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1 (1)Meddelanden

2019-01-30

Meddelanden
1. Redovisning av anslagen för särskilda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början Anslaget 2019 Återstår
650 000:- 0:- 650 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål:

Anslaget från årets början Anslaget 2019 Återstår
37 819 900:- 0:- 37 819 900:-

2. Kommunstyrelsens beslut samt beslut från Högsby kommun angående avsiktsför-
klaring fastighetsavdelning och markfrågor ÖSK

3. Beslut från Högsby kommun angående val tillvindkraftsbolaget Emådalens vind AB

4. Beslut från Västerviks kommun angående val till Smålandshamnar AB

5. Verksamhetsplan och budget 2019 - Samordningsförbundet i Kalmar län

6. Ramavtal mellan Kalmar läns kommuner och Kommunförbundet Kalmar län är 
undertecknat

7. Information om företagsbesök 2019 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-15

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 8/2019 Dnr 2018/186

Avsiktsförklaring fastighetsavdelning och 
markfrågor Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen samt arbeta 
vidare enligt intentionerna i avsiktsförklaringen.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har tillsammans med Högsby kommun sedan 2011 
bedrivit samverkan i Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). 
Parterna är överens om att samverkan i ÖSK ska fortsätta och om möjligt 
utvecklas ytterligare. I samband med en översyn av Hultsfreds kommuns 
bolagsorganisation lyftes i november 2018 frågan om att bryta ut Hultsfreds 
del av fastighetsavdelningen från ÖSK.

ÖSK kommer som tidigare att hantera verksamheten inom renhållning, 
gata, park samt vatten och avlopp i båda kommunerna. Ett införandeprojekt 
startar i januari och löper fram till sommaren 2019. Detta för att under 
hösten 2019 påbörja en överföring av verksamheterna för att slutligen vara 
fullt genomfört 1 januari 2020.

Avsikten för Hultsfreds del är att AB Hultsfreds Bostäder (ABHB) ska 
hantera fastighetsskötseln av hela kommunkoncernens fastighetsförvaltning 
senast 1 januari 2020.

Yrkanden
Tommy Rälg, Nermina Mizimovic, Lena Hasting, samtliga S, samt Tommy 
Ejnarsson, V yrkar bifall till förslaget.

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
AB Hultsfreds Bostäder
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2019-01-29

Företagsbesök hösten 2019

Tjänstemän har tillsammans med politiker återkommande gjort företagsbesök. 
Besöken har varit mycket uppskattade och det har uppkommit många intressan-
ta diskussioner.
I år planerar vi att göra besök under veckorna 44–46 (ej 30-31/10).

Syftet med besöken är att skapa en bra relation mellan företag, tjänstemän och 
politiker samt att fånga upp eventuella frågor.  

Det är viktigt att samtliga tjänstemän och politiker som kommer att delta avsät-
ter tid till besöken.
Eftersom det är ett frivilligt åtagande från politikernas sida utgår ingen ersätt-
ning för ändamålet. 
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 9/2019 Dnr 2017/139 317

Motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, båda SD, angående belysning av del 
av Badstigen i Virserum
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till aktuellt regelverk för kompletteringsbelysning, beslutat av 
kommunfullmäktige 2005.  

Sammanfattning
En motion har lämnats av John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 
angående belysning av Badstigen i Virserum.

Gällande regelverk beslutat av kommunfullmäktige medger inte kommunal 
gatubelysning på aktuell väg.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 
har 2017-09-26 lämnat in en motion angående belysning av Badstigen i 
Virserum.

I motionen framkommer önskemål om belysning av Badstigens norra och 
södra del samt Ola Ö-stigen i Virserum. Motionsställarna menar att 
belysning skapar trygghet för fastighetsägarna samt verkar förebyggande. 

Arbetsutskottet beslutade att remittera motionen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) 2017-11-14 för beredning.

Kontakt med motionsställaren (John Hoffbrink) har skett 2018-07-13 för att 
säkerställa motionens intentioner. 

Förutsättningar idag
Aktuella vägar är enskilda med privat eller samfällt ägande. Kommunen är 
inte huvudman för vägarna.  

När det gäller kommunal gatubelysning där kommunen inte är huvudman 
finns det redan idag ett regelverk beslutat av kommunfullmäktige, 
§121/2005, där två alternativ möjliggörs.
 
Det ena innebär att kommunen sätter upp, bekostar och står för framtida 
underhåll av en gatubelysningsanläggning under förutsättning att det finns 
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

sammanhängande bebyggelse med minst fyra permanentboende där minst 
tre är inom en vägsträcka av 150 meter och den fjärde max 150 meter 
därifrån.

Det andra alternativet är att fastighetsägare själva, om de är 
permanentboende, får sätta upp en belysningsstolpe och kan då få ett bidrag 
av kommunen på ca 20 000 kr plus indexuppräkning sedan 2005. 

På aktuella vägar finns 33 stycken fastigheter. På dessa bor endast tre 
stycken permanent (skrivna på fastigheterna). Det innebär att det inte, utan 
en förändring av regelverket, är aktuellt med kommunal belysning på 
aktuella vägar. De tre permanentboende har dock möjlighet att ansöka om 
bidrag för att själva sätta upp gatubelysning. 

Sedan regelverket antogs har endast en ansökan fallit ut i att kommunen 
satt upp belysning. Det var ett sådant fall där byggnation för 
permanentboende skett på landsbygden på ett sådant sätt att regelverkets 
krav uppfylldes. Antalet bidrag som betalats ut årligen har varierat mellan 
0-15 stycken per år. Det har ökat de senaste två åren.

Förbundsdirektionen har beslutat § 62/2018 att översända yttrande med 
hänvisning till aktuellt regelverk för kompletteringsbelysning.

Beslutsunderlag
Motion från John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD
Kommunfullmäktige § 116/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 256/2017, 277/2018
Förbundsdirektionen § 62/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 10/2019 Dnr 2018/47

Motion från John Hoffbrink, SD, angående 
busskommunikationer inom kommunen
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då 
kommunen inte har rådighet att besluta i frågan om utökad kollektivtrafik.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana KLT att göra informationsinsatser 
om närtrafiken. Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge 
informationsenheten i uppdrag att marknadsföra närtrafiken för att få den 
bättre känd bland kommuninvånarna. 

Sammanfattning
Motionsställare är John Hoffbrink, SD som har blivit kontaktad för att 
säkerställa motionens syfte. Motionsställarens önskemål är att 
kommunfullmäktige ska besluta om bättre kommunikation. 

Ärendebeskrivning
Motionsställaren anser att busskommunikationerna inom kommunen är 
mycket begränsade till vardagar och näst intill obefintlig på helgerna. 
Exempelvis berörs i stor grad boende i Virserum som vill kunna ta sig till 
andra orter inom kommunen. Motionsställarens önskemål är att 
kommunfullmäktige beslutar om bättre kommunikation.

2012-01-01 trädde en ny kollektivlagstiftning i kraft och sedan dess 
ansvarar Landstinget i Kalmar län som regional kollektivtrafikmyndighet 
för den samhällsstödda kollektivtrafiken. Trafik i kommunerna anordnas 
utifrån det av landstingsfullmäktige fastställda trafikförsörjnings-
programmet. Programmet anger bland annat utbud och frekvens via olika 
trafikslag och strukturer. 

Beslut om utökad kollektivtrafik måste därmed involvera Landstinget som 
bland annat kan inventera ledig kapacitet inom ramen för genomförd 
trafikupphandling som trädde i kraft i augusti 2017 och gäller tio år 
framöver. 

Dialog med önskemål om tätare bussavgångar har förts genom åren. Bland 
annat har diskussioner förts om utökad trafikering mot Växjö. Länstrafiken 
i Kronoberg har i dessa kontakter ställt sig negativa till finansiering. 
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Landstinget i Kalmar län har sett behovet och försökt att öka trafikeringen, 
men det kräver också medverkan från Trafikhuvudmannen i Kronoberg.

Slutsats
Motionsställaren föreslås skicka motionen till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten Landstinget i Kalmar län. Kommunen har inte 
rådighet att själva agera och ta beslut i frågan.

Åke Bergh föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag till 
informationsenheten att marknadsföra närtrafiken bättre, samt uppmana 
Kalmar läns Trafik (KLT) att informera bättre om detta.

Yrkanden
Åke Nilsson, KD, Per-Inge Pettersson, C och Tommy Ejnarsson, V yrkar 
bifall till Åke Berghs förslag om tilläggsbeslut.

Beslutsunderlag
Motion från John Hoffbrink, SD
Kommunfullmäktige § 50/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 87/2018, 278/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
Informationsenheten
KLT
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 11/2019 Dnr 2017/122

Motion från Anders Andersson, KD och Konny 
Bogren, S angående satsning på motion och 
ökad trygghet i Järnforsen
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 
genom att ge uppdrag till Östra Smålands Kommunalteknikförbund att 
inom befintlig verksamhet titta vidare på förutsättningarna.

Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om att 
avrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast inom sex månader.

Sammanfattning
En motion har lämnats av Anders Andersson, KD och Konny Bogren, S, 
om ökad satsning på motion och trygghet i Järnforsen.

Innan några anläggningsåtgärder, som till exempel utökad belysning, kan 
göras krävs ytterligare undersökningar med Trafikverket och privata 
markägare. Vidare bör det vara högre prioriterat att säkerställa möjligheten 
eller rättigheterna för allmänheten att nyttja slingan även i framtiden. 

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Anders Andersson, KD, och Konny Bogren, S, har 
2017-08-23 lämnat in en motion angående satsning på motion och ökad 
trygghet i Järnforsen.

I Järnforsen finns en sträcka kallad Spången som används flitigt för 
vardagsmotion. Ungefär 1 kilometer av sträckan saknar belysning vilket 
gör att många inte känner sig trygga med att utnyttja sträckan under 
kvällstid och mörka perioder av året.

Motionsställarna föreslår därför att kommunen bidrar med medel för att 
åstadkomma belysningen på den del av sträckan runt Spången i Järnforsen 
där det idag saknas belysning.

Arbetsutskottet beslutade att remittera motionen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) 2017-09-26 för att i samråd med kultur- 
och fritidsförvaltningen lämna yttrande. 

Kontakt med motionsställaren (Konny Bogren) har skett 2018-07-12 för att 
säkerställa motionens intentioner. 
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Samråd med kultur- och fritidsförvaltningen har skett 2018-10-19. 

Förutsättningar idag
Aktuellt gångstråk (promenadslinga) sträcker sig idag längs markerad 
sträcka i kartbilaga. Kommunen är inte huvudman för någon del av 
sträckan. Trafikverket är huvudman för cirka 2 500 meter av sträckan. 
Resterande delar går över privat (cirka 700 meter) eller samfälld mark 
(cirka 700 meter).

Slingan är nästan fyra kilometer lång. 

På cirka 500 meter av sträckan har Trafikverket belysning och på cirka 
1 700 meter har kommunen belysning. Delar av båda dessa sträckor har 
inte anpassad belysning för oskyddade trafikanter. Cirka 1 700 meter 
saknar belysning helt idag.

Behov av trafiksäkerhetsåtgärder, markärenden och belysning
Längs promenadslingan finns två områden där trafiksäkerheten inte är 
tillfredställande idag. Det gäller sträckan från Vallgatan till infarten till 
Järeda kyrka längs Storgatan som idag saknar trottoar eller gång- och 
cykelväg. Det har fått till följd att en del som promenerar istället väljer att 
på gamla järnvägsbanken. 
Att få till en säker gångväg på denna sträcka är högre prioriterat än 
gatubelysning ur ett säkerhetsperspektiv. 
Den andra delen där trafiksäkerheten bör höjas är när man korsar riksvägen 
i slingans nordvästra del. Här skulle en passage med passagebelysning vara 
positiv.

Den viktigaste frågan att lösa är dock att säkerställa möjligheten eller 
rättigheten för allmänheten att kunna nyttja detta promenadstråk i framtiden 
om man politiskt anser att denna slinga är viktig ur ett motions- och 
hälsoperspektiv. Den delen av slingan som går över samfälld mark är nog 
möjlig att lösa på ett eller annat sätt. Däremot är de delar som går över 
privat mark svårare att lösa. Huruvida man får nyttja delar av dessa sträckor 
idag är oklart. Det kanske till och med kan vara nödvändigt med marklösen 
och/eller ny sträckning av delar av slingar på grund av detta. Mer 
efterforskning krävs helt enkelt. 

På den privata marken finns också en bro (”Spången”) som är i ett oklart 
juridiskt läge. Den ingår inte i kommunens broförvaltning då den ligger på 
privat mark. Den verkar inte ingå i den samfällda vägen. Kommunen har 
längre tillbaka i tiden gjort akutinsatser på bron. Även denna behöver 
utredas ytterligare. 

Belysningsönskemålet i motionen är lösbart men ingen kostnad är 
framtagen då det kräver mer insatser med kontakt med Trafikverket (vad 
får man göra och vem ska betala vad?) samt privata markägare. 

40



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-15

3(3)

Kommunstyrelsen
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Belysningsfrågan bör dock inte prioriteras före behovet av att säkerställa 
möjligheten till att nyttja slingan även i framtiden samt 
trafiksäkerhetsåtgärderna.

Beslutsunderlag
Motion från Kristdemokraterna och Socialdemokraterna
Kommunfullmäktige § 99/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 212/2017, 279/2018
Förbundsdirektionen § 63/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 12/2019 Dnr 2018/184

Detaljplan Hultsfredsbyn
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för del 
av Hultsfred 3:1 och del av Hultsfred 3:10.

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att förtäta med fem-sex nya bostadstomter längs med 
Bygatan. Tomterna ska vara stora och det finns förhoppningar att 
utformningen av bebyggelsen ska gå i samma lantliga karaktär som finns 
där idag.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen har varit på samråd och granskning under 2018. Yttranden 
från sex olika instanser kom in under samråds- och granskningstiden.

Efter granskningen har plankartan och planbeskrivningen uppdaterats. 
Föreslagna ändringar bedöms inte påverka miljön eller sakägare negativt. 
Ändringarna bedöms heller inte vara av betydande intresse för allmänheten.

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas i enlighet med gransknings-
utlåtandet.

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat § 197/2018 att överlämna 
detaljplan för del av Hultsfred 3:1 och del av Hultsfred 3:10 för antagande i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 289/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 7/2019 Dnr 2018/182

Cirkulär 18:31 Förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd, pension samt familjeskydd 
till förtroendevalda (OPF-KL18)
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta cirkulär 18:31 
OPF-KL 18 om bestämmelser för omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda, med tillhörande bilagor.

Sammanfattning
En revidering av tidigare PPF-KL 14 har skett och för att gälla måste ett 
lokalt antagande av bestämmelserna göras.

Ärendebeskrivning
Personalchefen har överlämnat en tjänsteskrivelse samt cirkulär om förslag 
till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till 
förtroendevalda. 

Sveriges Kommuner och Landstingsstyrelse har den 14 september 2018 
antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och 
pension till förtroendevalda (OPF-KL18). 

Detta gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller 
som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-
KL i kommunen. För förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare 
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun. För att äga 
giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till 
aktiva omställningsinsatser saknats. Därför har förslag tagits fram till nya 
bestämmelser.

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 
familjeskydd.

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. 
Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har 
förtydligats.
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar 
pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på 
livsinkomstprincipen. Det tillagda familjeskyddsregelverket är till största 
del överensstämmande med det familjeskydd för anställda som finns i 
AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en kollektiv 
försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman.

På dagens sammanträde redogör personalchef Hans Andersson för ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från personalchefen
Cirkulär 18:31 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 286/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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CIRKULÄR 18:31 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Victoria Bergner 
Ossian Wennström 
 
Nyckelord: Förtroendevalda, familjeskydd, omställning 
och pension 

Kommunstyrelsen 

Landstingsstyrelsen 

Regionstyrelsen 

  

 

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 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 

familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 

Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit 

förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare 

omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats 

av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. 

OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-

31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan 

egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda 

fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.  

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. 

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 

omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det 

nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse 

20131020. 

I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 

omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya 

bestämmelser. 

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 

bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.  

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna 

innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.  

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda 
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Praktisk information inför ärende 26 och 27

Tidsåtgång
Ärendet är beräknat till 2,5 timmar. Budgetintroduktionen och analysen från 
SKL beräknas starta ca kl. 20.45. Innan detta sker en paus på 10 minuter för 
bensträckare och fika.

Placering vid borden
Kommunfullmäktiges ledamöter sitter på sina ordinarie platser.

Övriga politiker, tjänstemän, revisorer, fackliga representanter och press sitter 
vid övriga bord.
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