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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista 2017-11-06

§ 113 Meddelanden 2017/42

§ 114 Allmänhetens frågestund 2017/86

§ 115 Ny motion från Anders Andersson, 
KD, angående äldreboendegaranti

2017/123

§ 116 Ny motion från John Hoffbrink och 
Lisbeth Hoffbrink, båda SD, angående 
belysning av del av Badstigen i 
Virserum

2017/139

§ 117 Ny motion från John Hoffbrink och 
Lisbeth Hoffbrink, båda SD, angående 
dekalerna på kommunens bilar

2017/151

§ 118 Ny motion från Tommy Rälg, S, om att 
öka badandet i Hulingen

2017/152

§ 119 Ny motion från Börje Helgesson, L, 
om att förebygga fallolyckor hos äldre

2017/154

§ 120 Ny motion från Börje Helgesson, L, 
om att förstärka de årsrikas situation

2017/155

§ 121 Ny motion från Lars Rosander, Per-
Inge Pettersson och Ulf Larsson, 
samtliga C, angående konkreta åtgärder 
för förbättrad folkhälsa, nr 1

2017/164

§ 122 Ny motion från Lars Rosander, Per-
Inge Pettersson och Ulf Larsson, 
samtliga C, angående konkreta åtgärder 
för förbättrad folkhälsa, nr 2

2017/165

§ 123 Ny motion från John Hoffbrink, SD, 
om avslutande av Hultsfreds kommuns 
engagemang i vindkraftsprojektet

2017/163

§ 124 Interpellation från Lennart Beijer 
angående upphandling av byggprojekt

2017/1
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§ 125 Entledigande från uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige, 
ersättare i valnämnden samt huvudman 
i Virserums sparbank

2017/153

§ 126 Val av ny ledamot samt ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden

§ 127 Information om Regional 
Utvecklingsstrategi (RUS)

2017/134

§ 128 Delårsrapport per 2017-08-31 med 
helårsprognos för drift- och 
investeringsbudget

2017/141

§ 129 Delårsrapport per 2017-08-31 Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund

2017/144

§ 130 Tilläggsanslag löner 2017 2017/138

§ 131 Äldreboenden i kommunen 2016/33

§ 132 Svar på motion från Börje Helgesson, 
L, om motprestation för att erhålla 
försörjningsstöd (socialbidrag)

2016/136

§ 133 Investeringsprojekt Gårdveda VA-
sanering samt belysning och 
trafiksäkerhet

2017/128

§ 134 Förslag sammanträdesdagar 2018 2017/131

§ 135 Bordläggning av ärenden

Närvarolista
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 113/2017 Dnr 2017/42

Meddelanden
1. Redovisningen av anslagen för särskilda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början                  Anslaget 2017                    Återstår
650 000:-                                         0:-                                       650 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål:

Anslag från årets början                   Anslaget 2017                   Återstår
16 250 600:-                                     0:-                                      16 250 600:-

2. Information om krisledningsnämnden

3. Kort information om nya lagar

4. Beslut från socialnämnden gällande utbetalning av ekonomiskt bistånd ur 
ett jämställdhetsperspektiv
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 114/2017 Dnr 2017/86

Allmänhetens frågestund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska allmänheten beredas tillfälle 
att ställa frågor vid varje sammanträde med kommunfullmäktige.

Vid dagens sammanträde med kommunfullmäktige ställs frågor om 
följande ämnen:

Ett antal frågor angående den pågående äldreboendeutredningen togs upp 
vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, svarar på frågorna.
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KF § 115/2017 Dnr 2017/123

Ny motion från Anders Andersson, KD, 
angående äldreboendegaranti
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
En motion angående äldreboendegaranti har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Anders Andersson, KD, har 2017-08-23 lämnat in 
en motion om äldreboendegaranti. Motionsställaren menar att det är hög tid 
att lagstifta om en äldreboendegaranti, som skulle kunna garantera varje 
person över exempelvis 85 år en lagstadgad rätt att få en plats på ett 
äldreboende om så önskas. Förslaget innebär att beslutet att flytta till ett 
äldreboende helt ska vara den enskildes. Kommunens ansvar är att se till att 
det finns platser på olika boendealternativ.

Kristdemokraterna föreslår därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
klarlägga vad som inom nuvarande lagstiftning är möjligt att göra för att 
vår kommun ska kunna gå före och erbjuda en äldreboendegaranti, 
alternativt ta kontakt med SKL och socialdepartementet för att få de 
regeländringar som behövs.

Beslutsunderlag
Motion från Anders Andersson, KD, 2017-08-23

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 116/2017 Dnr 2017/139 317

Ny motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, båda SD, angående belysning av del 
av Badstigen i Virserum
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Sammanfattning
En motion om önskemål om belysning av en väg har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 
har 2017-09-26 lämnat in en motion om belysning. 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 brottsförebyggande.

Beslutsunderlag
Motion från John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 2017-09-26

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 117/2017 Dnr 2017/151

Ny motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, båda SD, angående dekalerna på 
kommunens bilar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Sammanfattning
En motion gällande dekalerna på kommunens bilar har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 
har 2017-10-16 lämnat in en motion angående dekalerna på kommunens 
bilar. Motionsställarna anser att dekalerna bör tas bort, med anledning av 
att utomstående människor inte bör veta att någon har besök av exempelvis 
hemtjänst eller socialtjänst. 

Beslutsunderlag
Motion från John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 2017-10-16

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 118/2017 Dnr 2017/152

Ny motion från Tommy Rälg, S, om att öka 
badandet i Hulingen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Sammanfattning
En motion om att öka badandet i sjön Hulingen har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Tommy Rälg, S, har 2017-10-17 lämnat in en 
motion om att öka badandet i sjön Hulingen. Motionsställaren beskriver att 
utvecklingen som pågår runt sjön ökar attraktionsvärdet, och därför bör fler 
badplatser anläggas längs med Sjövägen och Herrstorpet.

Motionsställaren föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheten till flera badplatser samt att titta på andra möjligheter att ta 
tillvara på den attraktiva miljön vid Hulingen.

Beslutsunderlag
Motion från Tommy Rälg, S, 2017-10-17

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 119/2017 Dnr 2017/154

Ny motion från Börje Helgesson, L, om att 
förebygga fallolyckor hos våra äldre
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Sammanfattning
En motion om att erbjuda halkskydd till äldre för att förebygga fallolyckor 
har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2017-10-18 lämnat in en 
motion om att förebygga fallolyckor hos äldre. I motionen föreslås att 
kommunen erbjuder halkskydd till våra äldre kommuninvånare, i första 
hand till de som idag har hemtjänst eller larm, i andra hand till alla över 65 
år. Motionsställaren föreslår även att medel för kommande säsong tas ur 
oförutsedda utgifter och därför behandlas vid budgetberedningen för 2019, 
samt att ansvarig förvaltning får i uppdrag att söka medfinansiering från 
exempelvis landstinget.

Beslutsunderlag
Motion från Börje Helgesson, L, 2017-10-18

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 120/2017 Dnr 2017/155

Ny motion från Börje Helgesson, L, om att 
förstärka de årsrikas situation
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Sammanfattning
En motion om att förstärka de årsrikas situation har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2017-10-18 lämnat in en 
motion om att förstärka de årsrikas situation genom att införa projektet 
”Måltidsvän”. Motionsställaren föreslår att ansvariga förvaltningar 
skyndsamt utreder möjligheten till att initiera projektet ”Måltidsvän” 
tillsammans med föreningar och övriga civilsamhället. I motionen föreslås 
även det avsätts 75 000 kronor för projektet samt att motionen behandlas i 
budgetberedningen inför 2019.

Beslutsunderlag
Motion från Börje Helgesson, L, 2017-10-18

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 121/2017 Dnr 2017/164

Ny motion från Lars Rosander, Per-Inge 
Pettersson och Ulf Larsson, samtliga C, 
angående konkreta åtgärder för förbättrad 
folkhälsa, nr 1
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Sammanfattning
En motion som är uppdelad i två delar och handlar om konkreta åtgärder 
för förbättrad folkhälsa har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Lars Rosander, Per-Inge Pettersson och Ulf 
Larsson, samtliga C, har 2017-11-02 lämnat in en motion om konkreta 
åtgärder för förbättrad folkhälsa.

Motionen tar upp ett antal punkter som motionsställarna vill ska ligga som 
grund för planläggningen när motionen bereds. 

Beslutsunderlag
Motion från Lars Rosander, Per-Inge Pettersson och Ulf Larsson, samtliga 
C, 2017-11-02

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 122/2017 Dnr 2017/165

Ny motion från Lars Rosander, Per-Inge 
Pettersson och Ulf Larsson, samtliga C, 
angående konkreta åtgärder för förbättrad 
folkhälsa, nr 2
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Sammanfattning
En motion som är uppdelad i två delar och handlar om konkreta åtgärder 
för förbättrad folkhälsa har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Lars Rosander, Per-Inge Pettersson och Ulf 
Larsson, samtliga C, har 2017-11-02 lämnat in en motion om konkreta 
åtgärder för förbättrad folkhälsa.

Motionen tar upp ett antal punkter som motionsställarna vill ska ligga som 
grund för planläggningen när motionen bereds. 

Beslutsunderlag
Motion från Lars Rosander, Per-Inge Pettersson och Ulf Larsson, samtliga 
C, 2017-11-02

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 123/2017 Dnr 2017/163

Ny motion från John Hoffbrink, SD, om 
avslutande av Hultsfreds kommuns 
engagemang i vindkraftsprojekt
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Sammanfattning
En motion om kommunens engagemang i vindkraftsprojektet har lämnats 
in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten John Hoffbrink, SD, har lämnat in en motion 
angående kommunens engagemang i vindkraftsprojektet. Hultsfred 
kommun har tillsammans med Mönsterås och Högsby kommuner tidigare 
investerat i ett vindkraftsprojekt med placering i norra Sverige. 
Motionsställaren anser att detta är en dränering av kommunens ekonomi 
och vill därför att kommunfullmäktige beslutar avsluta sitt ägarengagemang 
och avyttrar sina andelar i vindkraftsprojektet.

Beslutsunderlag
Motion från John Hoffbrink, SD, 2017-11-03

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 124/2017 Dnr 2017/1 009

Interpellation från Lennart Beijer, V, till Lars 
Rosander, C, angående upphandling av 
byggprojekt
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad genom Lars 
Rosanders svar.

Sammanfattning
Lennart Beijer, V, har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, angående upphandling av 
byggprojekt.

Ärendebeskrivning
Lennart Beijer, V, har 2017-09-29 lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander angående upphandling av 
byggprojekt.

Interpellationsställaren tar bland annat upp att det är viktigt att upphandling 
av byggprojekt och andra varor och tjänster sker på ett sådant sätt att inte 
mindre lokala företag missgynnas. Med anledning av detta frågar 
interpellationsställaren om man är medveten om hur känslig vissa 
upphandlingar kan vara och om kommunen har koll på den gemensamma 
upphandlingsenheten i Västervik?

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har Lars Rosander lämnat 
följande svar:

”Interpellationen tar upp betydelsen av att vi har lokala  företag inom 
byggnation och deras möjligheter att delta i kommunens upphandlingar av 
olika byggprojekt. Jag tror att vi alla delar den uppfattningen.

För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla 
med skattemedlen måste kommunen och andra offentliga myndigheter följa 
vissa bestämmelser vid inköp, dvs Lagen om offentlig upphandling LOU. 
Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken 
leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. 
Enligt lagen får vi alltså inte ge särskilda fördelar till lokala företag.

Däremot kan vi ställa upp villkor i upphandlingarna som gör det möjligt att 
lägga anbud, även om man är ett mindre lokalt företag. När det gäller 

15



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-06

2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

hantverkstjänster inom byggnation, el, vvs, plåt, glas, takarbeten etc. har vi 
delat in kommunen i två områden (söder och norr) där företagen kunnat 
lämna anbud på ett eller båda områdena, och där har vi fått många anbud 
från företag såväl inom kommunen som från grannkommunerna. Det är ju 
även möjligt för ”våra” företag att lämna anbud i grannkommunerna, vilket 
också sker.

Faktorer som vi värdesätter i upphandlingar är bl.a. kreditvärdighet, 
kvalitet- & miljöledningssystem, genomförda utbildningar, att man har 
kapacitet och kunskap i organisationen. 

Vår inköpsorganisation sitter i Västervik och betjänar förutom Hultsfred, 
även Västervik, Vimmerby, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn. På så sätt 
kan vi få goda kunskaper och kontinuitet i juridik, avtalsskrivande och hela 
upphandlingsprocessen. Möten sker när olika upphandlingar är aktuella och 
villkoren för dessa fastställs. Vi har även regelbundna möten där 
kommunledningarna deltar, där frågor kring policy och uppföljningar med 
mera diskuteras.

Kravet som vi använder att anbudsläggande företag skall ha dubbel 
omsättning mot projektets storlek, är ju bara ett sätt att verifiera att det är 
rätt typ av företag som kommer att göra projektet. Vi tror inte vi har lokala 
företag som vill lägga hela sin årsarbetsinsats på ett specifikt projekt hos 
kommunen och sedan inte ha möjlighet att ha några andra kunder under 
samma tid. 

Stora projekt utförs ofta i annan projektform som kräver mer av företaget, 
bl a när det gäller likviditeten. Om vi tar bibliotekets pågående ombyggnad 
för Arbetsförmedlingen som exempel, så har vi där en större aktör från 
grannkommunen som nästan uteslutande anlitar våra lokala 
underentreprenörer inom el, ventilation, rör med mera. En annan möjlighet 
är att företag kan gå samman i anbuden för att klara av uppdragen.

Jag känner dock inte till att ett företag ska ha minst 10 års erfarenhet för ett 
aktuellt projekt, det har aldrig varit vår avsikt att ställa ett sådant krav.  

Jag tycker det är bra att interpellationen tar upp dessa frågor, för det är 
alltid sunt att ha en diskussion kring detta, och på din fråga vill jag därmed 
svara: ja.” 

Beslutsunderlag
Interpellation från Lennart Beijer, V
Interpellationssvar från Lars Rosander, C

Skickas till
Interpellationsställaren
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KF § 125/2017 Dnr 2017/153

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, ersättare i valnämnden 
samt huvudman i Virserums sparbank
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Gabriella Vogt från sitt uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i valnämnden samt 
huvudman i Virserums Sparbank.

Vidare beslutas att vad gäller uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige får ny sammanräkning begäras hos Länsstyrelsen.

Sammanfattning
En begäran om entledigande har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Gabriella Vogt, KD, har 2017-10-17 lämnat in en begäran om att bli 
entledigad från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i 
valnämnden samt som huvudman i Virserums sparbank.

Vad gäller uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige får ny 
sammanräkning begäras hos Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2017-10-17

Skickas till
Den entledigade
Länsstyrelsen
Virserums Sparbank
Kommunkansliet
Personalkontoret
Pärmen
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KF § 126/2017  

Val av ny ledamot samt ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Göran Gustafsson, SD, till ny ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden efter Bo Eriksson, SD.

Vidare beslutas att Tove Johansson, SD, utses till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Göran Gustafsson.

Sammanfattning
Val av ny ledamot samt ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Bo Eriksson, SD, har 2017-06-19 begärt att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade § 78/2017-06-26 att entlediga Bo Eriksson 
från sitt uppdrag.

På dagens sammanträde lämnar Sverigedemokraterna förslag om att utse 
Göran Gustafsson, SD, till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
Vidare föreslås att Tove Johansson, SD, utses till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Göran Gustafsson.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2017-06-19

Skickas till
De valda
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunkansliet
Personalkontoret
Pärmen
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KF § 127/2017 Dnr 2017/134

Information om Regional Utvecklingsstrategi 
(RUS)
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning
Regionförbundet har som regionalt utvecklingsansvarig aktör uppdraget att 
ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS).

Ärendebeskrivning
Representanter från Regionförbundet har tidigare varit ute i kommunerna 
för att ha dialog inför framtagandet av ett förslag på Regional 
Utvecklingsstrategi.

Strategin skickas ut för förankring och eventuella synpunkter. Efter beslut i 
regionförbundets och landstingets styrelser, kommer strategin åter att 
skickas ut till organisationer som då ges möjlighet att anta den.

Regionförbundet vill ha ett svar och eventuella synpunkter senast 17 
november 2017.

Arbetsutskottet beslutade § 202/2017 att begära förlängd svarstid då 
kommunstyrelsens sammanträde är 21 november.

Materialet finns på Regionförbundet i Kalmar läns hemsida:
http://rfkl.se/sv/Om-Regionforbundet/RUS/    

På dagens sammanträde med kommunfullmäktige närvarar representanter 
från Regionförbundet.

Beslutsunderlag
Missiv och förslag från Regionförbundet
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 202/2017 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 128/2017 Dnr 2017/141

Delårsrapport per 2017-08-31 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten per 2017-08-31.

Sammanfattning
Ekonomikontoret har tagit fram en delårsrapport för Hultsfreds kommun 
per 2017-08-31.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2017-08-31 och 
resultatet för kommunen är 38,9 mnkr. 

Prognosen för helåret 2017 beräknas bli 15,7 mnkr vilket är 8,7 mnkr sämre 
än budgeterat.

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har ärendet kompletterats med 
granskningsrapport och utlåtande från revisionen.

Ekonomichef Henric Svensson föredrar ärendet på dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
Delårsrapport per 2017-08-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 219/2017
Kommunstyrelsen 78/2017
Granskningsrapport och utlåtande från revisionen

Skickas till
Samtliga förvaltningar
Ekonomikontoret
Revisionen
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KF § 129/2017 Dnr 2017/144

Delårsrapport för 2017-08-31 Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport per 2017-08-31 
för Östra Smålands Kommunalteknikförbund.

Sammanfattning
Förbundsdirektionen har översänt delårsrapporten per 2017-08-31 för Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund.

Ärendebeskrivning
Uppföljningsrapporter per 2017-08-31 för Hultsfreds kommun har 
redovisats för förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen har efter 
redaktionella ändringar godkänt uppföljningsrapporterna per 2017-08-31 
samt översänt desamma till kommunstyrelsen.

Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet har revisionen 
överlämnat granskningsrapport och utlåtande.

Ekonomichef Henric Svensson föredrar ärendet på dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
Delårsrapport per 2017-08-31
Förbundsdirektionen § 38/2017
Kommunstyrelsen § 79/2017

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Ekonomikontoret
Revisionen
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KF § 130/2017 Dnr 2017/138

Tilläggsanslag löner 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden för löneökningarna 15 111,0 tkr 
finansieras genom att ianspråkta detta belopp av kommunfullmäktiges 
reserverade medel för särskilda ändamål år 2017 (16 205,6 tkr).  

Ärendebeskrivning
Personalkostnaderna i budgeten för år 2017 är beräknade med 
utgångspunkt från löneläget per 2015-04-01. Enligt uppgift från 
personalkontoret blev nivåhöjningen 2017-04-01 respektive 2017-05-01 ca 
3,4 %. Dock påverkas inte vissa ersättningar av höjningen varför ökningen 
av de totala lönekostnaderna blir något mindre.

När lönerna höjs ökar inte bara de löpande löneutbetalningarna utan också 
värdet av kommunens skuld för de anställdas semesterlöner samt 
pensionsavgift och löneskatt. Dock påverkas inte vissa ersättningar av 
höjningen.

Kostnaden för löneökningen inklusive personalomkostnadspålägg uppgår 
till 15 130,8 tkr av detta finansieras 19,8 tkr av statsbidrag. Återstår att 
finansiera är då 15 111,0 tkr, vilket föreslås ske genom att beloppet belastar 
kontot för kommunfullmäktiges reserverade medel för löneökningar. För 
detta finns avsatt 16 205,6 tkr i 2017 års budget, vilket medför ett överskott 
på 1 094,6 tkr med motsvarande förbättring av 2017 års budgeterade 
resultat. 

Ursprungligt avsatt belopp för reserverade medel för särskilda ändamål var 
17 865,6 tkr, i ombudgeteringen reducerades beloppet med 1 660 tkr vilket 
gav 16 205,6 tkr.

Ekonomichef Henric Svensson föredrar ärendet på dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 214/2017
Kommunstyrelsen § 81/2017

Skickas till
Ekonomikontoret
Personalkontoret
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KF § 131/2017 Dnr 2016/33

Äldreboenden i kommunen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. kommunen tillsammans med Riksbyggen bildar en kooperativ 
    hyresrättsförening,
2. kommunen tecknar stiftaravtal med Riksbyggen som reglerar syfte och
    ändamål med föreningen (enligt bilaga 7),
3. kommunen antar föreslagna stadgar för föreningen (enligt bilaga 6),
4. kommunen ska sälja anvisade fastigheter vid Lindgården-, Hemgården-   
    samt Eklidens särskilda boende till föreningen enligt senare upprättade  
    köpekontrakt. Priset ska vara kommunens bokförda värden vid  
    försäljningstillfället.
5. ge föreningen i uppdrag att genomföra om- och nybyggnation vid  
    Hemgården samt nybyggnation av trygghetslägenheter vid Ekliden enligt 
    redovisat förslag. (Beslut 1)
6. ge kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta bereda beslutsunderlagen för 
    övriga åtgärder enligt ”Beslut 2, 3 och 4”.
7. kommunen tecknar samverkansavtal med föreningen (enligt bilaga 8),
8. kommunen lämnar kommunal borgen med 165,5mkr till föreningen i 
    enlighet med ”Beslut 1”,
9. en förutsättning för försäljningen av fastigheterna är att försäljningen 
    kommer till stånd i enlighet med Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt.

Vidare beslutas att kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa 
kommunfullmäktiges beslut och att teckna kontrakten för försäljning 
Lindgårdens, Hemgårdens samt Eklidens särskilda boenden.

Slutligen beslutas att till styrelserepresentanter i den kooperativa 
hyresrättsföreningen utses kommunalråd Lars Rosander, förbundschef 
Helena Grybäck Svensson och ekonomichef Henric Svensson till ordinarie 
ledamöter och som ersättare utses oppositionsråd Rosie Folkesson, VD 
Nicke Wainebro och controller Patric Simonsson.

Reservation
Åke Nilsson, KD, Anders Andersson, KD, Lennart Beijer, V, Monica 
Bergh, KD, Sievert Andersson, M, Gunvor Nilsson, M och Lennart 
Davidsson, KD reserverar sig till förmån för Åke Nilssons yrkande om att 
driva projektet i kommunal regi.

Sammanfattning
Socialnämnden tog 2014-11-17 beslut om att föreslå fullmäktige att 
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upphandla en kartläggning och analys av befintliga särskilda boenden i 
Hultsfreds kommun. Kartläggningen skulle även beskriva framtida behov 
av särskilda boenden. En upphandling har genomförts och ett 
samarbetsavtal samt projektplan mellan Riksbyggen och Hultsfreds 
kommun finns nu framtaget.

Ärendebeskrivning
Efter genomförd upphandling gavs uppdrag om en äldreboendeutredning  
till Riksbyggen.

En styrgrupp har arbetat fram ett förslag. I styrgruppen har 
kommunstyrelsens presidium, socialnämndens arbetsutskott och 
ekonomichef ingått. Från start deltog kommunchefen men ekonomichefen 
tog över uppdraget under arbetets gång enligt beslut i kommunstyrelsen § 
83/2016-09-06.

På kommunfullmäktige sammanträde 2017-04-24 informerade Riksbyggen 
om äldreboendeutredningen.

Kommunstyrelsen beslutade § 88/2017-10-17 att samverkansavtalet 
(bilaga 8) ska justeras innan förslaget lämnas till kommunfullmäktige.

Vidare beslutade kommunstyrelsen ge arbetsutskottet i uppdrag att direkt 
till kommunfullmäktige lämna förslag på vilka tre personer som ska utses 
till kommunens ordinarie styrelseledamöter i föreningen samt vilka tre 
personer som ska utses som ersättare.

Ärendet har varit uppe för MBL behandling 2017-10-24 och 2017-10-31.

Yrkande
Lars Rosander, C, Per-Inge Pettersson, C, Tomas Söreling, S, John 
Hoffbrink, SD och Börje Helgesson, L yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag om att kommunen tillsammans med Riksbyggen bildar en 
kooperativ hyresrättsförening med mera enligt förslaget från 
kommunstyrelsen.  

Åke Nilsson, KD med instämmande av Lennart Davidsson, KD yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar driva ombyggnation och nybyggnad av 
äldreboenden (specifikt särskilda boenden) i egen kommunal regi enligt 
följande:

”Huvudsakliga motiv för ställningstagande:
 Upplåtelseformen med särskilda boenden i kooperativ hyresrätt i 

enlighet med Riksbyggens modell är i och för sig väletablerad. 
Däremot finns fortfarande en del formella tveksamheter i delar av 
upplägget som ännu prövats fullt ut i rättsliga instanser. Det finns 
delar som grundar sig i Riksbyggens egna bedömningar av det 
rättsliga läget.
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 För att pröva och besluta i ett av kommunens största och i övrigt 
mest omfattande projekt önskar jag ett långt utförligare underlag 
från Riksbyggens sida. Det som nu presenterats är i mina ögon 
mycket undermåligt, något som inte minst en jämförelse med det 
underlag som lämnades i Högsby kommun visar. Det senare är 
långt mer omfattande. Det gör det svårt att fullt ut värdera hur 
Riksbyggens modell kommer att fungera i vårt fall.

 Upplägget har helt klart sina fördelar, men jag är tveksam till att 
kommunen avhänder sig rådigheten över en så stor del av det 
kommunala fastighetsinnehavet på ett så viktigt område som 
äldreomsorgen.

 Ett av de bärande argumenten i tidigt stadium av vår process, var 
att vi förmodligen inte skulle kunna skaka fram personella resurser 
att driva ett så omfattande projekt. Idag har det visat sig att vi har 
ett utmärkt tillfälle att bygga en egen organisation och åstadkomma 
ett ur kompetensförsörjningssynpunkt bra utgångsläge för 
framtiden.”

Lennart Beijer, V, Lennart Davidsson, KD, Sievert Andersson, M och Pär 
Edgren, M yrkar att ärendet ska återremitteras.

Anders Andersson, KD yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i 
andra hand bifall till Åke Nilssons yrkande.  

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller om ärendet 
ska avgöras idag. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag varpå Lennart Davidsson, KD begär votering.

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att ärendet ska 
återremitteras.

Omröstningsresultat
Med 32 ja-röster och 8 nej-röster, se särskild röstningslista, beslutar 
kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag.

Åke Nilsson, KD, Anders Andersson, KD, Lennart Beijer, V, Monica 
Bergh, KD, Sievert Andersson, M, Gunvor Nilsson, M, Lennart Davidsson, 
KD och Pär Edgren, M reserverar sig till förmån för yrkandet om 
återremiss.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Åke Nilssons yrkande 
om att driva projektet i kommunal regi och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 34/2016, 124/2016, 168/2016, 
102/2017, 111/2017, 123/2017, 177/2017, 224/2017
Kommunstyrelsen §§ 16/2016, 83/2016, 34/2017, 88/2017
Kommunfullmäktige §§ 1/2015, 15/2016, 53/2017
Socialnämndens arbetsutskott § 12/2016

1. Beslutsunderlag Kooperativ Hyresrättsförening Hultsfreds Kommun 
Rev. 5 2017-10-05 samt bilagor:
- Bilaga 1 Ritningar och planskisser över planerade åtgärder
- Bilaga 2 Produktionskostnadskalkyl med finansiering och hyressättning 
  samt driftsbudget för föreningen år 1
- Bilaga 3 Redovisning över kommunens nuvarande kostnader för aktuella 
  fastigheter
- Bilaga 4 Socialförvaltningens rapport om ekonomiska och 
  verksamhetsanknutna effekter genom planerat samarbete med föreslagen  
  förening.
- Bilaga 5 Långtidsbudget för föreningen verksamhetsår 1 till 20
- Bilaga 6 Förslag till stadgar för föreningen
- Bilaga 7 Förslag till stiftaravtal mellan kommunen och Riksbyggen
- Bilaga 8 Förslag till samverkansavtal mellan Riksbyggen föreningen och 
   kommunen
- Bilaga 9 Byggnationsbudget
- Bilaga 10:1 Utkast avtal Föreningen och Riksbyggens förvaltning
- Bilaga 10:2 Utkast avtal fastighetsförvaltning ÖSK och Riksbyggen 
- Bilaga 10:3 Utkast avtal fastighetsförvaltning Hultsfreds kommun-
  Städ & Vaktmästeri och Riksbyggen
2. Exempel på information kooperativ hyresrättsförening
3. Exempel på medlemsansökan
4. Ombildande av hyresrätt
5. Projekteringsplan ombyggnad äldreboenden i kommunens regi inklusive 
    Riksbyggens regi.
MBL-protokoll 2017-10-24//2017-10-31

Skickas till
Ekonomikontoret
Socialnämnden
Personalkontoret
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
De valda
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KF § 132/2017 Dnr 2016/136 754

Svar på motion från Börje Helgesson, L, om 
motprestation för att erhålla försörjningsstöd 
(socialbidrag)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad i och med yttrandet 
från socialnämnden.

Sammanfattning
Börje Helgesson, L, har lämnat en motion till kommunfullmäktige. 
Socialförvaltningen föreslår att avslag lämnas på motionen. Yttrandet är 
kommunicerat med motionsställaren både genom mail och genom brev för 
att säkerställa att frågeställningarna i motionen anses besvarade. 
Motionsställaren har inte svarat på detta.

Ärendebeskrivning
Börje Helgesson, L, har lämnat en motion till kommunfullmäktige. 
Motionens förslag är att utveckla en obligatorisk och ovillkorlig 
handlingsplan, individuellt utarbetad och utifrån individens möjligheter och 
villkor – som omfattar kompletterande utbildningsbehov, nödvändig 
praktik både i offentlig som privat regi. I motionen lämnas förslag på att 
införa motprestation liknande Västerås och Landskrona för att erhålla 
försörjningsstöd. 

Vid möte med Börje Helgesson, för förtydligande av intentionerna med 
motionen, framkommer det förslag om att vid en ansökan om ekonomiskt 
bistånd anvisa till lärlingsutbildningar samt att göra noggranna kontroller 
på om en person gör vad som är bestämt och planerat enligt en 
handlingsplan. 

Vid en ansökan om ekonomiskt bistånd görs alltid en ekonomisk utredning 
för att påvisa om sökande utnyttjat alla möjligheter för att bidra till sin 
försörjning samt att en planering görs för hur sökande ska bli 
självförsörjande. Vid handläggning utgår IFO (Individ- och 
familjeomsorgen) Vuxen från socialtjänstlagen och Socialstyrelsens 
rekommendationer för vad som kan krävas av den enskilde för att erhålla 
ekonomiskt bistånd. Några ytterligare motprestationer anses inte vara 
nödvändigt samt att det inte är förenligt med socialtjänstlagen. 

Socialnämnden beslutade § 103/2017-09-13 att anta förvaltningens förslag 
som sitt eget och överlämna yttrandet. Vidare anser socialnämnden att 
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motionen med detta föreslås vara besvarad.

Yrkande
Per-Inge Pettersson, C, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Börje Helgesson, L, yrkar att ärendet ska återremitteras.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 103/2017
Socialnämndens arbetsutskott § 68/2017
Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande 2017-06-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 220/2016, 208/2017
Motion från Börje Helgesson, L, om
motprestation för att erhålla försörjningsstöd
Kommunstyrelsen § 84/2017

Skickas till
Motionsställaren
Socialnämnden
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KF § 133/2017 Dnr 2017/128

Investeringsprojekt Gårdveda VA-sanering 
samt belysning och trafiksäkerhet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 2 600 000 kronor från 
investeringsposten ”Utvecklingskostnader (skatt)” till en ny 
investeringspost vid namn ”Gårdveda belysning och trafiksäkerhet”.

Sammanfattning
Starttillstånd för Gårdveda VA-sanering efterfrågas samt förslag till 
åtgärder som kan genomföras i samband med saneringen. Detta kräver då 
en omföring i investeringsbudgeten till ny post ”Gårdveda belysning och 
trafiksäkerhet”. 

Ärendebeskrivning
Upphandling av entreprenaden är genomförd och flera anbud har inkommit. 

Projektet avser sanering av vatten-, spill- och dagvattenledningar i nästan 
hela Gårdveda samhälle. Projektet är det största i sitt slag som upphandlats 
de senaste 30-40 åren. 

Ingående budget på ”Åtgärdsprogram VA” och ”Servisledningar” projektnr 
92005 respektive 92007 är 10 694 583 kr under 2017. Av dessa är 325 817 
kr nyttjade på projekteringar och mindre saneringar i egen regi. För 2018 
ligger budgeten på 12 000 000 kr.

Aktuellt projekt är planerat att pågå under hösten 2017 och hela 2018. 
Lägsta anbud ryms inom de två årens budget men det kan bli aktuellt med 
ombudgetering från 2017 till 2018. Projekteringar av nya saneringar pågår 
redan och kommer beroende på personalbesättning även upphandlas och 
eventuellt påbörjas under 2018. 

Under projekteringens gång har det visat sig att det finns anledning att ta 
med andra delar som inte ska belasta VA-kollektivet. Bland annat är det 
mest kostnadseffektivt att byta ut all gatubelysning när man ändå måste 
flytta stolpar och ledningar, lösa viss ytlig dagvattenhantering från gata, 
säkrare trafikmiljö, busshållplats, brandposter, m.m. Merkostnaden för 
dessa åtgärder uppgår till ca 2 600 000 kr och bör därför finansieras av 
skattekollektivet. 

Då dessa kostnader kommer uppstå under 2018 vid en tilldelning utifrån 
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aktuell upphandling, föreslås att en ombudgetering ska genomföras från 
investeringsposten ”Utvecklingskostnader (skatt)” med 2 600 000 kr från 
underposten ”Målilla handelsområde”, till ett nytt skattefinansierat projekt 
vid namn ”Gårdveda belysning och trafiksäkerhet”. 

Då skulle 3 400 000 kr finnas på ”Målilla handelsområde” som underpost 
och 4 600 000 kr totalt på investeringsposten ”Utvecklingskostnader 
(skatt)”. 

Om full beredskap ska föreligga för handelsområdet efter 2018 kan nytt 
äskande ske till 2019 års budgetarbete. 

Alternativet är att tilldela projektet och lägga dessa åtgärder som avgående 
arbeten. 

Om kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige avslår förslaget om 
ombudgetering går det fortfarande meddela avgående arbeten i tilldelad 
entreprenad.

Arbetsutskottet gav starttillstånd för investeringsprojekt Gårdveda VA-
sanering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelningschef Jens Karlsson gata/park
Kommunstyrelsen § 86/2017

Skickas till
Ekonomikontoret
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KF § 134/2017 Dnr 2017/131

Förslag sammanträdesdagar 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdesdagar för sin del.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner sammanträdesdagar 2018 för 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning
Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige har lämnats från kommunkansliet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen       Kommunfullmäktige
Tisdagar Kl Måndagar Kl
16 januari 14.00 5 februari 18.30
6 mars 14.00 19 mars 18.30
10 april 14.00 23 april 18.30
  8 maj 14.00 28 maj 18.30
 5 juni   9.00 

(budget)
25 juni 15.00 

(Budget)
Uppehåll juli-augusti Uppehåll juli-augusti
  4 september 14.00 24 september 18.30 

(”sista” kf)
16 oktober 14.00 29 oktober 18.30 

(nytt kf)
  6 november 14.00 19 november 18.30
27 november 14.00 17 december 17:00

Kommunstyrelsens sammanträden börjar kl 14. Gruppmöten är mellan 
kl 13 och 14. Budgetmötet i juni börjar kl 9. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott sammanträder enligt särskild lista som anmäls i 
kommunstyrelsen. 

Vanligtvis är sammanträdena tisdagar 8.30-12 de tisdagar då 
kommunstyrelsen eller budgetberedningen inte har sammanträde. 

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten enligt tidigare 
beslut i kommunfullmäktige.
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6-7 februari är kommunstyrelsens strategidagar.

Årsstämmor för AB Hultsfreds Bostäder och Hultsfreds Kommunala 
Industri AB sker i mars respektive april direkt före kommunfullmäktiges 
sammanträde. 

Då val ska ske till nämnder och styrelser föreslås kommunfullmäktige börja 
kl 17.00 i december.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag från kommunkansliet
Kommunstyrelsen § 87/2017

Skickas till
Samtliga förvaltningar
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KF § 135/2017

Bordläggning av ärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga följande ärenden till 
nästkommande sammanträde:

Ärende 23 – svar på motion från Liberalerna om ökad trygghet i vardagen

Ärende 24 – svar på motion från Rosie Folkesson, S, om klättervägg i    
                     Mörlunda

Ärende 26 – redovisning av motioner under beredning

Ärende 28 – rapport från regionförbundets verksamheter

33



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-06

1 (2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare Närvarande
§ 131
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Rosie Folkesson, S X X

2 Lars Rosander, C X X

3 Mattias Wärnsberg, S X X

4 Göran Gustavsson, SD X X

5 Per-Inge Pettersson, C X X

6 Britt Wireland Sorpola, S X X

7 Åke Bergh, M Gunvor Nilsson, M X X

8 Åke Nilsson, KD X X

9 Lennart Beijer, V X X

10 Tommy Rälg, S Stefan Ölvebring, S X X

11 Gunilla Aronsson, C X X

12 John Hoffbrink, SD X X

13 Ulf Larsson, C Ann-Charlott Andersson, C X X

14 Tomas Söreling, S X X

15 Pär Edgren, M X X

16 Lars Lundgren, C Britt-Marie Harrysson, C X X

17 Lena Hasting, S X X

18 Lennart Davidsson, KD X X

19 Carl-Johan Pettersson, 
SD

-

20 Göran Lundberg, S -

21 Fredrik Eirasson, C X X

22 Eva Svedberg, S X X

23 Åsa Landberg, C X X

24 Kotaiba Kholi, S Martin Rydén, S X X

25 Lisbeth Hoffbrink, SD X X

26 Lizette Wästerlund, S X X

27 Lennart Odengrund, C X X

28 Anders Andersson, KD X X

29 Mikael Lång, S X X
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Fullmäktigeledamot Tjänstgörande ersättare Närvarande
§ 131
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

30 Tommy Ejnarsson, V -

31 Carina Erlandsson, MP -

32 Inger Loord, S X X

33 Alexander Steinvall, C X X

34 Jonny Bengtsson, S X X

35 Conny Daag, M X X

36 Silva Andersson, S X X

37 Lennart Eklund, C X X

38 Konny Bogren, S X X

39 Monica Bergh, KD X X

40 Sievert Andersson, M X X

41 Antje Rohde, C X X

42 Christel Rudiger 
Karlsson, S

X X

43 Börje Helgesson, L X X

44 Cecilia Lindblom, V -

45 Tove Johansson, SD X X
              40/45          32       8

§ 131 Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att ärendet ska återremitteras
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