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Kommunkansliet 2016-11-29 

Meddelanden 

1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande: 

Anslag från årets början    Anslaget 2016             Återstår 
650 000:-                           268 000 :-    382 000:- 

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål  

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

2. Plan till program för uppföljning och insyn av verksamhet som ut-
förs av privata utförare, kommunstyrelsens beslut § 110/2016-11-22
för kännedom
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Sammanträdesprotokoll 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2016-11-22 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KS § 110/2016 Dnr 2015/19 

Plan till program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till plan för uppföljning 

samt lämnar densamma till kommunfullmäktige för kännedom.  

Sammanfattning 

Ett förslag till den årliga uppföljningsplanen har tagits fram av 

kommunkansliet och lämnas nu för godkännande av kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fastställde § 52/2016-04-25 program för uppföljning 

och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Samtidigt gavs 

uppdrag till kommunkansliet att ta fram ett förslag till en generell plan som 

ska antas av respektive styrelse och nämnder samt meddelas i 

kommunfullmäktige. Planen bör om möjligt finnas med till budget 2018. 

Bakgrund 

Från och med 1 januari 2015 gäller att för varje mandatperiod ska 

kommunfullmäktige anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 

kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Programmet ska 

ange hur uppföljning ska ske och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

Programmet ska omfatta all verksamhet som utförs av privata utförare.  En 

plan ska tas fram för hur den årliga uppföljningen ska ske och denna 

presenteras nu för arbetsutskottet. 

Förslaget 

Planen är utformad för att kunna anpassas i de verksamheter som ryms 

inom kommunstyrelsen. Förslaget ligger som bilaga till tjänsteskrivelsen.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 52/2016 

Förslag från kommunkansliet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 226/2016 

Skickas till 
Kommunfullmäktige för kännedom 

Kommunstyrelsens förvaltningar 
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Kommunkansliet/BI 2016-11-01 

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

Bakgrund 

Från och med den 1 januari 2015 gäller att i samband med varje ny mandatpe-
riod ska kommunfullmäktige fastställa program med mål och riktlinjer för 
kommunala angelägenheter som bedrivs av privata utförare.  

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

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

Definitioner 

Huvudman 
Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter oavsett vem som är utfö-
rare. Fristående förskolor och skolor är sina egna huvudmän och regleras ge-
nom tillståndsgivning. 

Det som benämns nämnder innefattar även kommunstyrelsen.   

Privat utförare 
Med en privat utförare avses enligt 3 kap. 18 c § KL en juridisk person eller en 
enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet enligt 3 
kap. 16 § KL. En privat utförare är en privat aktör utan kommunalt ägande. Ett 
hel- eller delägt kommunalt bolag och inte heller en sådan stiftelse eller före-
ning som avses i 3 kap. 18 b § KL är alltså inte att betrakta som privata utfö-
rare. 

Formellt överlämnas verksamheten efter en offentlig upphandling främst enligt 
lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om offentlig upphandling inom 
försörjningssektorn (LUF) inom områdena vatten, energi och transporter eller 
ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) samt att avtal teck-
nats.  
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2 (5) 

Programmets omfattning 

Programmet gäller all verksamhet som upphandlats inom de flesta verksam-
hetsområden. Det vill säga verksamheter som vård och omsorg, kultur och fri-
tid, gator och parker, fastighetsförvaltning, infrastruktur, kommunikationer 
som tydligt riktar sig till och rör invånarna.  

Uppföljning och kontroll av privata utförare ingår i kommunens styrprocess.  

Upphandling av verksamhet och uppföljning 

Kommunen samverkar med flera kommuner i upphandlingsfrågor. Kommuner-
nas gemensamma organ för upphandling benämns Inköpscentralen. Västerviks 
kommun är värdkommun för Inköpscentralen. 

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för upphandling. Under punkt 7.7 
finns nedtecknat att i samband med upphandling ska de upphandlande myndig-
heterna även ta hänsyn till kommunens särskilda riktlinjer och beslut. 

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde 
och svarar också för att detta regleras i de avtal/uppdragsbeskrivningar som 
träffas med varje utförare. I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kom-
munen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga 
statistikuppgifter till kommunen samt rapporterar in nödvändiga uppgifter till 
kommunen, i nationella register eller till andra myndigheter. 

Avtalet/uppdragsbeskrivningen ska också reglera hur kommunens uppfölj-
ningar återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten. Ovanstå-
ende kommer att regleras successivt vartefter nya avtal och överenskommelser 
träffas med utförare. 

Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att med utgångspunkt i detta pro-
gram ansvara för att säkerställa att privata utförare inom nämndens ansvarsom-
råde bedriver verksamheten enligt 
- de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla  
  för verksamheten 
- de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd fastställer för  
   respektive verksamhet 

Uppföljning 
När en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat ut-
förare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten (3 kap 19 § KL). 

Uppföljning görs i huvudsak av två skäl: 
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• som kontroll av att uppdrag utförs i enlighet med uppdragsbeskrivningar,
godkännande samt förfrågningsunderlag, anbud och avtal

• som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och
förbättrade tjänster till invånarna.

Kommunfullmäktiges styrmodell 

Följande styrmodell antogs av kommunfullmäktige § 68/2011. Här framgår 
fördelning av vem som hanterar vad i de olika leden. 

Kommunfullmäktige har § 95/2014-06-23 reviderat strategikartan med vision 
och värdegrund. Här finns de fyra perspektiven: 

Ekonomi - Ekonomi i balans  
Invånare och brukare - God kommunal service i en trygg och säker kommun 
Verksamhet och medarbetare - Ordning och reda – Attraktiv arbetsgivare 
Utveckling - Lite bättre varje dag – Hållbart samhälle  

I och med att kommunfullmäktige beslutar om mål och budget för kommande 
år fastställs också mål för kommunens samtliga verksamheter. Varje nämnd har 
ett antal målnivåer och nyckeltal som är avsedda att användas för att följa att 
verksamhet bedrivs och utvecklas i linje med dessa.   
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Verksamheter som drivs i privat regi på uppdrag av kommunen omfattas även 
av dem. 

Uppföljning av mål och riktlinjer 

Varje nämnd ansvarar för att återrapportera måluppfyllelse och resultat kopplat 
till målen. Detta görs i samband med delårsuppföljningar samt i årsredovisning. 
Utöver måluppfyllelse ska varje nämnd följa upp de avtal som nämnden teck-
nat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits 
med verksamheter i kommunens egen regi. 
 
Nämnderna ska ta fram en uppföljningsplan varje mandatperiod efter att kom-
munfullmäktige antagit sitt program. Planen ska meddelas till kommunfull-
mäktige samt vid behov revideras för att hållas så aktuell som möjligt.    
 
Plan för nämndernas årliga uppföljning 
Varje nämnd ska med kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en  
plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska 
bifogas nämndens verksamhetsplan och redovisas i samband med delårsupp-
följningar och i årsredovisning. 
 
Planen ska innehålla 
• En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar 
• Vad som ska följas upp, nyckeltal, mål 
• Vilka former av uppföljning som ska användas (tillsyn,verksam- 
   hets-, avtals- och individuppföljning) 
• Vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna 
• Särskilda granskningsområden under året (t ex från ett samlat resultat av  
   tidigare uppföljningar) 
• Tidplan 
• Former för återkoppling av resultat till nämnd, utförare och allmänhet 

Allmänhetens insyn 

Varje nämnd ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som 
gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till 
en privat utförare (3 kap. 19 a § KL).  
 
Utföraren ska kunna lämna information när kommunen begär det. Informat-
ionen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs.  
 
Nämnden ska i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Upp-
gifterna ska ha koppling till upphandling, avtal och verksamheten det rör sig 
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om. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant 
som kan lämnas utan omfattande merarbete eller inte strider mot lag eller an-
nan författning.  
 
Den information som lämnas till kommunen ska inte anses utgöra företagshem-
ligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.  
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-22

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 107/2016 Dnr 2016/135 252

Köpekontrakt NNN X:X samt förslag om 
planuppdrag
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna köpekontraktet för NNN X:X.

Under förutsättning att köpekontraktet godkänns av kommunfullmäktige 
föreslås att kommunfullmäktige ger uppdrag till miljö-och 
byggnadsförvaltningen att ta fram förslag till planprogram för 
erforderlig del av fastigheten NNN X:X med inriktningen att 
planprogrammet ska rymma mark för verksamheter och handel.

Sammanfattning
Köpekontrakt för NNN X:X ska godkännas av kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har lämnat ett anbud på fastigheten NNN X:X. 

Ägarna till fastigheten vill sälja till kommunen och förbundschefen har fått 
ett förslag till köpekontrakt från mäklaren. 

Köpeskillingen är 8,1 mnkr och en handpenning om 810 tkr ska betalas 
senast 2016-10-31. Köpet förutsätter att kommunen beviljas 
förvärvstillstånd. Arbetsutskottet beslutade godkänna att handpenningen 
utbetalas enligt kontraktet. 

Planprogram
I översiktsplanens fördjupning av Hultsfreds tätort är områdena Kvillerum 
och Västra Kvillerum utpekade för verksamheter och handel. 
Avgränsningen i översiktsplanen gjordes utifrån den mark som fanns i 
kommunens ägo då planen togs fram och antogs.

Efter att översiktsplanen antagits och efter att kommun förvärvat 
Herrstorpet, som efter fastighetsreglering numera ingår i fastigheten 
Hultsfred 3:1,  har ett planprogram tagits fram för Herrstorpet. I detta har 
ett politiskt ställningstagande gjorts för Hultsfreds fortsatta tillväxt som 
avses bli söderut.

Fastigheten NNN X:X, som kommunen nu avser att förvärva, ses som en 
förlängning av området Västra Kvillerum då den gränsar till det utpekade 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-22

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

området för verksamheter och handel. Fastigheten ansluter direkt till 
tätorten och till riksvägen. 

Förslag lämnas att beställa ett planprogram för erforderlig del av 
fastigheten NNN X:X. Vidare föreslås att inriktningen därvid bör vara att 
planprogrammet ska rymma mark för verksamheter och handel.

Yrkande
Åke Nilsson, KD, Tommy Rälg, S, Gunvor Nilsson, M, John Hoffbrink, 
SD och Gunilla Aronsson, C tillstyrker förslaget med tillägget om uppdrag 
om planprogram.

Mikael Petersson, L yrkar avslag på förslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag med tillägget om uppdrag mot 
avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag med tillägg om framtagande av planprogram.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samt komplettering från förbundschefen 
Köpekontrakt
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 207/2016

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-22

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 109/2016 Dnr 2016/137 706

Höjt avgiftstak inom vård och omsorg 2017
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att höja avgiftstaket 
inom vård och omsorg till 1 991 kronor per månad från och med           
2017-04-01.

Sammanfattning
Riksdagen har beslutat att ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter 
inom äldreomsorgen med upp till 219 kronor per månad för dem med ett 
avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak. Förändringen kunde 
införas tidigast från och med 1 juli 2016.

Ärendebeskrivning
Riksdagen fattade i samband med budgetbeslut inför 2016 beslut om att 
kommunerna ges möjlighet att höja avgiftstaket inom äldreomsorgen till 
1 991 kronor per månad från nuvarande 1 772 kronor. I samband med 
beslutet om kommunernas möjlighet till höjt avgiftstak minskas anslaget 
gällande kommunalekonomisk utjämning. Kommunerna ges i beslutet 
möjlighet att höja taket från och med 1 juli 2016. Hultsfreds kommun 
genomförde ingen ändring av avgiftstaket under 2016. 

Förvaltningen har nu analyserat hur många personer inom äldreomsorgen 
som skulle beröras av ett höjt avgiftstak. De personer som kan bli berörda 
är de som idag betalar maxtaxan, för närvarande 1 772 kronor per månad i 
avgift. De personer som idag inte har avgiftsutrymmet kommer inte att 
påverkas av ett höjt avgiftstak.

Socialdepartementet säger i sin utredning att ca 26 % av de personer som 
idag betalar en avgift för vård och omsorg kan bli berörda av ett höjt 
avgiftstak. Det skulle i Hultsfreds kommun innebära 80-100 personer som 
skulle beröras. Dessa personer kan vid ett höjt avgiftstak få betala en ökad 
avgift med max 219 kronor per månad beroende på vilket avgiftsutrymme 
den enskilde har. Eftersom kommunerna ges möjlighet att välja kommer 
det att se olika ut i kommunerna.

Förvaltningen anser att kommunen bör följa de möjligheter som ges då 
kommunen tidigare höjt avgiftstaket enligt de beslut som tagits av 
regeringen om maxtaxa. Risken kan ju annars finnas att samma möjlighet 
ges till kommunerna följande år och då har kommunen att ta beslut om en 
högre höjning vid ett och samma tillfälle. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-22

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Åke Nilsson, KD tillstyrker förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-10-18
Promemoria från Regeringskansliet, Socialdepartementet: Höjt avgiftstak 
för avgift enligt socialtjänstlagen
Socialnämndens arbetsutskott § 72/2016 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 224/2016
Socialnämnden § 91/2016

Skickas till
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-22

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 103/2016 Dnr 2016/129 455

Taxor för mottagande av avfall på Kejsarkullens 
avfallsanläggning 2017
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen ”Taxa 
för verksamhetsavfall till Kejsarkullen 2017”. 

Sammanfattning
Taxan för träavfall har räknats upp med anledning av ökade kostnader för 
omhändertagandet av avfallet.

Ärendebeskrivning
Avgifterna för verksamhetsavfall till Kejsarkullen har i förslaget till taxa 
generellt räknats upp med 2 %. För träavfall föreslås en större ökning av 
avgiften på grund av ökade kostnader för ÖSK för omhändertagande av 
detta avfall. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från renhållningsingenjören 2016-09-19
Förbundsdirektionen § 38/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 204/2016

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-22

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 104/2016 Dnr 2016/128 450

Komplettering av renhållningstaxa 2017
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som komplettering till 
tidigare antagen renhållningstaxa för 2017 anta föreslagen lydelse av 
kapitel 3.3 Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar samt kapitel 
3.4 Slamtömning av fettavskiljare.

Sammanfattning
Ett förslag till komplettering av renhållningstaxa 2017 har överlämnats av 
förbundsdirektionen.

Ärendebeskrivning
Renhållningstaxan för 2017 har antagits av kommunfullmäktige 2016-05-
30. Av beslutet framgår att avgifter för slamtömning av slamavskiljare, 
slutna tankar och fettavskiljare (kap 3.3 och 3.4 i renhållningstaxan) ska 
lämnas till beslut under hösten 2016.

En ny upphandling av entreprenör för slamtömning och tömning av 
fettavskiljare har skett och ett nytt avtal tecknats. De nu föreslagna 
avgifterna grundar sig på kostnaderna för tömning enligt det nya avtalet 
samt kostnader för hantering av insamlat slam och förväntade 
administrativa kostnader.

Enligt det nya avtalet kommer deltömning att ske av de flesta 
slamavskiljare. Detta innebär att en stor del av vattnet i avskiljaren återförs 
till anläggningen och att ett mer koncentrerat slam transporteras bort från 
respektive fastighet. Detta ställer nya krav på entreprenören, till exempel i 
form av utrustning i form av slambilar med två fack, samt utbildning av 
chaufförer i den nya tömningsmetoden. 

Fördelarna med den nya metoden är att den biologiska nedbrytningen av 
slam i varje anläggning inte avbryts och att antalet transporter med slambil 
bedöms kunna halveras. Den enskilde fastighetsägaren behöver inte heller i 
samma omfattning som tidigare återfylla sin avskiljare med rent 
dricksvatten.

Det borttransporterade slammet kommer liksom tidigare att avvattnas 
ytterligare i anslutning till kommunens avloppsreningsverk.

En annan nyhet i avtalet är att priserna för tömning är differentierade 
beroende på storlek på den avskiljare/tank som ska tömmas, samt att det 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-22

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

tillkommer tillägg, till exempel för extra slang om anläggningen ligger 
långt från farbar väg.

Beställning av tömningar vid annat tillfälle än vid den regelbundna 
schemalagda tömningen (så kallade ”budade tömningar”) kommer att ske 
via ÖSK och inte som tidigare direkt via entreprenör. Dataregistrering ska 
ske av alla tömningar. Sammantaget medför detta att ÖSK kommer att få 
en bättre kontroll över de slamtömningar som utförs.

Avgiften för en schemalagd tömning av en 0-4 kubikmeters tank eller 
slamavskiljare föreslås fastställas till 1 050 kr. Motsvarande avgift år 2016 
är 973 kr. För anläggningar med större volym, extra slanglängd med mera 
samt vid budade tömningar föreslås tilläggsavgifter enligt bifogat förslag.

Förslaget innehåller även avgifter för tömning av fettavskiljare. Avfall från 
fettavskiljare kopplade till restauranger och liknade verksamheter ingår i 
det kommunala avfallsansvaret. Avgifter för dessa tjänster behöver därför 
ingå i renhållningstaxan. I dagsläget töms fettavskiljare via entreprenörer 
som får beställning direkt från verksamhet och fakturerar denna direkt, men 
denna hantering kommer efter hand att tas över av ÖSK. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från renhållningsingenjören 2016-09-19
Förbundsdirektionen § 40/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205/2016

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 107/2016 Dnr 2016/66 871

Motion från Lennart Beijer, V, om 
byggnadsminnesförklaring av vissa byggnader 
i Hultsfred
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
i och med miljö- och byggnadsnämndens yttrande.

Sammanfattning
En motion med förslag om byggnadsminnesmärkning av vissa byggnader i 
Hultsfred tätort har inlämnats.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, har 2016-05-02 lämnat in en 
motion om att kommunfullmäktige ska besluta om 
byggnadsminnesförklaring av lokstallet med tillhörande vändskiva, 
musikpaviljongen och förläggningsbaracken, samtliga i Hultsfred tätort. 

Miljö- och byggnadsnämnden har överlämnat beslut § 170/2016-10-19 med 
en utförlig redovisning om vad som gäller för dessa byggnader och vid 
byggnadsminnesförklaring.

Vid en eventuellt kommande detaljplaneläggning av området på Slätten 
föreslår nämnden att hela området bör skyddas. Vidare ägs lokstallet av 
Trafikverket och har idag ett starkt kulturhistoriskt skydd.

Beslutsunderlag
Motion inlämnad av Lennart Beijer, V, 2016-05-02
Kommunfullmäktige § 57/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 130/2016, 222/2016
Miljö- och byggnadsnämnden § 170/2016

Skickas till
Kommunfullmäktige

20



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-22

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 108/2016 Dnr 2016/59 011

Motion från Monica Bergh och Anders 
Andersson, båda KD, om "dags att bygga fler 
bostäder också invid Virserumssjön"
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad i 
och med pågående planuppdrag. 

Sammanfattning
Motionen anses som besvarad i och med pågående beställt planuppdrag 
från en privat intressent som vill bygga lägenheter med utsikt över 
Virserumssjön. Avstämning om motionens intentioner har skett med 
motionär.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Monica Bergh och Anders Andersson, båda KD, 
har 2016-04-12 lämnat in en motion om att uppdra åt kommunstyrelsen att 
snarast planera för byggnation av fler bostäder invid Virserumssjön i 
Virserum.

I motionen beskrivs att bostäder utöver jobben är en viktig faktor för 
tillväxt och utveckling i en kommun. Motionsställarna belyser den höga 
efterfrågan som finns på de nyproducerade bostäderna i Hultsfred och vill 
peka på att det finns en attraktiv boendemiljö även runt Virserumssjön i 
Virserum.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till arbetsutskottet som i sin tur 
remitterade motionen till samhällsbyggnadsgruppen. Nu har ett yttrande 
lämnats från samhällsbyggnadsgruppen.

Stadsarkitekten arbetar med ett planuppdrag från en privat intressent i syfte 
att tillskapa tomt för byggnation av lägenheter med utsikt över sjön invid 
Centralskolan. Samråd beräknas ske i november och granskning efter 
årsskiftet.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen 
enligt beslut § 41/2016. Arbetsutskottet beslutade att motionen remittera 
motionen till samhällsbyggnadsgruppen för beredning.
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Beslutsunderlag
Motion inlämnad av Anders Andersson, KD 2016-05-04
Kommunfullmäktige § 58/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 129/2016, 223/2016 

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 106/2016 Dnr 2016/144 104

Utbetalning av partistöd för år 2017
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 
2017 utbetalas till de politiska partierna i kommunfullmäktige enligt 
nedanstående förteckning:

Parti Antal 
mandat

Grundstöd Mandatstöd Totalt 
partistöd

Socialdemokraterna 16 13 928 kr 112 800 kr 126 728 
kr

Centerpartiet 11 13 928 kr 77 550 kr 91 478 kr
Sverigedemokraterna 5 13 928 kr 35 250 kr 49 178 kr
Moderaterna 4 13 928 kr 28 200 kr 42 128 kr
Kristdemokraterna 4 13 928 kr 28 200 kr 42 128 kr
Vänsterpartiet 3 13 928 kr 21 150 kr 35 078 kr
Miljöpartiet 1 13 928 kr 7 050 kr 20 978 kr
Folkpartiet 1 13 928 kr 7 050 kr 20 978 kr
Totalt 45 428 674 

kr

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska enligt kommunens regler årligen ta beslut om 
utbetalning av partistöd till de politiska partierna.

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

Enligt 4 § ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska ett granskningsintyg bifogas. 

Redovisningen ska ske senast 6 månader efter räkenskapsåret. Det innebar 
att redovisningen av 2015 års partistöd skulle vara inlämnat till kommunen 
senast 2016-06-30.

Samtliga åtta partier som är representerade i kommunfullmäktige har 
inlämnat redovisning i tid.
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Partistöd utbetalas under 2017 med dels ett grundstöd om 13 928 kronor 
per parti samt dels ett mandatbundet stöd om 7 050 kronor per mandat. 

Baserat på utvecklingen för konsumentprisindex (KPI) har en justering av 
beloppen skett jämfört med 2016.

Till kommande år ska en blankett finnas på hemsidan för de partier som vill 
använda densamma.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2016-11-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 234/2016

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 105/2016 Dnr 2016/139 006

Finansiering av mobil mötesutrustning för 
kommunfullmäktige och andra sammanträden
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  besluta om att 
mötesutrustning till en sammanlagd kostnad av 17 610 kronor får 
finansieras ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov

Sammanfattning
För att kunna genomföra kommunfullmäktiges sammanträden i olika 
lokaler runt om i kommunen finns behov av mobil utrustning för ljud och 
bild.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges sammanträden ska enligt gällande arbetsordning om 
möjligt hållas på den ort som berörs av ett visst ärende. Även i det 
reviderade förslaget till reglemente är avsikten att kommunfullmäktiges 
sammanträden ska kunna hållas runt om i kommunen.

Vid genomgång av de allmänna samlingslokaler som finns har det 
konstaterats att flera av dem saknar eller har föråldrad teknisk utrustning.

Kommunkansliet har med anledning av detta tagit in kostnadsuppgift på 
bärbar mötesutrustning i form av ljudanläggning med trådlösa mikrofoner 
samt dataprojektor och duk. Sedan tidigare förfogar kommunkansliet över 
en mobil hörselslinga som kan anslutas till det nu föreslagna systemet.

Det föreslagna systemet består av följande delar:

- PA-anläggning med tillbehör 9 600
- Projektor med tillbehör 6 910
- Projektorduk 1 100
Totalt                                           17 610 kronor

Systemet möjliggör att förlägga kommunfullmäktige och andra 
sammanträden runt om i kommunen och därmed göra dessa tillgängliga för 
fler av kommunens invånare.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2016-11-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 234/2016

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 111/2016 Dnr 2016/141 003

Förslag till reglemente för valnämnden
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för 
valnämnden.

Sammanfattning
Ett förslag till reglemente arbetades fram av valadministratörerna och 
valnämnden förra valåret men arvodesförslaget skulle väntas in.

Ärendebeskrivning
Idag finns inget reglemente för valnämnden.

Vid förra valet arbetade valadministratörerna fram ett förslag som även 
lyftes i valnämnden.

Frågan då var hur valnämndens ledamöter och ersättare får arvode då 
nämnden har en karaktär av praktiskt arbetande nämnd. Alla måste få sin 
utbildning med mera oavsett om man är ledamot eller ersättare.

Vid revideringen av ersättningsbestämmelserna finns nu ett särskilt stycke:
2.1.3 Arvode till valnämndens ledamöter och ersättare
Sammanträdesarvoden och ersättning för andra tjänsteuppdrag 
(timersättning) utbetalas enligt belopp i bilaga 2. Begränsningen av 
maximalt 12 timmars arvode per dag gäller inte valdagarna. Då utbetalas 
arvode enligt ordinarie ledamot till samtliga. Ordförande kan besluta att 
vid information och utbildning kan arvode utbetalas enligt ordinarie 
ledamot till samtliga. Se 2.3.1

Beslutsunderlag
Förslag och tjänsteskrivelse från kommunkansliet
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 225/2016

Skickas till
Kommunfullmäktige
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