fritid/lek 140 230 

I 
230 

I 
350 

I 
610 680 

I 
690 

I 
700 

Då riksnormen för barn är förstärkt anses Riksdagens åtgärder för barn vara 
tillräcklig. Något behov av ytterligare ersättning av så kallad fritidspeng 
anses inte föreligga. Socialstyrelsen har även gjort en uppföljning av 
jobbstimulansen som infördes 2013 . Följderna av detta har varit att det har 
gynnat barnens ekonomiska situation då föräldrarna får större ekonomisk 
rörlighet. Barns ekonomiska situation anses vara tryggad genom befintliga 
bistånd och beslut. Socialförvaltningen anser inte att någon kartläggning 
eller behov av upprättande av handlingsplan föreligger. Arbete pågår även 
just nu med att förstärka barnperspektivet i handläggning för 
försörjningsstöd. 

Socialnämndens yttrande är kommunicerat med motionsställaren." 

Besluts underlag 
Kommunfullmäktige§ 58/2015 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§§ 105/2015, 122/2016 
Tjänsteskrivelse av sektionschef Marie Stjernström 2016-08-04 
Socialnämnden§§ 35/2016, 47/2016 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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~KOMMUN 

Socialnämnden 

Justerandes signatur 

SN § 61/2016 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-08-17 

Dnr 2015/43 

Yttrande motion om barnfattigdom 

Beslut 

1(2) 

Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens yttrande som sitt eget 
och att överlämna yttrandet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Socialnämnden föreslår därför att avslag lämnas på motionen. 

Socialnämndens yttrande är kommunicerat med motionsställaren som 
ansåg att de frågor han ställt i motionen var besvarade. 

Sammanfattning 
Vid beräkning av ekonomiskt bistånd utgår Hultsfreds kommun från 
riksnorm. I riksnormen för 2016 är posten fritid/lek höjd för barn och 
ungdomar. Detta skapar större förutsättningar för fritidsaktiviteter varför 
ytterligare bistånd till så kallad fritidspeng inte anses föreligga. 
Socialförvaltningen föreslår därför att avslag lämnas på motionen. 
Socialförvaltningens yttrande är kommunicerat med motionsställaren som 
ansåg att de frågor han ställt i motionen var besvarade. 

Ärendebeskrivning 
Folkpartiet (Liberalerna) i Hultsfreds kommun vill genom motion 2015-04-
20 synliggöra barnfattigdomen i kommunen, upprätta en handlingsplan och 
införa en så kallad fritidspeng. 

Under 2015 fanns det 69 stycken hushåll med barn aktuella för 
försörjningsstöd i Hultsfreds kommun. Tillsammans utgjorde detta 129 
barn under 18 år. 

2014-06-01 införde Riksdagen fri tidspeng för barn i hushåll med 
försörjningsstöd . Biståndet avsåg att täcka kostnader för fritidsaktiviteter 
för barn i årskurs 4-9. För att rätt till bistånd för fritidspeng skulle föreligga 
reglerades kravet om typ av aktivitet och tiden för hushållets behov av 
försörjningsstöd. De snäva riktlinjerna gjorde att biståndet till fristidspeng 
inte fick det utfall som var tänkt från början från Riksdagens sida. Därför 
togs beslut om att avskaffa fritidspeng från och med 2016-01-01 och istället 
förstärka barnens situation genom att höja posten fritid och lek i 
riksnormen. På detta sätt får alla hushåll med barn och som uppbär 
försörjningsstöd ekonomiska möjligheter att utöva fritidsaktiviteter. 

I riksnormen 2016 har beloppet för barn i åldersgruppen 0-6 år höjts med 
100 kronor. För barn i åldersgruppen 7-18 år och för skolungdomar i 
åldersgruppen 19-20 år (hemmavarande ungdomar som går i gymnasiet) 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 

Fritid/lek 

Justerandes signatur 

<1 

år 

140 

Sammanträdes protokoll 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-08-17 

har beloppet höjts med 250 kronor. Detta ger en post för fritid och lek 
enligt följande: 

1-2 3 4-6 7-10 11-14 15-18 19-20 

år år år år år år år 

230 

I 
230 350 610 680 690 700 I 

Då riksnormen för barn är förstärkt anses Riksdagens åtgärder för barn vara 
tillräcklig. Något behov av ytterligare ersättning av så kallad fritidspeng 
anses inte föreligga. Socialstyrelsen har även gjort en uppföljning av 
jobbstimulansen som infördes 2013. Följderna av detta har varit att det har 
gynnat barnens ekonomiska situation då föräldrarna får större ekonomisk 
rörlighet. Barns ekonomiska situation anses vara tryggad genom befintliga 
bistånd och beslut. Socialförvaltningen anser inte att någon kartläggning 
eller behov av upprättande av handlingsplan föreligger. Arbete pågår även 
just nu med att förstärka barnperspektivet i handläggning för 
försörjnings stöd. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse av sektionschef Marie Stjernström 2016-08-04 
Beslut Socialnämnden 2016-06-08, § 4 7 

Skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdragsbestyrkande 
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Socialförvaltningen 
Marie Stjernström 
sektionschef 

Tjänsteskrivelse 

2016-08-04 

Yttrande motion angående barnfattigdom, 
KSAU § 105/2015 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att 

anta förvaltnings yttrande som sitt eget och att överlämna yttrandet till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Vid beräkning av ekonomiskt bistånd utgår Hultsfreds kommun från riksnorm. 
I riksnormen för 2016 är posten fritid/lek höjd för barn och ungdomar. Detta 
skapar större förutsättningar för fritidsaktiviteter varför ytterligare bistånd till 
så kallad fritidspeng ej anses föreligga. 
Socialnämnden föreslår därför att avslag lämnas på motionen. 
Socialnämndens yttrande är kommunicerat med motionsställaren som ansåg att 
de frågor han ställt i motionen var besvarade. 

Ärendebeskrivning 
Folkpartiet i Hultsfreds kommun vill genom motion 2015-04-20 synliggöra 
barnfattigdomen i kommun, upprätta en handlingsplan samt införa en så kallad 
fritids peng. 

Under 2015 fanns det 69 stycken hushåll med barn aktuella för 
försörjningsstöd i Hultsfreds kommun. Tillsammans utgjorde detta 129 st barn 
under 18 år. 

2014-06-01 införde Riksdagen fritidspeng för barn i hushåll med 
försörjningsstöd . Biståndet avsåg att täcka kostnader för fritidsaktiviteter för 
barn i årskurs 4-9. För att rätt till bistånd avseende fritidspeng skulle föreligga 
reglerades kravet gällande typ av aktivitet och tiden för hushållets behov av 
försörjningsstöd. De snäva riktlinjerna gjorde att biståndet till fristidspeng ej 
fick det utfall som var tänkt från början från Riksdagens sida. Därför togs 
beslut om att avskaffa fritids peng från och med 2016-01-01 och istället 
förstärka barnens situation genom att höja posten fritid och lek i riksnormen. 
På detta sätt får alla hushåll med barn och som uppbär försörjningsstöd 
ekonomiskamöjligheter att utöva fritidsaktiviteter. 
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Socialförvaltningen 
Marie Stjernström 

Tjänsteskrivelse 

-· -..---·----- - -.,, 

I riksnormen 2016 har beloppet för barn i åldersgruppen 0-6 år höjts med 
I 00 kronor. För barn i åldersgruppen 7-18 år och för skolungdomar i 
åldersgruppen 19-20 år (hemmavarande ungdomar som går i gymnasiet) har 
beloppet höjts med 250 kronor. Detta ger en post för fritid och lek enligt 
följande: 

<1 1-2 3 4-6 7-10 11-14 15-18 19-20 

år år år år år år år år 
Fritid/lek 140 

I 
230 230 350 610 

I 
680 690 700 

Då riksnormen avseende barn är förstärkt anses Riksdagens åtgärder för barn 
vara tillräcklig. Något behov av ytterligare ersättning av så kallad fritidspeng 
anses ej föreligga. Socialstyrelsen har även gjort en uppföljning av 
jobbstimulansen som infördes 2013. Följderna av detta har varit att det har 
gynnat barnens ekonomiska situation då föräldrarna får större ekonomisk 
rörlighet. Barns ekonomiska situation anses vara tryggad genom befintliga 
bistånd och beslut. Socialförvaltningen anser inte att någon kartläggning eller 
behov av upprättande av handlingsplan föreligger. Arbete pågår även just nu 
med att förstärka barnperspektivet i handläggning för försörjningsstöd. 

Hultsfred 2016-08-04 

Marie Stjernström 
Sektionschef 
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Hultsfred 2015-04-W 

Motion till kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun 

Barnfattimlom i Hultsfreds kommun. 

HULTSFREDS 
KOMMUN 

lnk. 2015 -0~- Z 0 
Dnr. 

Rädda Barnen gör årligen en undersökning om den sk barnfattigdomen i Sverige och den 
visar att den ligger på samma höga nivå som de senaste åren. Man uppskattar att det finns ca 
230,000 barn, eller ca 12 procent som lever i familjer med svåra ekonomisk omständigheter. 
I Kalmar län är motsvarande siffror 9,9% eller ca 4200 barn och i vår kommun I 1,5% eller 
cirka 250 barn. 

Statistik i all ära men hm ser det faktiskt ut i vå1· kommun? 

Under den gångna mandatperioden genomfördes ett antal reformer för att förbättra för 
ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Bland annat gjordes höjningar i barntillägget i 
bostadsbidrnget och i flerbarnstillägget. En särskild fritidspeng riktad till barn i ekonomisk 
utsatthet infördes. Rädda Barnen har sett många goda exempel pä kommuner som arbetar 
medvetet och samordnat insatser för att förebygga och minska den ekonomiska utsattheten 
och dess konsekvenser för barn. 

Motionen syftar till att synliggöra en utsatt grupp och här har kommunen en nyckelrnll. 

Folkpartiet-Liberalerna vill: 
att kommunen analyserar det aktuella behovet och det faktiska antalet barn idag 
att kommunen tar initiativ till att ta fram en handlingsplan 
att kommunen inför och informerar om den sk "fritidspengen" 

, ·' ,-.· ,I' ~ _, • • 

M~~a)f ~etersso11, ~~ledamot i KF 

l'lålfnn ermansson, ers i Kl· 

I olkp<ulid lilit'ri1lcrnil i I lt1 ihfn·cb kornr1H111 
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Sammanträdesdatum 
2016-08-30 

1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

KSAU § 164/2016 Dnr 2016/103 004 

Översyn av styrdokument 2016 

Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna kommunkansliets översyn av styrdokument 2016. 

Vidare föreslås att "Riktlinjer för anläggande av trafikhinder eller 
hastighetsnedsättning", "Elansvarspolicy" och regler för 
förslagsverksamhet upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har uppdraget att se till styrdokumentens aktualitet och 
redovisning ska ske till fullmäktige årligen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunkansliet har i uppdrag att se över hur aktuella styrdokumenten är. 
Följande dokument är under revidering eller så ska revidering påbörjas 
under 2016: 

Handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor. 
Strategi för energieffektivisering kommer att ses över i samband 
med utvärdering Färdplan 2020. 
Folkhälsoplanen som kompletteras ytterligare vad gäller alkohol
och drogfrågor vilket innebär att alkohol- och drogpolitiskt program 
kommer att utgå när planen antas. 
Lokala ordningsföreskrifter för Hultsfreds kommun 
Service- och varuförsörjningsplan 
Reglemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden 
samt socialnämnden 
Arbetsordning för kommunfullmäktige 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 
Delegationsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Enkel policy för officiell flaggning i Hultsfreds kommun 
Arkivreglemente 
Riktlinjer för begrepp på styrande dokument 
Arbetsmiljöpolicyn (där även vissa policy kommer att knytas an till 
arbetsmiljöpolicyn. 

Vidare pågår översyn av "A vsiktsförklaring gällande trafiksäkerhet" och 
med detta då även "F ordonspolicy" och "Resepolicy". I dagsläget går det 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-08-30 

2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

inte att säga vad slutresultatet blir utan får inväntas när berörda gjort 
översynen. 

Det pågår ett arbete i hela länet som bland annat gäller 
informationssäkerhet vilket även kommer att innebära att de dokumenten 
får en översyn. 

Upphävande av styrdokument 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antog elansvarspolicy för Hultsfreds 
kommun § 155/2001-04-02 vilken kan upphävas då det numera är 
lagstadgat. 

"Riktlinjer för anläggande av trafikhinder eller hastighetsnedsättning" 
föreslås upphävas. De antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott § 
204/2003-05-20. 
I kommande revidering av förbundsordningen för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund kan det ses över då det handlar hur gator förvaltas 
där förbundsdirektionen har ett ansvar. 

Regler för förslagsverksamhet som antogs av kommunfullmäktige § 
35/1993-04-22 kan upphävas då den inte nyttjats. 

Till sist 
Det finns många styrdokument som behöver ses över om de ska revideras 
eller kan tas bort. En del dokument håller fortfarande varför det då sker en 
notering på dokumentet att översyn har skett. Detta gäller bland annat 
lönepolicyn och personalpolicyn. 

När nya styrdokument tas fram sker även en avstämning mot befintliga, om 
det är så att det går att ta in något tidigare dokument i det nya. Detta för att 
motverka allt för många styrdokument. 

Likaså sker en avvägning om vad dokumentet har för karaktär, är det en 
riktlinje, policy eller rutin? 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2016-08-15 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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HULTSFREDS KOMMUN S MMANTRÄDESPROTOKOLL 14 
Sammanträdes datum 

2001-04-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

TK 

Ks Au§ 155 

Elansvarpolicy för Hultsfreds kommun 

Tekniska kontoret har i samråd med konsult utarbetat en el-ansvarspolicy 
för Hultsfreds kommun. 

El-ansvarspolicyn beskriver hur lagar och myndigheters bestämmelser av
seende el-ansvaret skall tillä.Inpas i Hultsfreds kommun och hur el
säkerhetsarbetet skall bedrivas så att el-olyckor, egendomsskador och 
driftstörningar förebyggs. 

El-ansvarspolicyn innefattar regler för internkontroll/fortlöpande tillsyn av 
el-anläggningar, regler för egenkontroll - grundnivå, regler för periodisk 
tillsyn mm samt organisationen för el-säkerheten i kommunen. 

Arbetsutskottets beslut 

El-ansvarspolicyn för Hultsfreds kommun inklusive reglerna för internkon
troll/fortlöpande tillsyn av el-anläggningar, reglerna för egenkontroll -
grundnivå, reglerna för periodisk tillsyn mm och organisationen för el
säkerheten i kommunen godkänns. 

Respektive förvaltning får i uppdrag att utse ansvarig person för interkon
troll/fortlöpande tillsyn i varje byggnad som förvaltningen nyttjar i sin 
verksamhet. 

•,;f; 
'Y, 

i.-' .-r-

Utdragsbestyrkande 
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HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 
Sammanträdesdatum 

2003-05-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

TK 

Justerandes signatur 

KsAu § 204 Dnr 2003.89 311 

Reviderade riktlinjer för anläggande av trafikhinder eller 
hastighetsnedsättning 

Tekniska kontoret har 2003-05-06 till kommunstyrelsen för godkännande 
framlagt reviderade riktlinjer för anläggande av trafikhinder eller hastighets
nedsättning på gator i Hultsfreds kommun. 

Nedanstående skall ligga till grund för prövning ifall en begäran om fart
dämpande åtgärder skall bifallas eller ej . 

- Dålig separering mellan oskyddade trafikanter och biltrafiken 
- Genomfartstrafik 
- Många barn korsar eller uppehåller sig på gatan p g a närhet till skola, 

daghem, lekplats eller liknande. 
- Dygnstrafiken större än 900 motorfordon 

Fartdämpande åtgärder kan utformas på flera olika sätt såsom gupp, linser, 
avsmalnande gata, refuger, förskjutning i körbanan, blomlådor, cirkulations
platser och dylikt. 

Gupp anläggs inte på genomfarter eller där marken består av lera och dylikt 
på grund av risken för sättningar på intilliggande byggnader. Återvändsgator 
behöver mestadels inga farthinder. 

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska kontorets 2003-05-06 reviderade riktlinjer för anläggande av tra
fikhinder eller hastighetsnedsättning antas för tillämpning tills vidare. 

Tidigare antagna riktlinjer upphävs härmed. 

Utdrags bestyrkande 
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Personalkontoret 1 ( 4) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslaqsverksamhet <AU~ 362. Dnr 1992.133) 

Med anledning av inlämnad motion av fullmäktige
ledamot Kenneth Johansson följer nedan förslag på 
hur denna verksamhet organiseras och hur belöning 
skall utges. 

FÖRSLAGSVERKSAMHET 

Förslagsverksamheten syftar till att stimulera alla 
anställda inom Hultsfreds kommun till att förbättra 
resultatet genom att förenkla, förbättra och förbil
liga verksamheten såväl i stort som i smått. 

Vidare skall syftet vara att snabbt fånga upp 
anställdas ideer samt se till att goda ideer genom
föres och kommer till nytta. 

Organisation 

Förslagsverksamheten organiseras på följande sätt: 

Inom varje förvaltning utses en id~ansvarig alterna
tivt en idegrupp som har att fånga upp samtliga 
ideer som kommer från de anställda inom respektive 
förvaltning. 

I I 

Den ideansvarige/idegrupp skall också kunna hjälpa 
till att beskriva och utveckla en ide så att ide
givaren kan få hjälp med att dokumentera sin ide' 
så att den kan förstås av alla berörda. Ideansva
rig/idegrupp skall tillsammans med idegivarens chef 
utvärdera nyttan av förslaget och lämna förslaget 
och yttrandet till förslagskommitten. 

Detta skall ske en gång i månaden. 
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Personalkontoret 2 

, 
~örslaqskommitte' 

Alla inlämnade förslag skickas vidare till en cen
tral kommitt~. Kommitt~n består av Kommunstyrelsens 
presidium, personalchefen, tre fackliga representan
ter samt berörd förvaltningschef. Förslagskornmitten 
skall sammanträda en gång varannan månad. 

Förslagskommitten har att bedöma alla förslag som 
remitte~as från respektive ideansvarig/idegrupp. 
Kommitten utgör även överklagningsinstans om någon 
anställd anser att hans förslag ej blivit rättvist 
bedömt av ideansvarig/idegrupp inom respektive för
valtning. 

t 

Utformning av ideer och inlämnande 

Speciella id~formulär kommer att tillhandahållas av 
ideansvarig/idegrupp inom varje förvaltning. 

Speciella brevlådor kommer att placeras ut och det 
ankommer på den ideansvarige/idegruppen att dessa 
lådor regelbundet blir tömda. 

Det går också bra att skicka förslaget med post. 

Id~givaren har möjlighet att skicka ideer direkt • till förslagskommitten. 

Förslag får också lämnas anonymt. 

' Rätt att komma med ideer 
~ 

Alla anställda har rätt att komma med ideer till hur 
verksamheten skall kunna förbättras och förbilligas. 

Belöningen kan reduceras eller utgå om det anses att 
förslaget helt eller delvis ligger i förslagsställa
rens normala arbetsuppgifter. 

Belöninasnormer 
~ 

Efter bedömning kan förslagskommitten besluta 
att belöna inlämnat förslag. 
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Personalkontoret 3 

~e~öi;m!ngs~k~l~ 

Vid beräkning av belöningens storlek skall följande 
normer användas: 

1. För förslag där vinster kan fastställas: 

B - belöningen 

b - bruttobesparingen 
under 1 år 

i = investeringskost
naden 

t = 3 år 

2. För förslag som innebär skydds- eller triv
selåtgärder eller andra förbättringar för vilka 
vinsten eller besparingen ej kan fastställas: 

Skala 

Högst värdefullt 

Värdefullt 

Kronor 

3 000 

2 000 

För att därtill stimulera personalens aktiva engage
mang att inkorruua med förslag, belönas alla inkomna 
förslag med en bok, åtföljd av ett tackkort från 
förslagskommitten. 

Kommitten har befogenhet att besluta om utdelning av 
kontant belöning upp till fyra basbelopp. Över detta 
belopp hänskjuts beslutet till kommunstyrelsens ar
betsutskott. 

, 
Årets ide 

För att ytterligare stimulera de anställda att rikt
igt tänka till, kommer varje år att utses "Årets ' . Ide", vilket innebär att den ide som förslagskornmit-
ten anser vara den bästa under året får en extra be
löning i form av en semesterresa för två personer. 
Kostnadsram 10 000 kronor. 

Utdelning av priset till "Årets id~» sker vid-den 
årliga sammankomsten efter fullmäktiges sista sam
manträde för året. 
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Personalkontoret 4 

, 
Uppföljning av ideer 
- - - - - ~ - - - --
Det är viktigt att de belönade id~erna verkligen ge
nomföres. Därför ankommer det på förslagskommitten 
att sköta uppföljningen av de belönade ideerna. Det
ta kommer att ske genom att kommitten tillställer 
förvaltningschefen ett frågefo*rnulär där svar på 
följande frågor skall ges: 

, 
1. Användes och fungerar den nya ideen? 

2. Hur har det ekonomiska resultatet blivit? 

3. Kan förslaget utvecklas vidare eller användas 
på andra områden 

4. övriga synpunkter på ide~n? 
, 

Beroende på hur ideen har utvecklats kan efterpröv
ning göras och frågor om eventuell tilläggsersätt
ning tas upp till behandling. 

Jäv 
, 

o~ någon ideansvarig e~ler ledamot i förslagskommit
ten finns med bland idegivarna skall han/hon avstå 
från att besluta om belöning till sig själv. 

Med vad som ovan framförts föreslås att förslags
verksamheten inom Hultsfreds kommun inrättas och be
drivs enligt förslag. 

Kenneth Bjö_;:k 
Personalch~f 
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~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Kommunkansliet/Bl 

Tjänsteskrivelse 

2016-08-19 

Översyn av styrdokument 2016 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna kommunkansliets översyn av styrdokument 20 l 6. Vidare föreslås att 
"Riktlinjer för anläggande av trafikhinder eller hastighetsnedsättning", 
"Elansvarspolicy" och regler för förslagsverksamhet upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har uppdraget att se över styrdokumenten och stämma av 

aktualiteten på dokumenten. En översyn har skett och överlämnas nu för 
godkännande till kommunfullmäktige. 

Ärende beskrivning 
Kommunkansliet har i uppdrag att se över hur aktuella styrdokumenten är. 
Följande dokument är under revidering eller så ska revidering påbörjas under 
2016 : 

Handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor. 
Strategi för energieffektivisering kommer att ses över i samband med 
utvärdering Färdplan 2020. 
Folkhälsoplanen som kompletteras ytterligare vad gäller alkohol- och 
drogfrågor vilket innebär att alkohol- och drogpolitiskt program 
kommer att utgå när planen antas. 
Lokala ordningsföreskrifter för Hultsfreds kommun 
Service- och varuförsörjningsplan 
Reglemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden 
Arbetsordning för kommunfullmäktige 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 
Delegationsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Enkel policy för officiell flaggning i Hultsfreds kommun 
Arkivreglemente 
Riktlinjer för begrepp på styrande dokument 
Arbetsmiljöpolicyn (där även vissa policy kommer att knytas an till 
arbetsmiljöpolicyn. 
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~ HULTSFREDS 
V KOMMUN 

KommunkanslieUBI 

Tjänsteskrivelse 

2016-08-19 

Vidare pågår översyn av "Avsiktsförklaring gällande trafiksäkerhet" och med 
detta då även "Fordonspolicy" och "Resepolicy". I dagsläget går det inte att 
säga vad slutresultatet blir utan får inväntas när berörda gjort översynen. 

Det pågår ett arbete i hela länet som bland annat gäller informationssäkerhet 
vilket även kommer att innebära att de dokumenten får en översyn. 

Upphävande av styrdokument 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antog elansvarspolicy för Hultsfreds kommun 
§ 155/2001-04-02 vilken kan upphävas då det numera är lagstadgat. 

"Riktlinjer för anläggande av trafikhinder eller hastighetsnedsättning" föreslås 
upphävas. De antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott § 204/2003-05-20. 
I kommande revidering av förbundsordningen för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund kan det ses över då det handlar hur gator förvaltas 
där förbundsdirektionen har ett ansvar. 

Regler för förslagsverksamhet som antogs av kommunfullmäktige § 35/1993-
04-22 kan upphävas då den inte nyttjats. 

Till sist 
Det finns många styrdokument som behöver ses över om de ska revideras eller 
kan tas bort. En del dokument håller fortfarande varför det då sker en notering 
på dokumentet att översyn har skett. Detta gäller bland annat lönepolicyn och 
personalpolicyn. 

När nya styrdokument tas fram sker även en avstämning mot befintliga, om det 
är så att det går att ta in något tidigare dokument i det nya. Detta för att 
motverka allt för många styrdokument. 

Likaså sker en avvägning om vad dokumentet har för karaktär, är det en 
riktlinje, policy eller rutin? 

139 

2 (2) 



~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-08-30 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

KSAU § 168/2016 Dnr 2016/33 

Äldreboendeutredning 

Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen och lämnar ärendet vidare för 
beslut hos kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson, andre vice ordförande 
Jonny Bengtsson , verksamhetschef för myndighet vård och omsorg 
Gunilla Olsson och verksamhetschef Marie Pihl redogör för arbetet med 
"Framtidens boende för äldre". 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 34/2016 
Socialnämndens arbetsutskott 2016-02-24 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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~ HULTSFREDS 
'~KOMMUN Anmälan av delegationsbeslut 1 (1) 

2016-08-31 

Anmälan av delegationsbeslut m m 
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar 
kommunstyrelsens handläggning anmäls till kommunstyrelsen 

Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2016-05-31 2016-06-14 2016-06-21 2016-08-23 

AB Hultsfreds Bostäder 
2016-06-10 

Lokala Hälsorådet 
2016-04-15 

Hultsfreds Kommunala Industri AB 
2016-06-14 2016-08-23 

Delegations bes I ut 

Utredare/inspektör 
10.1.2 Serveringstillstånd Paus 2016-00031 2016-08-19 
10.1.6 Avskrivning ansökan 01-2016-00027 2016-08-11 
10.1.6 Avskrivning ansökan 01-2016-00022 2016-07-01 
10.1.10 Tillsynsärende 11-2016-00030 2016-06-27 
10.1.2 Serveringstillstånd 06-2016-00025 2016-06-27 

Ordförande 
10.1.17 Serveringstillstånd 03-2016-00028 2016-06-21 
1.1.1 Serveringstillstånd 06-2016-00026 2016-07-01 

Ekonomichefen 
4.1.1 Omsättning och sammanslagning av lån 2016-08-10 
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