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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-09-24

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista 2018-09-24

Val av protokolljusterare

Upprop

§ 90 Meddelanden

§ 91 Ny motion från S om "Inga privata 
bilar i tjänsten

2018/115

§ 92 Ny motion från Socialdemokraterna 
skapa mer ljuv musik i hela Hultsfreds 
kommun på våra äldreboenden

2018/119

§ 93 Ny motion från Rosie Folkesson, 
Tomas Söreling, Micke Lång och 
Tommy Rälg, samtliga S, om att höja 
standarden på vuxenutbildningen i stort

2018/127

§ 94 Ny motion från Åke Nilsson och 
Lennart Davidsson, båda KD, om 
arbetskläder för vårdpersonal

2018/131

§ 95 Ny motion från L om ökad demokrati 
och öppenhet i Hultsfreds kommun - 
webbsända kommunfullmäktige

2018/137

§ 96 Information angående ny ersättare i 
kommunfullmäktige

2018/74

§ 97 Policy för informationssäkerhet 2018/109

§ 98 Riktlinjer informationssäkerhet 2018/110

§ 99 Tillväxt- och näringslivsprogrammet - 
revidering

2018/83

§ 100 Föreskrifter för nyttjande av allmän 
platsmark inklusive torghandel i 
Hultsfreds kommun

2018/107
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§ 101 Allmänna lokala ordningsföreskrifter - 
revidering

2018/108

§ 102 Förslag till reviderad folkhälsoplan 2017/40 
019

§ 103 Skolskjutsar till Prolympia 2018/123

§ 104 Ansökan om bidrag till installation av 
ny belysning i ishallen

2018/128

§ 105 Uppräknad taxa för 
brandskyddskontroll, uppräknad 
sotningtaxa samt uppräknat 
skorstensfejarmästarearvode från och 
med 2018-07-01

2018/104

§ 106 Svar på motion från Per-Inge 
Pettersson om tydligare arbete som 
främjar god hälsa

2016/151 
819

§ 107 Svar på motion från Monica Bergh, 
KD, om att erbjuda förmånscykel till 
kommunanställda

2017/76 
028

§ 108 Svar på motion från Tomas Söreling, S, 
m fl om att Emån är en vilande resurs

2018/43

§ 109 Rapport från Regionförbundets 
verksamheter

§ 110 Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden

Närvarolista
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 90/2018

Meddelanden

1. Redovisningen av anslagen för särskilda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början Anslaget 2018 Återstår
650 000:- 200 000:- 450 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål:

Anslag från årets början Anslaget 2018                Återstår
18 289 400:- 2 775 000:-                  15 514 400:-

2. Redovisning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 2015-2018

3. Länsstyrelsens inspektion enligt 20 § förmyndarskapsförordningen 
(1995:379) av överförmyndaren i Hultsfred samt kommentarer

4. Samtliga partier har lämnat in sina partistödsredovisningar
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 91/2018 Dnr 2018/115

Ny motion från S om "Inga privata bilar i 
tjänsten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning

Sammanfattning
En motion om privata bilar i tjänsten har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Tomas Söreling, S, har 2018-07-24 lämnat in en 
motion om privata bilar i tjänsten.

Motionsställaren anser att politiska beslut bör tas där målet är att inga mil 
ska köras med privata bilar i tjänsten. Detta är en jämställhets- och 
arbetsmiljöfråga varför alla anställda ska omfattas av satsningen. 

Motionsställaren föreslår att intentionerna i motionen utreds skyndsamt 
som visar kostnader, besparingar, konsekvenser samt tillvägagångssätt 
innan slutligt beslut tas.

Beslutsunderlag
Motion från Tomas Söreling, S, 2018-07-24

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 92/2018 Dnr 2018/119

Ny motion från Socialdemokraterna skapa mer 
ljuv musik i hela Hultsfreds kommun på våra 
äldreboenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
En motion om att skapa ljuv musik på kommunens äldreboenden har 
lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S, har 
2018-08-17 lämnat in en motion om att skapa mer ljuv musik på 
kommunens äldreboenden. Motionen tar upp förslag som att olika 
”rockprofiler” kan skapas på rummet, väggarna kan kläs med skivor eller 
LP-fodral och att konsert/pubkvällar kan anordnas.

Motionsställarna föreslår att socialnämnden tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur 
intentionerna i motionen kan förverkligas.

Beslutsunderlag
Motion från Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S, 2018-08-17

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 93/2018 Dnr 2018/127

Ny motion från Rosie Folkesson, Tomas 
Söreling, Micke Lång och Jonny Bengtsson, 
samtliga S, om att höja standarden på 
vuxenutbildningen i stort
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
En motion om att höja standarden på vuxenutbildningen i stort har lämnats 
in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Rosie Folkesson, Tomas Söreling, Micke Lång 
och Jonny Bengtsson, samtliga S, har 2018-08-23 lämnat in en motion om 
att i satsningen på Lärcentrum är det viktigt att höja standarden på 
vuxenutbildningen i stort. 

Motionsställarna föreslår bland annat att det tillförs medel till 
teknikutveckling som nya datorer, iPads eller vad lärarna efterfrågar.

Beslutsunderlag
Motion från Rosie Folkesson, Tomas Söreling, Micke Lång och Jonny 
Bengtsson, samtliga S, 2018-08-23

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 94/2018 Dnr 2018/131

Ny motion från Åke Nilsson och Lennart 
Davidsson, båda KD, om arbetskläder för 
vårdpersonal
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Sammanfattning
En motion angående arbetskläder till vårdpersonal har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Åke Nilsson och Lennart Davidsson, båda KD, har 
2018-09-05 lämnat in en motion angående arbetskläder för vårdpersonal. 
Motionsställarna vill att kommunen ser över systemet för arbetskläder för 
vårdpersonal samt räknar upp ersättningsbeloppet.

Beslutsunderlag
Motion från Åke Nilsson och Lennart Davidsson, båda KD, 2018-09-05

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 95/2018 Dnr 2018/137

Ny motion från L om ökad demokrati och 
öppenhet i Hultsfreds kommun - webbsända 
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
En motion om att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden har 
lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2018-09-06 lämnat in en 
motion om att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden.

Motionsställaren anser att genom att webbsända kommunfullmäktiges 
sammanträden skulle man uppnå ökad demokrati och öppenhet i 
kommunen. Motionsställaren föreslår att ett konkret förslag med 
kostnadsspecifikation för att webbsända samtliga 
kommunfullmäktigesammanträden tas fram.

Beslutsunderlag
Motion från Börje Helgesson, L, 2018-09-06

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 96/2018 Dnr 2018/74

Information angående ny ersättare i 
kommunfullmäktige
Beslut
Informationen är mottagen.

Sammanfattning
Information angående ny ersättare i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har nu beslutat att utse Tony Bohlin, S, till ny ersättare efter 
Gunilla Abrahamsson, S.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2018-05-17
Begäran om entledigande 2018-06-14
Kommunfullmäktige §§ 61/2018, 62/2018
Beslut från Länsstyrelsen 2018-06-12, 2018-08-09

Skickas till
Den valde
Personalkontoret
Kommunkansliet
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KF § 97/2018 Dnr 2018/109

Policy för informationssäkerhet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Informationssäkerhetspolicy”.

I samband med detta beslutas att tidigare beslutade dokument av 
kommunfullmäktige § 21/2009-03-30 upphör att gälla:

Informationssäkerhetspolicy Ver3.0 

Sammanfattning
Ett förslag till policy för informationssäkerhet har tagits fram för 
antagande.

Ärendebeskrivning
Den utveckling som pågår vad det gäller digitalisering i alla dess former 
både som privatpersoner och som myndighet (kommun) kräver att vi 
funderar på och tar det vi kallar för informationssäkerhet på allvar.

Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla ett lämpligt 
skydd av den information som vi hanterar. Det är inte bara den digitala 
informationen i dokument utan också, ljud, bilder, film, papper och 
”vanliga” samtal i en korridor. All denna information kallas för 
informationstillgångar.

Informationssäkerhetspolicyn redovisar ledningens viljeinriktning och stöd 
för detta informationssäkerhetsarbete och skydd av våra 
informationstillgångar.

I samband med arbetet med policyn har även riktlinjer tagits fram. Dessa 
föreslås ersätta informationssäkerhetsinstruktionerna som togs fram 2008.
  
För dokumentet ”riktlinjer informationssäkerhet” är det i framtiden tänkt att 
kommunstyrelsen tar beslut om denna förändras. Då båda dessa dokument 
är nya ”och hör ihop” är det viktigt att kommunfullmäktige får en 
helhetssyn på båda dokumenten varför de båda dokumenten lyfts i 
kommunfullmäktige.

Därefter kan riktlinjerna hanteras i kommunstyrelsen vad gäller 
revideringar och uppdateringar.
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Det finns många hot mot våra informationstillgångar och detta gör att det 
måste säkerställas att informationen är skyddad enligt särskilda 
informationssäkerhetskrav. Vår information ska vara:

• Konfidentiell, skyddas mot insyn för obehöriga
• Riktig, ej förändrad på oönskat sätt
• Tillgänglig, nåbar vid rätt tillfälle
• Spårbar, vem har skrivit och vem har ändrat (loggas)

I informationssäkerhetspolicyn konkretiseras ledning och styrning av 
informationssäkerheten. Policyn tar upp

• Mål för arbetet
• Organisation, ansvar och roller
• Hur informationssäkerhetsarbetet bör följas upp

Informationssäkerhetsarbetet stödjer kommunens strategiska inriktning 
samt ingår som en del i kommunens process för ledning och styrning.

Ledning och styrning av informationssäkerheten konkretiseras i denna 
informationssäkerhetspolicy och underliggande dokument.

Beslutsunderlag
Förslag till policy och tjänsteskrivelse från säkerhetsskyddschefen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 178/2018
Kommunstyrelsen § 79/2018

Skickas till
Samtliga förvaltningar
Revisionen
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KF § 98/2018 Dnr 2018/110

Riktlinjer informationssäkerhet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Riktlinjer för Informationssäkerhet”.

Vidare beslutar kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen befogenhet att 
besluta om kommande ändringar och revideringar av riktlinjerna.  

I samband med detta beslut upphör tidigare dokument som antogs av 
kommunfullmäktige att gälla:

Kf § 23/2009 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A)
Kf § 22/2009 Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Sammanfattning
I samband med framtagande av ny informationssäkerhetspolicy har även 
riktlinjer arbetats fram. För att ge kommunfullmäktige helhetsbilden lyfts 
även riktlinjerna i samband med antagande av ny policy. Framöver ska det 
räcka med hantering i kommunstyrelsen vad gäller uppdatering och 
revideringar av riktlinjerna.

Ärendebeskrivning
Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla ett lämpligt 
skydd av den information som vi hanterar. Det är inte bara den digitala 
informationen i skrivna dokument utan också, ljud, bilder, film, papper och 
”vanliga” samtal i en korridor. All denna information kallar vi för 
informationstillgångar.

Alla informationstillgångar måste skyddas och detta kallas för 
informationssäkerhet. Målet med informationssäkerhet är att alla 
informationstillgångar är och garanterar;

 Konfidentialitet, endast behöriga personer kan ta del av 
informationen

 Riktighet, att informationen är riktig och går att lita på (inte 
förändrad)

 Tillgänglighet, att informationen går att nå då den behövs
 Spårbarhet, att informationen går att spåra – se vem som skapat eller 

ändrat informationen.
Riktlinjerna för informationssäkerhet ska ge trygghet kring 
informationstillgångarna och öka informationssäkerheten.
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Digitaliseringen och internet medför att information flödar i allt större 
mängd både genom och mellan den interna organisationen, till 
organisationer utanför kommunen och även över nationsgränser men också 
mellan privatpersoner. 

Gränsen suddas ut mellan vem som ”äger” och bär ansvaret för viss 
information. Detta medför i sin tur att det blir svårt att avgöra hur 
informationen får användas, vem som kan och får ändra den och var finns 
ursprungsinformationen.

Informationssäkerhet och IT-säkerhet går ”hand i hand” när det gäller att 
skydda informationstillgångar. 

Informationssäkerhet handlar om all information som hanteras oavsett 
form och hur denna skyddas.

IT-säkerhet är den säkerhet som hanteras i olika IT-resurser som 
datasystem, verktyg, hård- och mjukvara. Det kan handla om allt från 
virusprogram till att vi styrs att ha ett speciellt lösenord. IT-säkerhet kan 
också handla om att allt loggas och kan spåras i efterhand.

Riktlinjerna 
Riktlinjerna för informationssäkerhet är uppdelad i 18 kapitel där båda 
dessa aspekter hanteras. 

Övrigt
Riktlinjerna är framtagna i ett gemensamt projekt för hela Kalmar län där 
kommunerna har samverkat för att få en likriktighet kring 
informationssäkerhet. I sista skedet var det konsulter som slutförde arbetet.

Pågående arbete sker med nya instruktioner, rutiner och anvisningar så 
verksamhetens ordinarie processer kan inkluderas och att omfattas av 
informationssäkerhet

Beslutsunderlag
Förslag till riktlinjer och tjänsteskrivelse från säkerhetsskyddschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 179/2018
Kommunstyrelsen § 80/2018

Skickas till
Samtliga förvaltningar
Revisionen
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KF § 99/2018 Dnr 2018/83

Tillväxt- och näringslivsprogrammet - 
revidering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringen av tillväxt- och 
näringslivsprogrammet och har mottagit uppföljningen av detsamma.

Sammanfattning
Arbetsgrupper i respektive insatsområde har gjort uppföljning av år 2017, 
Tillväxt- och näringslivsprogram 2016 - 2019.

Ärendebeskrivning
Vid uppföljning av tillväxt- och näringslivsprogrammet har översyn skett 
och nu lämnas förslag till revidering.

Av de operativa målen och aktiviteterna i programmet har 21 uppfyllts, 53 
har utvecklats positivt, 68 är neutrala och 0 har utvecklats negativt. 

Tillväxt- och näringslivsrådet har informerats om uppföljningen 2017-05-
17. 

I samband med revideringen lämnas också uppföljningen till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Uppföljning
Reviderat tillväxt- och näringslivsprogram
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 135/2018
Kommunstyrelsen § 81/2018

Skickas till
Utvecklingskontoret
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KF § 100/2018 Dnr 2018/107

Föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark 
inklusive torghandel i Hultsfreds kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till ”Föreskrifter för nyttjande av 
allmän platsmark inklusive torghandel” att gälla från och med 1 januari 
2019.

Vidare beslutas att nuvarande ”Lokala föreskrifter för torghandel”, antagna 
av kommunfullmäktige § 37/2008 upphör att gälla i och med att de nya 
föreskrifterna träder i kraft 1 januari 2019.

Slutligen beslutas att tidigare beslut i kommunfullmäktige § 109/2006-11-
27 om torghandeln på Tors plan och administreringen av avgifter med mera 
upphör att gälla från 1 januari 2019. 

Sammanfattning
I och med antagande av nya föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark 
inklusive torghandel föreslås två tidigare beslut i kommunfullmäktige att 
upphöra att gälla.

Ärendebeskrivning
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK har tagit fram ett förslag 
till föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel. 

Förslaget togs fram hösten 2017 och efter behandling i förbundsdirektionen 
skickades det ut på remiss. Yttrandena har redovisats i förbundsdirektionen 
i februari 2018 varpå det blev ytterligare en remissrunda till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det förslag som nu är aktuellt har uppdaterats efter de synpunkter som 
inkommit under remissturen.

Förbundsdirektionen beslutade § 30/2018-05-28 att ställa sig bakom 
förslaget från gata/park. Förslaget innebär bland annat att ÖSK har 
möjlighet att efter beslut i förbundsdirektionen medge nytt 
upplåtelseändamål inom ramen för gällande taxor. Vidare att lägga till eller 
ta bort platser för torghandel i bilaga 2 efter beslut i förbundsdirektionen.  
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-07-10
Förbundsdirektionen § 30/2018
Förslag till föreskrifter med bilagor
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Hultsfreds kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 156/2018
Kommunstyrelsen § 86/2018

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Informationsenheten
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KF § 101/2018 Dnr 2018/108

Allmänna lokala ordningsföreskrifter - 
revidering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreslagna ändringar i ”Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Hultsfreds kommun” att börja gälla från och 
med 1 januari 2019.

Detta innebär att tidigare ordningsföreskrifter som antogs av 
kommunfullmäktige § 161/2017-12-11 föreslås upphöra att gälla från 1 
januari 2019. 

Sammanfattning
Ett nytt dokument är framtaget och ersätter tidigare föreskrifter om 
torghandeln. Då dessa även omnämns i lokala ordningsföreskrifter behöver 
revidering ske.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att dokumentet ”Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln i Hultsfreds kommun” upphör har de lokala 
ordningsföreskrifterna behövts reviderats då det hänvisas till det 
dokumentet.

Numera ingår torghandelsföreskrifterna i dokumentet ”Föreskrifter för 
nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel”.

Vad gäller antagande av de nya föreskrifterna hanteras det i eget ärende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Reviderad lokala ordningsföreskrifter
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 157/2018
Kommunstyrelsen § 87/2018

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Informationsenheten
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KF § 102/2018 Dnr 2017/40 019

Förslag till reviderad folkhälsoplan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade folkhälsoplanen med 
att aktiviteter stryks samt tillägg av nyckeltal vad gäller plats i förskola, 
elevhälsa och uppväxt i familj med missbruk eller psykisk ohälsa under 
avsnittet ”Barn och ungas uppväxtvillkor”.

I stället beslutas att respektive nämnd, styrelser, förbundsdirektion och dess 
förvaltningar själva tar fram en handlingsplan med aktiviteter utifrån 
kommunens mål och nyckeltal. 

Vidare beslutas att en ny översyn ska ske av folkhälsoplanen inom ett år då 
det finns en ny nationell folkhälsoplan,

I och med detta beslutas också att ”Alkohol- och drogpolitiskt program för 
Hultsfreds kommun” som antogs av kommunfullmäktige § 6/2004-01-26 
upphör att gälla i och med ny folkhälsoplan. 

Sammanfattning
Förslag till reviderad folkhälsoplanen överlämnas för antagande i 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Under 2017 har folkhälsosamordnare tillsammans med en arbetsgrupp tagit 
fram en ny folkhälsoplan för Hultsfreds kommun. I arbetsgruppen har 
representanter för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
deltagit. Dessa har också lämnat ett gemensamt yttrande som respektive 
nämnd ställt sig bakom.

Folkhälsoplanen har varit ute på remiss. Ett yttrande har kommit från PRO 
och SPF, Seniorerna, Hultsfredsbygden med kommentarer till de olika 
målen.

Kommunchefen har sett över förslag till reviderad folkhälsoplan. Genom 
att utgå från styrmodellen kan planen hanteras på ett nytt sätt med mål och 
aktiviteter. Detta blir något som får arbetas vidare med i kommande arbete 
med folkhälsoplanen.

På kommunstyrelsens sammanträde beslutas justeringar enligt nedan: 

- aktiviteterna stryks i folkhälsoplanen och att det blir upp till varje nämnd, 
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styrelsen, direktion och dess förvaltningar att arbeta fram en handlingsplan 
utifrån kommunen mål och nyckeltal. 

- - tillägg med nyckeltal om plats i förskola, elevhälsa och uppväxt i familjer 
med missbruk eller psykisk ohälsa.   

Yrkande
Lars Rosander, C, Lizette Wästerlund, S och Anders Andersson, KD yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Reviderad folkhälsoplan
Socialnämnden § 105/2017
Barn- och utbildningsnämnden § 76/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 159/2018
Kommunstyrelsen § 82/2018

Skickas till
Nämnder, förbund och bolag
Kultur- och fritidsförvaltningen
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KF § 103/2018 Dnr 2018/123

Skolskjutsar till Prolympia
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att skjuta till 1 200 000 kronor till kontot för 
skolskjutsar för finansiering av skolskjutsar till Prolympia, Nya 
centralskolan i Virserum. Kostnaden för höstterminen 2018 uppgår till 
528 000 kronor och för vårterminen 2019 till 672 000 kronor.

Årets kostnad upp till 528 000 kronor får belasta årets resultat och 
kostnaden för vårterminen 2019 upp till 672 000 kronor föreslås tas med i 
ombudgeteringen.

Jäv
Lars Rosander, Alexander Steinvall och Tommy Johansson, samtliga C, 
deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Reservation
Tommy Ejnarsson, Rickard Wästerlund och Lennart Beijer, samtliga V 
reserverar sig mot beslutet till förmån för avslagsyrkandet.

Sammanfattning
Finansiering av skolskjutsar till Prolympia.

Ärendebeskrivning
Förhandlingar har förts mellan ledningen för Prolympia och kommunen 
beträffande vem som ska svara för kostnaden för de skolskjutsar till 
Prolympia som kräver extra insatta fordon.

I kommunens förhandlingsgrupp har barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Pär Edgren, barn- och utbildningsnämndens 2:e vice ordförande 
Mikael Lång, kommunstyrelsens ledamöter Tomas Söreling och Åke Bergh 
samt tjänstemän deltagit.

Gruppen har nått en uppgörelse som innebär ett förslag att Prolympia ska 
finansiera nämnda skolskjutsar med 9 000 kr per elev (som nyttjar 
skolskjutsen) och läsår. Beslutet berör endast elever inom 
upptagningsområdet för Virserum från förskoleklass upp till och med 
årskurs 9.
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Prolympia ska anpassa skolskjutstiderna till de kommunala skolskjutsarna 
så att inte extra skolskjutsturer uppstår och ger onödiga kostnader.

Denna överenskommelse ska gälla läsåret 2018/2019. Ny förhandling 
förväntas ske innan överenskommelsen löper ut.

Det är barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för skolskjutsfrågorna. 
 
Med anledning av att elever och föräldrar samt KLT behöver besked 
snarast för att hinna planera till skolstarten nu i höst så ansågs ett 
kommunalt beslut vara brådskande. Nämndens avgörande kunde inte 
avvaktas. 

Ordförande Pär Edgren, M, har 2018-08-08, i kraft av sin delegation tagit 
ett beslut på nämnden vägnar att godkänna uppgörelsen. Beslutet anmäls 
vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-08-29.

Prolympias ersättning för skolskjutsar täcker inte hela kostnaden. Detta 
innebär att kommunal finansiering av skolskjutsar till Prolympia kommer 
att krävas. Därför föreslås att kommunfullmäktige beslutar om att skjuta till 
dessa medel till kontot för skolskjutsar.

Enligt beräkningar för skolskjutskostnader framräknade av 
skolskjutssamordnare Ulrika Stolt tillkommer kostnader på 1 200 000 
kronor läsåret 2018-2019 utöver den del som Prolympia betalar för 
eleverna. 

Kostnaden för höstterminen 2018 uppgår till 528 000 kronor och för 
vårterminen 2019 till 672 000 kronor.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 69/2018 att föreslå 
kommunfullmäktige att skjuta till 1 200 000 kronor till kontot för 
skolskjutsar för finansiering av skolskjutsar till Prolympia, Nya 
centralskolan i Virserum. Kostnaden för höstterminen 2018 uppgår till 
528 000 kronor och för vårterminen 2019 till 672 000 kronor.

Yrkande 
Åke Nilsson, KD yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Rickard Wästerlund, V yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om att skjuta till 1 200 000 
kronor för finansiering av skolskjutsar till Prolympia mot yrkandet om 
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avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag varpå Lennart Beijer, V begär omröstning.

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag

Omröstningsresultat
Med 35 ja-röster och 4 nej-röster, se särskild röstningslista, beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § /2018
Barn- och utbildningsnämnden § 42/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 172/2018
Kommunstyrelsen § 89/2018

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret
Prolympia
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KF § 104/2018 Dnr 2018/128

Ansökan om bidrag till installation av ny 
belysning i ishallen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om ett bidrag till VSGF på högst 200 000 
kronor (50 % av kostnaden) mot uppvisande av erlagda kostnader.

Bidraget finansieras ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

Sammanfattning
VSGF ansöker om ett bidrag på 400 000 kronor för ett byte av dagens belysning, 
till en modern LED-belysning i ishallen.

Ärendebeskrivning
VSGF har idag ett upprättat avtal mellan Virumsvallen AB som 
fastighetsägare/hyresvärd och kommunen som hyresgäst. För nyttjande av 
ishallen under hyresperioden 2017/2018 betalar kommunen 768 000 
kronor. Hyresobjektet får användas av:

-barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter
-kommunens samtliga föreningar
-allmänhetens fria åkning

Föreningen ansöker om ett bidrag på 400 000 kronor för ett byte av dagens 
belysning, till en modern LED-belysning i ishallen. Dagens belysning är så 
kallade gasurladdningsbelysning så kallade kvicksilverlampor. Den typen 
av lampor finns inte idag att köpa och reservdelarna till tändanordningarna 
är också svåra att få tag i. Belysningen är i så dåligt skick att det är stora 
fält på isen som är skuggiga, vilket är en säkerhetsrisk vid spel.

Kommunens policy/riktlinjer är att sedvanligt underhåll ska i god tid läggas 
in i plan, men när föreningar med egna fastigheter får en akut eller extra 
ordinär utgift prövas varje enskilt fall. Kultur och fritid bedömer att 
föreningen är i behov ett extra ekonomiskt stöd och ett byte av dagens 
belysning.

Därav föreslår kultur och fritid att kommunfullmäktige beviljar om ett 
bidrag om 200 000 kronor till VSGF och som finansieras ut 
kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader utifrån den praxis att 
kommunen kan gå in med bidrag upp till högst 50 % av kostnaden när 
föreningar med egna fastigheter gör större underhållsinsatser på desamma.
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Beslutsunderlag
Ansökan från VSGF
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 177/2018
Kommunstyrelsen § 90/2018

Skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen
Virumsvallen AB
Ekonomikontoret
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KF § 105/2018 Dnr 2018/104

Uppräknad taxa för brandskyddskontroll, 
uppräknad sotningstaxa samt uppräknat 
skorstensfejarmästarearvode från och med 
2018-07-01
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa uppräknad taxa för 
brandskyddskontroll, uppräknad sotningstaxa samt uppräknat 
skorstensfejarmästararvode från och med 2018-07-01.

Sammanfattning
Sotningstaxa ska fastställas enligt föreslagen uppräkning samt även arvodet 
till skorstensfejarmästararvode.

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 2018-07-01. 
Föreslagen taxa är enligt rekommendation i cirkulär 2018:11, sotningsindex 
2018 uppräknad med 1,96 %. Dessa beräkningar finns i bilaga till ärendet, 
även vad gäller inställelseavgiften.

Arvodet till skorstensfejarmästaren är uppräknat med samma procentsats, 
från 23 041 kronor till 23 493 kronor exklusive mervärdesskatt för 2018.

Kommunstyrelsen beslutade § 88/2018 att till nästa års taxehöjning kan 1/7 
endast gälla om taxorna är beslutade senast på kommunfullmäktiges möte i 
juni. Annars får datum flyttas fram för att kunna börja gälla efter 
kommunfullmäktiges beslut, som i detta fall skulle bli 1 oktober.   

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 158/2018
Kommunstyrelsen § 88/2018

Skickas till
Räddningstjänsten
Skorstensfejarmästaren
Ekonomikontoret
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KF § 106/2018 Dnr 2016/151 819

Svar på motion från Per-Inge Pettersson om 
tydligare arbete som främjar god hälsa
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara bifallen i och med 
antagande av den reviderade folkhälsoplanen. 

Sammanfattning
I samband med antagande av reviderad folkhälsoplan föreslås även att 
motionen om tydligare arbete som främjar hälsa ska anses bifallen då den 
knyter an folkhälsoplanen.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Per-Inge Pettersson, C, har 2016-11-18 lämnat in en
motion om tydligare arbete som främjar god hälsa.

I motionen yrkas att kommunal verksamhet och kommunen i samverkan
med näringsliv och ideella föreningar tydligare och målmedvetet ska främja
hälsan för personal och kommunens medborgare.

Motionsställaren pekar i motionen på att kommunen redan idag har flera
goda förutsättningar för att främja hälsan i kommunen exempelvis i form
av sporthallar, Hagadal, gång- och cykelvägar, familjecentral med mera.

Motionsställaren ser dock ett behov av att bli bättre på att i beslut och i alla
våra möten mellan människor, tänka och göra mer som främjar god hälsa.

Det handlar då bland annat om ökad samverkan med näringsliv och
föreningar och om att styrelsen och nämnderna årligen till
kommunfullmäktige ska redovisa sina insatser inom detta område.

Arbetsutskottet remitterade motionen till personalchef Hans Andersson för 
beredning. Personalchefen har nu lämnat förslag till svar i en 
tjänsteskrivelse.

I och med att folkhälsoplanen är ute på remiss och svaret knyter an till 
denna föreslås att fortsatta behandlingen av motionen sker i samband med 
att folkhälsoplanen ska antas.
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Beslutsunderlag
Motion från Per-Inge Pettersson, c
Kommunfullmäktige § 119/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 266/2016, 162/2017
Tjänsteskrivelse från personalchefen 
Kommunstyrelsen § 83/2018

Skickas till
Motionsställaren
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KF § 107/2018 Dnr 2017/76 028

Svar på motion från Monica Bergh, KD, om att 
erbjuda förmånscykel till kommunanställda
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen besvarad i och med pågående 
arbete med att ta fram förslag på olika personalförmåner. I detta arbete 
kommer även frågan om att kunna erbjuda förmånscykel till anställda att 
beaktas.

Sammanfattning
Yttrande från personalkontoret över motion om att erbjuda förmånscykel 
till kommunanställda har lämnats till arbetsutskottet.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Monica Bergh, KD har 2017-05-05 lämnat in en
motion om att erbjuda förmånscykel till kommunanställda. 
Kommunfullmäktige beslutade § 64/2017 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade § 139/2017 att ge 
personalkontoret i uppdrag att lämna yttrande över motionen.

Personalkontoret har nu lämnat yttrande men ytterligare beredning önskas 
med komplettering av kostnadsberäkning för eventuellt genomförande och 
även ur ett hälsoperspektiv. Arbetsutskottet beslutade § 245/2017 bland 
annat att ge uppdrag till kommunchefen att arbeta vidare om 
personalförmåner utifrån uppdraget om attraktiv arbetsgivare (dnr 
2015/120). Personalchefen lämnar kompletterande svar om att arbete pågår 
i koncernledningen med stöd av personalkontoret för att ta fram ett förslag 
på olika personalförmåner. I detta kommer även frågan om att erbjuda 
förmånscykel att beaktas och att med detta föreslås motionen vara 
besvarad.

Beslutsunderlag
Motionen från KD
Kommunfullmäktige § 64/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 139/2017, 245/2017, 155/2018
Tjänsteskrivelse från personalkontoret

Skickas till
Motionsställaren
Personalchefen
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KF § 108/2018 Dnr 2018/43

Svar på motion från Tomas Söreling, S, m fl om 
att Emån är en vilande resurs
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att genom att ansöka om en förstudie utifrån 
turism- och informationsenhetens förslag anse motionen därmed vara 
bifallen.  

Sammanfattning
En motion om att höja turistvärdet kring Emån har lämnats och nu har ett 
yttrande över motionen tagits fram. 

Ärendebeskrivning
En motion om att om att höja turistvärdet kring Emån har inkommit från 
socialdemokraternas S-grupp 2018-03-22. Motionen påpekar att Emån är 
en vilande resurs, och skulle kunna användas som cykelled för att höja 
turistvärdet i området. 

Motionsställarna föreslår att en utredning tillsätts, som undersöker 
förutsättningarna för att stegvis ta sig an projektet. Man kan då starta med 
att tillgängliggöra en begränsad del av Emån, som har goda förutsättningar 
att locka besökare och på sikt utveckla kringverksamheter.  

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen. 
Arbetsutskottet remitterade motionen till turism- och informationsenheten 
för yttrande vilket nu lämnats. 

I yttrande framförs att medel för att utföra en förstudie är möjligt att söka 
hos lämplig finansiär. Extern hjälp för att skriva sådan ansökan till en 
förstudie uppskattas medföra en kostnad på cirka 15 tkr. Om en förstudie 
skulle beviljas skulle den kunna innehålla en tjänst som projektledare. 

Informationsenheten och kultur- och fritidskontoret skulle gemensamt 
kunna få uppdraget som projektägare och samordnare. Anläggning och 
förvaltning av leder ligger under kultur - och fritidskontorets ansvar, medan 
ansvaret för marknadsföring och utveckling av besöksmål hör till 
informationsenheten.

Beslutsunderlag
Motion från S
Kommunfullmäktige § 49/2018

30



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-09-24

2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 89/2018, 175/2018
Kommunstyrelsen § 85/2018

Skickas till
Motionsställarna
Turism- och informationsenheten
Kultur- och fritidskontoret
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KF § 109/2018

Rapport från Regionförbundets verksamheter
Beslut
Kommunfullmäktige har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Lars Rosander, C informerar kort om bland annat landsbygdsutveckling 
och förfrågan om synen på strandskydd. Vidare om hur avvecklingsarbetet 
pågår i och med övergång till kommunförbund.   
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KF § 110/2018

Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden
Beslut
Kommunfullmäktige har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Lars Rosander, c informerar om pågående arbetet med 
äldreomsorgsutbyggnaden. Just nu pågår arbete med bygglov för att kunna 
få en byggstart i november vad gäller Ekliden i Virserum.

Projektering av Hemgården pågår. 
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare Närvarande
§ 
Ja

103
Nej

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Rosie Folkesson, S X X

2 Lars Rosander, C ej § 103 
jäv

X -

3 Mattias Wärnsberg, S X X

4 Göran Gustavsson, SD X X

5 Per-Inge Pettersson, C - - -

6 Britt Wireland Sorpola, S - - -

7 Åke Bergh, M X X

8 Åke Nilsson, KD X X

9 Lennart Beijer, V X X

10 Tommy Rälg, S X X

11 Gunilla Aronsson, C X X

12 John Hoffbrink, SD X X

13 Ulf Larsson, C X X

14 Tomas Söreling, S X X

15 Pär Edgren, M X X

16 Lars Lundgren, C Tommy Johansson, C     
ej § 103 jäv

X -

17 Lena Hasting, S X X

18 Lennart Davidsson, KD X X

19 Carl-Johan Pettersson, SD X X

20 Göran Lundberg, S Vivianne Timm, S X X

21 Fredrik Eirasson, C X X

22 Eva Svedberg, S X X

23 Åsa Landberg, C X X

24 Lisbeth Hoffbrink, SD - - -

25 Lizette Wästerlund, S X X

26 Lennart Odengrund, C X X

27 Anders Andersson, KD X X

28 Mikael Lång, S X X
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Fullmäktigeledamot Tjänstgörande ersättare Närvarande
§ 
Ja

103
Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

29 Tommy Ejnarsson, V 
§§ 90-104

X X

30 Carina Erlandsson, MP X X

31 Inger Loord, S X X

32 Alexander Steinvall, C    
ej § 103 jäv

X -

33 Jonny Bengtsson, S X X

34 Conny Daag, M X X

35 Silva Andersson, S X X

36 Lennart Eklund, C Ronny Olsson, C X X

37 Konny Bogren, S X X

38 Monica Bergh, KD X X

39 Sievert Andersson, M X X

40 Antje Rohde, C X X

41 Christel Rudiger 
Karlsson, S

X X

42 Börje Helgesson, L X X

43 Cecilia Lindblom, V Rickard Wästerlund, V X X

44 Tove Johansson, SD X X

45 Martin Rydén, S Stefan Ölvebring, S X X
          42/45         35     4 

§ 103 Ja-röst för kommunstyrelsen förslag och nej-röst för avslag (skolskjutsar Prolympia)
          3 anmälde jäv varav 39 ledamöter röstade med 35 ja-röster och 4 nej-röster          
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