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KS § 115/2019 Dnr 2019/175

Förslag till livsmedelstaxa
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen 
livsmeddelstaxa att träda i kraft 2020-01-01.

Vidare föreslås att tidigare antagen taxa § 168/2015 upphör att gälla.

Sammanfattning
För att säkerställa att kommunerna har möjlighet att ta betalt för 
livsmedelskontrollen efter årsskiftet behöver taxebestämmelserna anpassas 
till EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625.

Ärendebeskrivning
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 
(om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa 
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser 
om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel) i kraft. Detta 
innebär att gällande kontrollförordning (EG) 882/2004 upphör. 

Den nya kontrollförordningen innehåller nya begrepp som ska införlivas i 
svensk lagstiftning och tidigare begrepp försvinner. För att säkerställa att 
kommunerna har möjlighet att ta betalt för livsmedelskontrollen efter 
årsskiftet har taxebestämmelserna anpassats till den nya EU-förordningen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 159/2019 att föreslå 
kommunfullmäktige beslut att anta redovisat förslag till taxa för kommunens 
offentliga kontroll inom livsmedelsområdet att gälla från den 16 december 
2019 enligt bilaga. När den föreslagna taxan träder i kraft upphör tidigare 
livsmedelstaxa att gälla, kf § 168/2015-12-14.

Beslutsunderlag
Förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet.  
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 252/2019
Miljö- och byggnadsnämnden § 159/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 116/2019 Dnr 2019/164

Renhållningstaxa 2020
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
renhållningstaxa för 2020.

Vidare föreslås att taxa för mottagande av avfall på Kejsarkullens 
avfallsanläggning och prislista för hämtning av förpackningar och 
returpapper från flerfamiljshus och verksamheter ska fortsätta gälla 
oförändrade under 2020.

Sammanfattning
Förbundsdirektionen har överlämnat förslag på renhållningstaxa för 2020.

Ärendebeskrivning
I april 2020 kommer en förbränningsskatt att införas på avfall som 
förbränns på 75 kr/ton avfall. Detta och organisationsförändringen inom 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) samt att kostnaden för 
insamling av avfall har ökat leder till ökade kostnader som kommer att 
täckas av ett tidigare genererat överskott.

Trots ovanstående föreslås inga höjningar 2020 på taxorna för 
avfallshämtningen på grund av ny lagstiftning och kommande 
förhandlingar om ersättning för förpackningar- och returpapper. Det har 
kommit nya förordningar som förändrar förutsättningarna för fastighetsnära 
insamling. I korthet innebär förändringarna att producenterna ska ta det 
fulla ekonomiska ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper 
genom tillståndspliktiga insamlingssystem. 

Insamling av förpackningar och returpapper ska som huvudregel ske 
bostads- eller kvartersnära. För att ge aktörerna tid att anpassa sig kommer 
kraven stegvis att öka från att omfatta 60 procent av landets 
bostadsfastigheter 2021 till att 2025 omfatta landets samtliga 
bostadsfastigheter. 

Förändringar till 2020
En felsorteringsavgift kommer att införas. Avgiften som är på 200 kr tas ut 
vid upprepad felsortering om förbättring inte sker efter påpekande. ÖSK 
har rätt att ta ut avgiften tills sorteringen har rättats till. Avgiften införs med 
syftet att komma till rätta med svårare fall av frekvent felsortering. 

Taxan för schemalagda slamtömningar kommer att höjas med 80 kronor 

5



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-26

2(3)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

och avgiften för slanglängder under 50 meter tas bort. Avgiften har sedan 
den infördes 2017 varit omdiskuterad och tidskrävande. Det är en svår taxa 
både ur ett kundperspektiv och ur ett entreprenörsperspektiv. Det uppstår 
ofta diskussioner om var bilen har stått, varför chaufförer gör olika 
bedömningar, olika kunder gör olika prioriteringar där vissa tillåter körning 
på gräsmatta medan andra inte gör det. Slanglängder över 50 meter 
kommer att debiteras som tidigare eftersom de oftast utförs av ett 
specialfordon.

En ny taxa för jourtömning av slambrunn på vardagar, lördag och söndag 
samt helg föreslås. I nuvarande taxa finns endast akuttömning vardag om 
beställning sker innan kl. 13.00. Med den nya taxan får fastighetsägaren ett 
fast pris på vad det kostar vid beställning av jourtömning och faktureringen 
görs av ÖSK.

Eftersom ÖSK inte utför någon tömning av fettavskiljare i Högsby eller 
Hultsfred har dessa avgifter lyfts bort. Avgifterna var högt satta och kändes 
inte representativa. Om tömning av fettavskiljare skulle bli aktuellt finns en 
skrivning i taxan som tillåter att självkostnadspris tas ut. I dagsläget klassas 
inte fettavskiljare som ett hushållsavfall. Skulle detta ändras kan avgifter 
för tömning av fettavskiljare läggas till igen.

Ändringar av redaktionell karaktär
En del estetiska förändringar har gjorts i dokumentet. Allmänna 
bestämmelser ligger i slutet av dokumentet istället och totalsumman för 
renhållningstaxan villor och fritidshus framgår på ett tydligare sätt.

Andra mindre förändringar som gjorts är att hemkompostabonnemang 
numera heter ”Abonnemang med hemkompostering” istället för att klassas 
som ett rött abonnemang. Taxan för dragväg har förenklats, se tabell 11 
förslag till renhållningstaxa för Hultsfreds kommun 2020. 

Inför framtida justeringar
Framtida justeringar av taxan inför 2021 kan behöva göras. Det finns ett 
antal osäkerhetsfaktorer som inte är kända i dagsläget varav en av de största 
är vilken ersättning ett godkänt insamlingssystem kommer att betala ut för 
insamling av förpackningar och returpapper. Detta kommer att påverka den 
framtida avgiftsnivån på taxan.

Framtida ekonomiska utfall är även beroende av flera andra faktorer, såsom 
eventuella förändringar av anslutningsgraden till fyrfackssystemet bland 
villor och fritidshus, hur snabbt systemet kan införas bland flerfamiljshus 
och verksamheter och hur dessa väljer att utforma sina avfallslösningar. 
Andra faktorer som påverkar är personalbehov inom ÖSK i förhållande till 
köpta tjänster från entreprenör samt eventuella förändringar i priser och 
ersättningar för behandling och insamling av olika avfallstyper.

Uppföljning och beräkningar kommer därför att behöva göras minst en 
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gång per år och vid behov kommer ytterligare justeringar av taxan uppåt 
eller nedåt att behöva ske för att balansera intäkter och kostnader.

Förbundsdirektionens beslut
Förbundsdirektionen beslutade godkänna förslaget till renhållningstaxa för 
2020 samt att taxa för mottagande av avfall på Kejsarkullens 
avfallsanläggning och prislista för hämtning av förpackningar och 
returpapper från flerfamiljshus och verksamheter ska fortsätta gälla 
oförändrade under 2020. Taxan ska fastställas av kommunfullmäktige.

Förbundsdirektionen beslutade även att förtydliga i taxedokumentet vad 
gäller överfulla kärl och rätten att inte tömma dem. Det ska framgå tydligt i 
taxan att det är vid ordinarie tömningsdag som detta gäller.

Beslutsunderlag
Förbundsdirektionen § 67/2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 231/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 117/2019 Dnr 2019/165

VA-taxa 2020
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
oförändrad VA-taxa för 2020.

Vidare föreslås kommunfullmäktige införa avgift för tillfälligt vatten i 
enlighet med brukningsavgifterna i beslutsunderlaget samt införa taxa för 
Östra Smålands Kommunalteknikförbunds (ÖSK) kostnader gällande 
uppsättning samt nedtagning av tillfälligt vatten.

Sammanfattning
Förbundsdirektionen har översänt förslag till VA-taxa för 2020.

Ärendebeskrivning
En långtidsprognos på VA-taxorna har gjorts enligt en beräkningsmodell 
som ÖSK använder sedan flera år tillbaka. Prognosen visar att taxan kan 
vara oförändrad 2020 men att det krävs framtida höjningar.
Vidare kommer ÖSK att göra ett omfattande förändringsförslag på struktur 
och hantering av taxor inför taxa 2021. Detta arbete påbörjas redan i 
november 2019.

I taxan idag har det saknats fast avgift för tillfälligt vatten. Vi har istället 
försökt fakturera faktisk kostnad vid varje enskilt fall. För att minska 
administration för ÖSK och kunderna är det bättre med en beslutad fast 
taxa. Förslaget innebär också att tillfälliga kunder likställs mer mot fasta 
kunder.

ÖSK vill även inför en taxa för upprättande och nedplockning av tillfälligt 
vatten. Taxan är beräknad till två timmar för en vattenmätartekniker att 
utför detta.  

Beslutsunderlag
Förbundsdirektionen § 69/2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 118/2019 Dnr 2019/174

Förslag till förändring av taxor för tillsyn enligt 
lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn 
och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att översända ärendet till Kommunförbundet 
Kalmar län med avsikt att inhämta förbundets synpunkter på bland annat 
nivåer och därefter får ärendet återkomma för beslut.

Sammanfattning
Räddningschefen lämnar förslag till förändring av taxor för tillsyn och 
tillstånd för LSO och LBE.

Ärendebeskrivning
Den taxekonstruktion som kommunen har i dag täcker inte de kostnader 
som organisationen har för myndighetsområdet. Kommunen är enligt 
kommunallagen inte skyldiga att ta ut avgifter enligt LSO/LBE utan kan 
välja att helt eller delvis skattefinansiera verksamheten. Om man däremot 
vill att verksamheten till större del ska bära sina kostnader behöver 
taxekonstruktionen göras om och avgifterna höjas. 

De nya taxorna har räknats fram med hjälp av det underlag som Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) tog fram under 2016 och som kan 
användas som stöd för kommunerna vid konstruktion av taxor vid 
myndighetsutövning enligt LSO och LBE.

Förslaget består av nya taxebestämmelser samt taxetabeller som baseras på 
en tidsuppskattning för olika ärendetyper och beräkning av 
handläggningskostnad per timme. 

Yrkanden
Lars Rosander, C, föreslår att ärendet lämnas till Kommunförbundet
Kalmar län för synpunkter, med instämmande av Tomas Söreling, S.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från räddningschefen 2019-11-18
Förslag till taxor
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 253/2019
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Skickas till
Kommunförbundet Kalmar län
Räddningschefen f k
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KS § 119/2019 Dnr 2019/138

Detaljplan för del av Magistern 3
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för 
Magistern 3 i Virserum.

Vidare föreslås kommunfullmäktige anta föreslaget exploateringsavtal för 
del av Magistern 3 i Virserum, under förutsättning att kommunfullmäktige 
antar detaljplanen för Magistern 3.

Sammanfattning
Förslag på detaljplan och exploateringsavtal för del av Magistern 3 i 
Virserum.

Ärendebeskrivning
Detaljplan
Detaljplanen har varit på samråd och granskning under åren 2017 
respektive 2019. Ett informationsmöte med sakägarna hölls under våren 
2017 om detaljplaneförslagets innehåll och konsekvenser. Yttranden från 
15 olika instanser och sakägare kom in under samråds- och gransknings-
tiden. 

Plankartan har justerats efter granskningen beträffande säkerhetsavstånd 
och ledningsdragning till transformatorstationen, samt säkerställande av 
omhändertagande av dagvatten på kvartersmarken. Justeringarna har 
samråtts med berörda parter. 

Yttrandena föranledde inga ändringar av planhandlingarna inför 
antagandet. Detaljplanen bedöms vara klar att antas i enlighet med 
granskningsutlåtandet.

Ett förslag till exploateringsavtal mellan TED International Holding AB 
och Hultsfreds kommun har upprättats. 

Exploateringsavtal
Syftet med exploateringen är att uppföra bostadsbebyggelse i olika 
former samt att anlägga infrastrukturen kopplat till detta.
Exploatörens och kommunens mål är att få fler kommuninvånare och att 
öka tillgängligheten i området.
Vatten- och spillvattenledningar ska anslutas till det allmänna 
ledningsnätet och ingå i verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
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Avtalet reglerar kostnader och ansvar mellan kommunen och exploatören 
under genomförandet av detaljplanen. Avtalet föreslås endast gälla fem år 
från och med att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Avtalet ska endast antas under förutsättning att detaljplanen antas av 
kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 119/2019
Tjänsteskrivelse från avdelningschef Jens Karlsson 2019-11-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 245/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 120/2019 Dnr 2019/161

Utbetalning av partistöd för 2020
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2020 
utbetalas till de politiska partierna i kommunfullmäktige enligt förteckningen 
nedan.

Parti
Antal 

mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt
Centerpartiet 15 14 720 kr 111 750 kr 126 470 kr
Socialdemokraterna 12 14 720 kr 89 400 kr 104 120 kr
Sverigedemokraterna 6 14 720 kr 44 700 kr 59 420 kr
Moderaterna 4 14 720 kr 29 800 kr 44 520 kr
Kristdemokraterna 4 14 720 kr 29 800 kr 44 520 kr
Vänsterpartiet 4 14 720 kr 29 800 kr 44 520 kr
Summa 45 423 570 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 utbetalas 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 befogas. 
Redovisningen ska ske senast 6 månader efter räkenskapsåret.

Redovisningen av 2019 års partistöd ska vara inlämnat till kommunkansliet 
senast 2020-06-30.

Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat in 
redovisningen i tid för 2018.

Partistöd utbetalas under 2020 med dels ett grundstöd om 14 720 kronor per 
parti samt dels ett mandatbundet stöd om 7 450 kronor per mandat. Baserat på 
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utvecklingen för konsumentprisindex (KPI) har en justering av beloppen skett 
jämfört med 2019.

Yrkanden
Tommy Ejnarsson, V, yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 224/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige 
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KS § 121/2019 Dnr 2019/162

Överlämnande av skolhälsovårdsjournaler i 
original 2016-2019
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
överlämnandet av skolhälsovårdsjournaler i original.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska godkänna överlämnande av 
skolhälsovårdsjournaler till andra kommuner.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunfullmäktige § 93/2008-10-27, får överlämnande av 
skolhälsovårdsjournaler i original ske till annan myndighet under 
förutsättning att samtycke från vårdnadshavare, eller elev som uppnått 
sådan mognad att hon eller han kan ta ställning ensam eller tillsammans 
med vårdnadshavare, har hämtats in.

Överlämnande av skolhälsovårdsjournaler gäller endast för upprättade 
journaler och beslut måste fattas årligen vid det tillfälle överlämnande ska 
ske, till exempel inför skolstart. Beslut ska fattas av kommunfullmäktige.

Från 2016 till 2019 har 273 elever flyttat utanför kommunen enligt 
följande:
100 elever läsåret 2016/2017
119 elever läsåret 2017/2018
54 elever läsåret 2018/2019

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 226/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 122/2019 Dnr 2019/167

Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap - översyn styrdokument och 
instruktion kommunchef - program för 
krisberedskap
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
styrdokumentet ”Program för krisberedskap”.

Sammanfattning
En överenskommelse har träffats mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). I och med denna behövs ett styrdokument om krisberedskap tas 
fram och beslutas om i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 har träffats 
mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). För att efterleva denna behövs nya 
dokument tas fram samt en ny hantering för det praktiska arbetet med 
krisledning. 

För kommunens del innebär det bland annat att ett nytt styrdokument 
”Program för krisberedskap” ska tas fram.   

Styrdokument ”Program för krisberedskap”
Ett nytt styrdokument där kommunens arbete med krisberedskap renodlas 
och får ett mer strategiskt innehåll. Dokumentet ska även beslutas av 
kommunfullmäktige.

Förslaget anger kommunens övergripande mål och riktning för arbetet med 
krisberedskap under mandatperioden.   

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag till ”Program för krisberedskap”
Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 234/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 123/2019 Dnr 2019/167

Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap - översyn styrdokument och 
instruktion kommunchef - reglemente för 
krisledningsnämnden
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa förslag till 
”Reglemente för krisledningsnämnden”.

Sammanfattning
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 har träffats 
mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). För att efterleva denna ska 
krisledningsnämnden ha ett fastställt reglemente. 

Ärendebeskrivning
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 har träffats 
mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). För att efterleva denna behövs nya 
dokument tas fram samt en ny hantering för det praktiska arbetet med 
krisledning, däribland då ett reglemente för krisledningsnämnden. 

Reglementet för krisledningsnämnden innehåller formerna för nämndens 
uppdrag och verksamhet. I dag finns beskrivning av nämndens arbete i 
”Krishanteringsplanen” som antogs av kommunfullmäktige § 140/2015-11-
02.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till reglemente
Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och 
Myndigheten för beredskap
Krishanteringsplanen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 235/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 124/2019 Dnr 2019/167

Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap - översyn styrdokument och 
instruktion kommunchef - upphörande av 
krishanteringsplan
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
”Krishanteringsplan” som antogs av kommunfullmäktige 
§ 140/2015 upphör att gälla från och med 2019-12-31.  

Sammanfattning
En överenskommelse har träffats mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). Med anledning av denna har nuvarande krishanteringsplan inte 
längre samma funktion.

Ärendebeskrivning
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 har träffats 
mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). För att efterleva denna behövs nya 
dokument tas fram samt en ny hantering för det praktiska arbetet med 
krisledning vilket innebär att nuvarande krishanteringsplan föreslås 
upphöra att gälla från årsskiftet. 

Krishanteringsplanen
I och med det nya övergripande styrdokumentet ”Program för 
krisberedskap” och reglemente för krisledningsnämnden finns det inte 
längre behov av nuvarande krishanteringsplan. Därför föreslås att den 
upphör att gälla från årsskiftet.

Därefter blir det kommunchefens uppdrag att ta beslut om inriktning för det 
förberedande arbetet och kommunens organisation för krisledning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 
Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Krishanteringsplanen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 236/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 125/2019 Dnr 2019/167

Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap - översyn styrdokument och 
instruktion kommunchef - komplettering av 
instruktion för kommunchefen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att komplettera kommunchefens instruktion 
med följande:

”Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman även vid kris eller svår 
påfrestning samt ansvarar för det förberedande arbetet och kommunens 
organisation för krisledning.”

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att 
krishanteringsplanen som antogs § 140/2015 upphör att gälla.   

Sammanfattning
En överenskommelse har träffats mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). Nedan lämnas förslag på dokument och beslut för att följa 
överenskommelsen. 

Ärendebeskrivning
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 har träffats 
mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). För att efterleva denna behövs nya 
dokument tas fram samt en ny hantering för det praktiska arbetet med 
krisledning. Dessutom ska kommunstyrelsen i instruktionen för 
kommunchefen ange vilka uppgifter som kommunchefen ska ha avseende 
krisberedskap.  

Instruktion till kommunchefen
I överenskommelsen finns också att kommundirektörens (här 
kommunchefens) roll lyfts fram. Detta innebär att instruktionen 
kompletteras med följande:

”Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman även vid kris eller svår 
påfrestning samt ansvarar för det förberedande arbetet och kommunens 
organisation för krisledning.”
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag till instruktion
Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237/2019

Skickas till
Kommunkansliet 
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 126/2019 Dnr 2019/173

Hyresavtal med Virumsvallen AB 2019-2020
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner avtalet med Virumsvallen för 2019-2020.

Ärendebeskrivning
Ett avtal för 2019/2020 har upprättats mellan Virumsvallen AB som 
fastighetsägare/hyresvärd och Hultsfreds kommun som hyresgäst.

För nyttjande av ishallen under hyresperioden betalar Hultsfreds kommun 
755 000 kronor.

I avtalet finns noterat de veckodagar och tidpunkter som Hultsfreds 
kommun har rätt att nyttja. 
  
För 2017/2018 betalade kommunen 779 000 kronor. 

Yrkanden
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Förslag till avtal
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 247/2019

Skickas till
Virumsvallen AB
Kultur- och fritidsförvaltningen
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 127/2019 Dnr 2019/157

Upphörande av eFokus
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att dokumentet eFokus 2015 upphör. 

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade, KS § 97/2015, år 2015 om att godkänna 
dokumentet ”eFokus – nya former för intern och extern serviceutveckling”. 

Dokumentet är inte längre aktuellt och bör upphöra. Anledningen är att de 
flesta förändringar som eFokus innehåller är genomförda. De punkter som 
inte har genomförts kommer att tas med vidare i arbetet med digitalisering 
framöver. Samtidigt har organisationen genom åren förändrats så att den i 
eFokus beslutade organisationen har upphört. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade, KS § 97/2015, år 2015 om att godkänna 
dokumentet ”eFokus – nya former för intern och extern serviceutveckling”. 

Dokumentet är inte längre aktuellt och bör upphöra. Anledningen är att de 
flesta förändringar som eFokus innehåller är genomförda. De punkter som 
inte har genomförts kommer att tas med vidare i arbetet med digitalisering 
framöver. Samtidigt har organisationen genom åren förändrats så att den i 
eFokus beslutade organisationen har upphört. 

Beslutet om eFokus innehöll följande fyra delar;

1. Bryt ut verksamhetsutvecklingsansvaret ur nuvarande IT-funktion, och 
intensifiera arbetet med verksamhetsutveckling 
2. Organisera om IT-enheten och trimma IT-motorn 
3. Gör om receptionen till ett kontaktcenter under informationsenheten och 
erbjud moderna informationstjänster 
4. Inled arbetet med utveckling av smarta kommuntjänster (e-tjänster) 

1. Bryt ut verksamhetsutvecklingsansvaret ur nuvarande IT-funktion, 
och intensifiera arbetet med verksamhetsutveckling 
Den nya organisationen såg ut som följande där eUtvecklingschef var 
underställd kommunchef;
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

I april 2018 förändrades organisationen genom att ekonomichef blev ansvarig 
för de administrativa kontoren; eUtveckling, IT, information, personal och 
kansli. Den tidigare beslutade eUtvecklingsorganisationen förändrades 
därmed till att IT- kontor och informationskontor inte längre var underordnat 
eUtvecklingskontoret;

Ytterligare förändringar föranledda av eUtvecklingschefens kommande 
pensionering skedde i oktober 2019. Malin Albertsson, chef för 
informationsenheten, kontaktcenter och turism tillsattes som chef även för 
eUtvecklingskontoret. Nuvarande organisation ser därmed ut som följande;

2. Organisera om IT-enheten och trimma IT-motorn 
De förändringar som beskrevs i eFokus har delvis genomförts. Bland annat 
har inte kontaktcenter blivit navet för IT- support. Den nuvarande 
organisationen kommer att arbeta för att utveckla IT- support men också 
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andra delar av intern service. Det kan innebära att alla anställda har ”en väg 
in” till hjälp, bättre support via support.hultsfred.se och således hjälp till 
självhjälp. Kontaktcenters roll i den förändrade interna servicen kommer att 
utredas vidare.

Att trimma IT- motorn var en slutsats i en konsultrapport från Advania. Av de 
föreslagna förändringarna har det mesta genomförts men några punkter 
återstår. Den nya organisationen kommer fortsatt ha fokus på effektivisering, 
standardisering, självservice och automatisering men inte bara på IT- kontoret 
utan på alla de administrativa kontoren. 

3. Gör om receptionen till ett kontaktcenter under informationsenheten 
och erbjud moderna informationstjänster
Förändringen är genomförd och kontaktcenter avlastar idag flera 
förvaltningar samt ÖSK.

4. Inled arbetet med utveckling av smarta kommuntjänster (e-tjänster) 
Förändringen genomförd. E- tjänsteplattform har upphandlats i samverkan 
med CesamH, en e- tjänstesamverkan i länet. eUtvecklingskontoret och 
förvaltningarna samt CesamH arbetar löpande med att ta fram nya e-tjänster.

Framtida arbete med e-utvecklingsfrågor och digitalisering
För den nya organisationens arbete med digitalisering i kommunen arbetas för 
närvarande fram mål och nyckeltal i ett styrkort för digitalisering. Styrkortet 
kommer att vara eUtvecklingskontorets tillsammans med IT- kontorets 
målsättningar för kommunens utveckling inom digitalisering 2020. Styrkortet 
är under utveckling och finns i bilaga 1.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2019-11-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 248/2019

Skickas till
Ekonomikontoret
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KS § 127/2019 Dnr 2019/177

Fullmakt för VD:n vid AB Hultsfreds Bostäder
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till fullmakt för VD Helena 
Grybäck Svensson vid AB Hultsfreds Bostäder. 

Ärendebeskrivning
Ett förslag till fullmakt har upprättats för att VD Helena Grybäck Svensson 
vid AB Hultsfreds Bostäder ska kunna hantera kommunens markfrågor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-13
Förslag till fullmakt
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 255/2019

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
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KS § 128/2019 Dnr 2019/160

Kulturstipendium 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att årets kulturstipendium tilldelas Emma 
Jansson. 

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat förslag på mottagare av årets 
kulturstipendium.

Emma Jansson föreslås utses till mottagare av kulturstipendiet 2019 enligt 
följande motivering:

” För sitt breda konstnärliga skapande inom allt från fotografi, grafisk 
design, illustration och författarskap. Med inspiration från naturen skapar 
hon fantastiska motiv som blir till bilder, illustrationer och produkter, alltid 
med ett miljömedvetet tankesätt. Som författare och illustratör till egna och 
andras barnböcker skapar hon lust att läsa. Emma värnar om sin hembygd 
och har en varm känsla för landsbygden. Hon syns och hörs inte bara i 
Hultsfred. Emma Jansson är en god och inspirerande ambassadör för 
Hultsfreds kommun.”

Yrkanden
Tomas Söreling, S, Åke Nilsson, KD, Tommy Ejnarsson, V, och Åke 
Bergh, M, yrkar bifall till förslaget.

Skickas till
Kultursekreteraren
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KS § 130/2019

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

Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-05 2019-11-12 2019-11-19

AB Hultsfreds Bostäder
2019-10-23

Hultsfreds Kommunala Industri AB
2019-11-19

Delegationsbeslut
Kommunchef
Beslutsattestanter 2019 för kommunstyrelsens förvaltningar 2019-10-17

Meddelande
1. Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner i Kalmar län 2020
2. Arbetsutskottet gav § 240/2019 kommunstyrelsens ordförande och 

kommunchefen i uppdrag att formulera en överklagan på beslutet om 
hastighetssänkningen på riksväg 34/23 samt översända densamma till 
Trafikverket. Överklagan är nu översänd till Trafikverket.
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Lars Rosander, C X

2 Åke Nilsson, KD X

3 Tomas Söreling, S X

4 Åke Bergh, M    X

5 Per-Inge Pettersson, C X

6 Åsa Landberg, C X

7 Ronny Olsson, C X

8 Nermina Mizimovic, S Silva Andersson, S X

9 Tommy Rälg, S Ulf Nilsson, S X

10 Tommy Ejnarsson, V X

11 John Hoffbrink, SD X
11/11      
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