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Ärendelista 2017-12-11

§ 136 Meddelanden 2017/42

§ 137 Ny motion från Eva Svedberg, S, 
angående rastplats för hundar

2017/173

§ 138 Ny motion från Börje Helgesson, L, 
om att koppla trygghetslarm till 
brandvarnare

2017/182

§ 139 Fråga från Anders Andersson, KD, 
angående affär/servicebutik i 
Järnforsen

2017/1

§ 140 Begäran om entledigande från uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktige, 
ersättare i kommunstyrelsen samt 
ersättare i socialnämnden

2017/167

§ 141 Begäran om entledigande från 
uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige samt ersättare i 
miljö- och byggnadsnämnden

2017/174

§ 142 Begäran om entledigande från uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige

2017/153

§ 143 Fyllnadsval i miljö- och 
byggnadsnämnden

2017/174

§ 144 Fyllnadsval i valnämnden 2017/153

§ 145 Svar på motion från Folkpartiet om 
ökad trygghet i vardagen

2015/75

§ 146 Svar på motion från Rosie Folkesson, 
S, om klättervägg i Mörlunda

2016/19

§ 147 Svar på motion från Lennart Davidsson 
och Christian Nytorpet, båda KD, om 
att åtgärda bekymren med kajor

2017/80
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§ 148 Svar på motion från 
socialdemokraterna om möjligheter till 
att söka bidrag till aktiviteter m m

2017/54

§ 149 Redovisning av motioner under 
beredning 2017

2017/2

§ 150 Emåbygdens Vind 2017/168

§ 151 Begäran om utökad budget för 
busskostnader och tjänster

2017/175

§ 152 Utökning av tjänster i förskolan 2017/177

§ 153 Utökning i barn- och 
utbildningsnämndens budget 2018

2017/176

§ 154 Förändrat licensavtal med Microsoft 2017/166

§ 155 Tillfälligt särskilt boende 2017/161

§ 156 Renhållningstaxor 2018 2017/162

§ 157 Taxa för verksamhetsavfall till 
Kejsarkullen 2018

2017/159

§ 158 Utbetalning av partistöd för 2018 2017/126

§ 159 Styrelse för Invensys Property 
Company AB

2017/172

§ 160 Tillsyn enligt tobakslagen 2014/148

§ 161 Revidering av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Hultsfreds 
kommun

2016/140

§ 162 Rapport från Regionsförbundets 
verksamheter

Närvarolista
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KF § 136/2017

Meddelanden

1. Redovisning 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
16 205 600:- 15 111 000:- 1 094 600:-

2. Regionförbundets delårsrapport för perioden 2017-01-01 – 2017-08-31

3. Kommunstyrelsens protokoll är justerat 2017-12-04

4. Överklagat beslut KF § 131/2017

5. Efter mötet överlämnade ordförande hedersgåva till Pär Edgren, M.

6. I samband med julsamkvämet delades kommunens miljö- och byggnadspris, 
kulturstipendium samt stiftelsen Hultsfreds Musikpaviljongs stipendium ut.

Miljö- och byggnadspriset delades i år mellan Axelssons i Aby och Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund, Mimerparken.

Årets kulturstipendium tilldelas Karolina Stenström.

Stiftelsen Hultsfreds Musikpaviljongs stipendium tilldelas Rosenfors 
Musikkår.
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KF § 137/2017 Dnr 2017/173

Ny motion från Eva Svedberg, S, angående 
rastplats för hundar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Sammanfattning
En motion angående iordningsställande av en rastplats för hundar har 
lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Eva Svedberg, S, har 2017-11-09 lämnat in en 
motion angående rastplats för hundar.

Nedanför tennisbanorna vid Hagadal finns en inhägnad grusplan. 
Motionsställaren föreslår att möjligheten att iordningsställa denna grusplan 
till en rastplats för hundar undersöks.

Beslutsunderlag
Motion från Eva Svedberg, S, 2017-11-09

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 138/2017 Dnr 2017/182

Ny motion från Börje Helgesson, L, om att 
koppla trygghetslarm till brandvarnare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Sammanfattning
En motion om att koppla trygghetslarm till brandvarnare har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2017-11-15 lämnat in en 
motion om att koppla trygghetslarm till brandvarnare.

Motionsställaren menar att äldre med trygghetslarm som har begränsade 
möjligheter att agera själva vid brand bör få sina brandvarnare automatiskt 
vidarekopplade till SOS och hemtjänsten. Motionsställaren föreslår därför 
att insatsen omgående påbörjas som ett pilotprojekt.

Beslutsunderlag
Motion från Börje Helgesson, L, 2017-11-15

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 139/2017 Dnr 2017/1 009

Fråga från Anders Andersson, KD, angående 
affär/servicebutik i Järnforsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad genom Lars Rosanders 
svar.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Anders Andersson, KD, har 2017-12-07 lämnat in 
en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander angående 
affär/servicebutik i Järnforsen.

Frågeställaren önskar svar på vilka kontakter som har tagits samt vilka 
förhoppningar och planer finns för att underlätta en etablering av en 
livsmedelsaffär eller servicebutik i Järnforsen i början av 2018.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander lämnar svar på frågorna på 
kommunfullmäktiges sammanträde.

Beslutsunderlag
Fråga från Anders Andersson, KD, 2017-12-07

Skickas till
Frågeställaren
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KF § 140/2017 Dnr 2017/167

Begäran om entledigande från uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 
kommunstyrelsen samt ersättare i 
socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Kotaiba Kholi från sina uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt 
ersättare i socialnämnden.

Vad gäller uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige får ny 
sammanräkning begäras hos länsstyrelsen.

Sammanfattning
En begäran om entledigande från samtliga politiska uppdrag har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Kotaiba Kholi, S, har 2017-11-06 lämnat in en begäran om entledigande 
från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 
kommunstyrelsen samt ersättare i socialnämnden.

Vad gäller uppdraget i kommunfullmäktige får ny sammanräkning begäras 
hos länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2017-11-06

Skickas till
Den entledigade
Personalkontoret
Kommunkansliet
Länsstyrelsen
Pärmen
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KF § 141/2017 Dnr 2017/174

Begäran om entledigande från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i 
miljö- och byggnadsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Olof Thörn, MP, från sina 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden.

Vidare beslutas att vad gäller uppdraget i kommunfullmäktige får ny 
sammanräkning begäras hos länsstyrelsen.

Sammanfattning
En begäran om entledigande från samtliga politiska uppdrag har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Olof Thörn, MP, har 2017-11-13 lämnat in en begäran om entledigande 
från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i 
miljö- och byggnadsnämnden.

Vad gäller uppdraget i kommunfullmäktige får ny sammanräkning begäras 
hos länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2017-11-13

Skickas till
Den entledigade
Personalkontoret
Kommunkansliet
Länsstyrelsen
Pärmen

9



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-11

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 142/2017 Dnr 2017/153

Begäran om entledigande från uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Torgny Rönnestad, KD, från 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Vidare beslutas att ny sammanräkning får begäras hos länsstyrelsen.

Sammanfattning
En begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 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.

Kommunfullmäktige beslutade § 125/2017 att entlediga Gabriella Vogt 
från sina uppdrag samt att begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har 2017-11-16 lämnat beslut om att utse Torgny Rönnestad, 
KD, till ny ersättare i kommunfullmäktige.

Torgny Rönnestad har 2017-11-21 lämnat in en begäran om att bli 
entledigad från uppdraget.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2017-10-17
Beslut från länsstyrelsen 2017-11-16
Begäran om entledigande 2017-11-21

Skickas till
Den entledigade
Personalkontoret
Kommunkansliet
Länsstyrelsen
Pärmen
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KF § 143/2017 Dnr 2017/174

Fyllnadsval i miljö- och byggnadsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Torben Lundholm, MP, till ny 
ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Sammanfattning
Val av ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Olof Thörn, MP, har 2017-11-13 lämnat in en begäran om entledigande 
från sitt uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

På kvällens sammanträde lämnar miljöpartiet förslag på att Torben 
Lundholm, MP, utses till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2017-11-13

Skickas till
Den valda
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunkansliet
Personalkontoret
Pärmen
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KF § 144/2017 Dnr 2017/153

Fyllnadsval i valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Sture Bergh, KD, till ny ersättare i 
valnämnden.

Sammanfattning
Val av ny ersättare i valnämnden efter Gabriella Vogt, KD.

Ärendebeskrivning
Gabriella Vogt, KD, har 2017-10-17 lämnat in en begäran om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i valnämnden.

På dagens sammanträde lämnar kristdemokraterna förslag om att utse Sture 
Bergh, KD, till ny ersättare i valnämnden efter Gabriella Vogt.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2017-10-17

Skickas till
Den valda
Valnämnden
Kommunkansliet
Personalkontoret
Pärmen
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KF § 145/2017 Dnr 2015/75 169

Svar på motion från Folkpartiet om ökad 
trygghet i vardagen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen utifrån att trygghets- 
och säkerhetsorganisationen sedan motionen skrevs, har utökats och redan 
arbetar på det sätt som framställs i motionens olika delar och punkter.

Sammanfattning
En motion har inkommit från Liberalerna med förslag om förändring i 
kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun arbetar förebyggande i många olika frågor inom 
trygghets- och säkerhetsområdet. Denna del har utökats under 2017, då 
organisationen har utökats med en trygghetsstrateg på 100 % samt en 
utbildningssamordnare på 50 % och som tidigare även 
säkerhetssamordning på 50 %.

Hultsfreds kommun har genom ett nytt avtal med Polismyndigheten, avtalat 
om samverkan och prioriterade områden där alla aktörer aktivt ska arbeta 
med främst förebyggande åtgärder.

Motionsställaren har tre punkter som denne anser bör åtgärdas:

Punkt ett (att Hultsfreds kommun skyndsamt utreder möjligheter att 
aktivt utöka grannsamverkan och att öka samarbetet med polisen):
Hultsfreds kommun arbetar sedan tidigare med grannsamverkan i 
kommunen. Under hösten 2017 kommer denna verksamhet att på en del 
orter både stärkas och utvecklas samt med målsättningen att nya 
samverkansområden ska startas upp.
Uppstartsmötet kommer att ske under augusti och september månad i 
Hultsfred, Målilla/Mörlunda, Virserum, Järnforsen, Silverdalen och Vena.

Punkt två (att Hultsfreds kommun skyndsamt utreder möjligheten till 
fler förebyggande åtgärder mot bostadsinbrotten): I det förebyggande 
arbetet med bland annat bostadsinbrott, arbetar olika arbetsgrupper med 
däribland BRÅ (Brottsförebyggande rådet), kommunens trygghetsstrateg 
och säkerhetssamordnare, räddningschef och kommunpolis samt 
gruppchefen för Polisens utryckningsverksamhet. De träffas regelbundet 
och får där ta del av vad som har hänt och där läggs även stor vikt på vad 
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som kan göras för att förebygga liknande brott igen, se även svar på 
punkt 1.

Punkt tre (att Hultsfreds kommun genomför en informationskampanj i 
kommunen tillsammans med berörda aktörer): Informationskampanjer i 
trygghet och säkerhet har även utvecklats under 2017.  Där vi bland annat i 
samverkansavtalet med Polismyndigheten ska genomföra fyra aktiviteter 
per år gemensamt. Vi har bland annat genomfört ett trygghetstorg i 
samband med årets Hultsfredsdag, där vi var representerade från kommun, 
Polismyndigheten och Securitas. Där pratade vi om brandskydd, 
vattensäkerhet samt grannsamverkan och tips på förebyggande skydd inför 
sommaren och semestern.

Planerade informationskampanjer kommer även att ske under hösten och 
vintern (se punkt ett) samt vid ytterligare några tillfällen för att höja 
kunskapen hos våra invånare.

Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna
Kommunfullmäktige § 57/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 106/2015, 181/2017
Kommunstyrelsen § 82/2017

Skickas till
Motionsställaren
Säkerhetssamordnaren
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KF § 146/2017 Dnr 2016/19 332

Svar på motion från Rosie Folkesson, S, om 
klättervägg i Mörlunda
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen utifrån svar om att 
det kan vara möjligt att bygga en klättervägg i samband med upprustning 
av före detta tennisbanan.

Sammanfattning
Rosie Folkesson, S har lämnat en motion om en klättervägg i Mörlunda.

Ärendebeskrivning
En motion om att anlägga en klättervägg i Mörlunda har inkommit från 
Rosie Folkesson. Parallellt med denna motion har kultur- och 
fritidsförvaltningen planerat att upprusta den före detta tennisbanan vid 
sporthallen.

Den nedlagda tennisbanan är tänkt att byggas om till en enklare 
spontanidrottsplats med konstgräs och utrustning för lek och spel, allt i 
samråd med skolan i Mörlunda. För 2018 finns 100 000 kr i budget samt att 
den före detta tennisföreningen vill hjälpa till att finansiera. Eventuellt kan 
även pengar söka från Smålandsidrotten.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att om uppdrag ges kan detta ske i 
samband med upprustning av gamla tennisbanan i Mörlunda. I samråd med 
skolan kan det också möjliggöras att bygga en klättervägg i samband med 
upprustningen av tennisbanan.

Kontakt har tagits med motionsställaren.

Beslutsunderlag
Motion från Rosie Folkesson, S
Kommunfullmäktige § 3/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 33/2016, 182/2017
Kommunstyrelsen § 83/2017

Skickas till
Motionsställaren
Kultur- och fritidsförvaltningen
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KF § 147/2017 Dnr 2017/80 447

Svar på motion från Lennart Davidsson och 
Christian Nytorpet, båda KD, om att åtgärda 
bekymren med kajor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad utifrån att det finns 
alternativa lösningar.

Det finns information på kommunens hemsida om kajor och som exempel 
kan en lösning vara att tänka efter vid val av papperskorgar och deras 
placeringar eller var träden planteras.

Vidare beslutas att uppmana miljö- och byggnadsnämnden att vara 
behjälpliga med att informera om hur man kan hantera bekymret med kajor 
http://www.hultsfred.se/artikel/kajor/.

Sammanfattning
En motion har lämnats om bekymren med kajor.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Lennart Davidsson och Christian Nytorpet, båda 
KD, har 2017-05-09 lämnat in en motion om att åtgärda bekymren med 
kajor. Dessa fåglar skapar bekymmer vid offentliga platser som för många 
blir ett irritationsmoment.

Motionsställarna menar att de under flera år har hört invånare fråga om inte 
kommunen kan göra något. De som har möjlighet är i första hand de som 
har licens på vapen och jaktkort. En premie i form av skottpengar kan 
behövas för att motivera de som har kompetens att bidra till att minska 
bekymren. Motionsställarna föreslår att lämplig förvaltning får i uppdrag 
att redovisa på vilket sätt kommunen kan minska de bekymmer som följer 
när vi på offentliga platser för bekymmer med kajor.

Arbetsutskottet beslutade § 140/2017 att remittera motionen till miljö- och 
byggnadsnämnden. Nämnden har nu lämnat yttrande över motionen enligt 
beslut § 172/2017 enligt följande:
 
”Miljö- och byggnadsnämnden håller med motionsställarna att den 
periodvis stora population av kajor som förekommer i tätorterna är ett 
irritationsmoment för invånarna. Vidare bedömer nämnden att förslaget att 
flytta ut jakten på kajorna utanför tättbebyggda områden är en mycket god 
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idé. Hur detta ska ske medels premiering av privatpersoner eller via någon 
annan form av organisation är svårt att avgöra.
Det är dock viktigt att den här typen av arbetsuppgift inte bör blandas 
samman med de kommunala skyttar som administreras av miljö- och 
byggnadsförvaltningen. Ansvaret bör läggas på annan avdelning som är 
bättre lämpad.”

Nämndens motivering till beslutet
”Miljö- och byggnadsförvaltningen håller med om att den stora mängd 
kajor som periodvis förekommer i tätorterna i kommunen upplevs som ett 
irritationsmoment för invånarna. Traditionell bekämpning via kommunala 
skyttar har i många kommuner visat sig verkningslöst då detta inte kan 
bedrivas i en skala där det gör någon faktiskt nytta.

Förslaget att flytta ut jakten utanför våra tätbebyggda områden är en 
mycket god idé och det bedöms inte osannolikt att förslaget kan ge ett 
bättre resultat än traditionella metoder.

Miljö- och byggnadsförvaltningen ser dock inte att denna administration 
ska blandas samman med den av kommunala skyttar som förvaltningen 
administrerar idag och föreslår därför att ansvaret bör ligga på annan 
förvaltning.”

Synpunkter  
Synpunkter på motionen har inlämnats av Fågelklubben Hultsfred och 
Emådalens Naturskyddsförening. De informerar om anledningen till att 
kajorna söker sig till offentliga platser och även om hur man kan göra för 
att minska bekymren med kajorna.

Arbetsutskottets reflektioner  
På mötet lyfts alternativa möjligheter. På kommunens webb finns också 
mer att läsa om kajor http://www.hultsfred.se/artikel/kajor/. Genom att göra 
åtgärder för att minska tillgången på mat och försvåra för dem att bygga bo 
eller vilja landa kan fler hjälpa till. Att premiera med skottpengar känns 
inte som en aktuell lösning konstaterar arbetsutskottet.

Yrkande
Lennart Davidsson, KD, 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
Motion från Lennart Davidsson och Christian Nytorpet, båda KD, 
2017-05-09
Kommunfullmäktige § 65/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 140/2017, 233/2017
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Miljö- och byggnadsnämnden § 172/2017
Kommunstyrelsen § 100/2017

Skickas till
Motionsställarna
Miljö- och byggnadsförvaltningen
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KF § 148/2017 Dnr 2017/54

Svar på motion från Socialdemokraterna om 
möjligheter till att söka bidrag till aktiviteter mm
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med uppdrag till 
kommunledningen att undersöka hur liknande tjänster utvecklats i andra 
kommuner, till exempel Vetlanda.

Sammanfattning
En motion om möjligheter till att söka bidrag till aktiviteter med mera har 
lämnats in av fullmäktigeledamoten Rosie Folkesson, S.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Rosie Folkesson, S, har 2017-03-23 lämnat in en 
motion om möjligheter att söka bidrag till aktiviteter med mera.

Personalkontoret har efterhört med några förvaltningar om hur man ser på 
förslaget att anställa en administrativ resurs att vara förvaltningarna 
behjälplig med bidragsansökningar. Tanken med en administrativ resurs 
anses vara god med väcker också flera frågor och tveksamheter kring 
möjligheterna för en person att hantera bidragsansökningar för alla 
förvaltningar.

Personalkontoret har tidigare redogjort för förvaltningarnas syn och 
föreslagit avslag på motionen. Kommunstyrelsen beslutade § 67/2017 att 
återremittera motionen till kommunkansliet för ytterligare beredning av 
ärendet.

Kommunkansliet har stämt av med nio kommuner om de har någon 
liknande tjänst. Några kommuner har ingen sådan tjänst medan några har 
något liknande. Vetlanda och Oskarshamns kommuner har uttalade tjänster 
för uppdraget. I Oskarshamns kommun var dock tjänsten vakant för 
tillfället.

Vetlanda kommun har en tjänst som är 50 % landsbygdsutvecklare och 50 
% för att vara behjälplig med bidragsansökan. Då tjänsten är relativt ny kan 
det vara av intresse att lyssna in längre fram om hur det går.

Avstämningen har skickats till några chefer för reflektioner. Efter detta kan 
kommunkansliet konstatera att merparten säger att en sådan person måste 
ha god kunskap om verksamheten för vilken bidrag ska sökas. Det innebär 
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att svaret från personalkontoret fortfarande är den genomgående 
uppfattningen hos förvaltningarna.

Yrkande
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Motion från Rosie Folkesson, S
Kommunfullmäktige § 48/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 106/2017, 163/2017, 264/2017
Kommunstyrelsen §§ 67/2017, 101/2017
Personalkontorets yttrande
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet

Skickas till
Motionsställaren
Kommunalrådet
Kommunchefen
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KF § 149/2017 Dnr 2017/2 009

Redovisning av motioner under beredning 2017
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner under beredning per 
2017-09-13.

Sammanfattning
Kommunkansliet har i uppdrag att två gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige vad gäller motioner under beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har tagit fram en sammanställning över motioner som är under 
beredning per 2017-09-13. Det är 26 motioner varav 6 stycken är nya. Den 
äldsta är från 2015-03-23.  

Aktualisering av listan har skett med de som inkom till kommunfullmäktiges 
septembermöte respektive novembermöte och som remitterats av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

                                                  Ärendenr         Parti   Remitterad till
Motion om kulturskola Ks 2015/58 S Kultur- och fritidschefen
Motion om ökad trygghet i 
vardagen

Ks 2015/75 L KS (KF i november)

Motion om klättervägg i 
Mörlunda

Ks 2016/19 S KS (KF i november)

Motion om EU-Ja till krav på 
kollektivavtal vid offentliga 
upphandlingar

Ks 2016/22 S Ekonomikontoret

Motion om centrumbilden i 
Hultsfreds kan bli bättre – ny 
plats för sopor

Ks 2016/58 KD KF (klar)

Motion om att sänka avgiften 
för att pröva strandskyddet

Ks 2016/78 KD Kommunchefen

Motprestation för att erhålla 
försörjningsstöd (socialbidrag)

ks 2016/136 L Socialnämnden (KF i 
november)

Tydligare arbete som främjar 
god hälsa

ks 2016/151 C KS
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Korttidsboende för personer 
med en psykiatrisk 
funktionsnedsättning

ks 2016/158 S Socialnämnden

Utökad barnomsorg på kvällar 
och helger

ks 2017/17 S Barn- och 
utbildningsnämnden

Sänd kommunfullmäktige 
direkt via webb-TV och över 
kommunens hemsida

ks 2017/9 L Turism- och 
informationsenheten

Hur lindra eller helt eliminera 
urbaniseringseffekterna inom 
vår egen kommun

ks 2017/53 L KF (klar)

Möjlighet till att söka bidrag 
till aktiviteter med mera

ks 2017/54 S Kommunkansliet

Gratis busskort inom 
Hultsfreds kommun

ks 2017/65 S Infrastrukturkansliet

Håll Hultsfreds kommun rent ks 2017/75 L KF (klar)
Förmånscykel till 
kommunanställda - erbjud 
löneväxling

ks 2017/76 KD Personalkontoret

Åtgärda bekymren med kajor ks 2017/80 KD Miljö- och 
byggnadsnämnden

Minimera körning med privata 
fordon i tjänsten

ks 2017/82 KD Socialnämnden

Återinrättande av nämnd för 
kultur, idrott, föreningar och 
turism

ks 2017/95 V Kommunkansliet

Belysning av väg i Virserum ks 2017/101 SD ÖSK
Ta vara på varje orts starka 
sidor

ks 2017/111 S/V Samhällsbyggnadsgruppen
NY 

Utbildning för hemtjänstens 
personal i säkrare och 
tryggare bilkörning

ks 2017/119 S SOC

Ny båtramp/iläggningsplats i 
Virserumssjön

ks 2017/120 C Kultur och fritid

Sjösättningsramp i 
Virserumssjön

ks 2017/121 SD Kultur och fritid

En satsning på motion och 
ökad trygghet i Järnforsen

ks 2017/122 KD/
S

ÖSK

Äldreboendegaranti ks 2017/123 KD Socialnämnden
Belysning av Badstigen i 
Virserum

ks 2017/139 SD ÖSK

Dekalerna på kommunens 
bilar

Ks 2017/151 SD Socialnämnden

Dags att öka badandet i 
Hulingen

Ks 2017/152 S Kultur- och fritidskontoret

Förebygg fallolyckor för våra 
äldre

Ks 2017/154 L Socialnämnden

Förstärk de årsrikas situation Ks 2017/155 L Socialnämnden
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Konkreta åtgärder för 
förbättrad folkhälsa nr 1

Ks 2017/164 C ÖSK, barn- och 
utbildningsförvaltningen

Konkreta åtgärder för 
förbättrad folkhälsa nr 2

Ks 2017/165 C Kultur- och fritidskontoret

Avsluta kommunens 
engagemang i 
vindkraftsprojektet

Ks 2017/163 SD Kommunkansliet

Rastplats för hundar Ks 2017/173 S NY
Koppla trygghetslarm till 
brandlarm

Ks 2017/182 L NY

Beslutsunderlag
Sammanställning från kommunkansliet
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 194/2017
Komplettering från kommunkansliet
Kommunstyrelsen § 85/2017

Skickas till
Kommunkansliet
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KF § 150/2017 Dnr 2017/168

Emåbygdens Vind
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta Hultsfreds Kommunala Industri 
AB 4 mnkr motsvarande nedskrivning och aktieägartillskott för 
Emåbygdens Vind AB.

Reservation
John Hoffbrink, SD och Börje Helgesson, L, reserverar sig till förmån för 
egna yrkanden om avslag.

Börje Helgesson, L, lämnar följande reservation:
”Vi överlämnar härmed vår reservation mot dagens beslut i fullmäktige, att 
ytterligare tillskjuta en kapitalförsörjning om 4 miljoner kronor till 
Emåbygdens Vind AB.

Vi anser också, att ledamöter som inte uttryckligen yrkat avslag till 
ytterligare kapitalförsörjning ändå är medansvariga vid framtida ekonomisk 
utveckling av projektet, och bör därför överväga sin egen roll och dessutom 
det egna personliga ekonomiska ansvaret.”

Sammanfattning
För att återställa det egna kapitalet och göra nedskrivning av 
vindkraftverket för att få en värdering enligt beräkningarna behövs 
ett tillskott med totalt 10,0 mnkr. Av dessa är 7,9 mnkr för 
nedskrivning och 2,1 mnkr för att återställa det egna kapitalet och 
ge en marginal för framtiden. HKIAB och därmed Hultsfreds 
kommuns del av tillskottet blir 4 mnkr.

Ärendebeskrivning
Emåbygdens Vind AB bildades under 2014 och är ett samägt 
bolag av Mönsterås kommun, Hultsfreds kommunala industri 
AB och Högsby kommun. Bolaget äger ett vindkraftverk som 
ska producera el till de berörda parternas lokaler. 
Bolaget ägs med andelarna: Mönsterås kommun 40 procent, 
Hultsfreds kommunala industri AB 40 procent samt Högsby 
kommun 20 procent. 
Det gemensamma bolaget bildades genom att Hultsfreds kommun 
och Högsby kommun ställde frågan om ett gemensamt bolag till 
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följd av att Mönsterås kommun arbetade fram underlag för att 
köpa ett vindkraftverk. Respektive kommuns kommunfullmäktige 
beslutade om att gemensamt bilda ett bolag och att upphandla ett 
vindkraftverk.
Upphandlingen resulterade i ett köp av ett vindkraftverk på 
Nötåsen i Sundsvall. Vindkraftsparken har byggts upp av Eolus 
Vind AB. Bolaget bildades och övertog ett nytt vindkraftverk från 
Eolus Vind AB. Avtalen tecknades den 27 juni 2014. 

Finansieringen av vindkraftverket sköts i bolaget genom upptaget 
lån. Lånets räntor och amortering betalas via elproduktionen. 

Året 2016 visade sig vara ett dåligt vindår vilket visade sig i de 
ekonomiska rapporterna. Som en följd av detta har bolaget under 
2016 fått ett aktieägartillskott på 1 000 tkr vilket reglerades vid 
årets slut. Dock visade resultatet för de sista månaderna i bolaget, 
efter ägarnas beslut om tillskott, att aktieägartillskottet inte var 
tillräckligt för att återställa det egna kapitalet till fullo. 
Omsättningen under 2016 minskade totalt med mer än 30 procent 
jämfört med föregående år. Den minskade omsättningen beror på 
minskad produktion och vikande priser för el och certifikat. 

Året 2016 präglades av dåliga vindförhållanden och fortsatta låga 
priser på el och elcertifikat. Energimarknaden har under flera års 
tid haft sjunkande elpriser, vilket pressat många som äger 
vindkraft och andra anläggningar som producerar el. Indikationen 
är att elpris och certifikatpris fortsatt kommer att ligga på låga 
nivåer. Låg ersättning för el och elcertifikat har tryckt ner priserna 
på nya och begagnade vindkraftverk. Detta påverkar värdet på 
vindkraftverket. Elproduktionen under 2017 beräknas bli högre än 
under förra året. 

Som en följd av det som beskrivs har styrelsen agerat utifrån de 
nya ekonomiska förutsättningar som kommit fram sedan 
investeringen gjordes. 

De åtgärder som gjorts är följande: 
 Till följd av att det egna kapitalet inte helt återställdes 

under 2016 har en kontrollbalansräkning upprättas.
 En aktuell värdering av vindkraftverket har tagits fram med 

underlag från Eolus Vind AB och Tommy Göransson 
(vindkraftskonsult).  Deloitte har tagit del av värderingen 
och har inget att erinra mot beräkningen.

 På styrelsemöten har underlagen diskuterats och använts 
för att kunna föreslå ägarna att besluta om nedskrivning 
och samtidigt ha ett underlag för vad verket är värt idag vid 
en eventuell försäljning. Om det föreslagna 
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kapitaltillskottet tillförs bolaget visar prognoser för 2018 
och kommande år ett överskott i bolagets verksamhet.

Under 2017 ska det egna kapitalet återställas till fullo. 
Anledningen till att nedskrivning inte gjordes under 2016 beror på 
osäkra indikationer på det ekonomiska värdet av vindkraftverket. 
De framtagna underlagen ger nu ett fullgott beslutsunderlag för att 
styrelsen kan kalla till en extra bolagsstämma.

Beräkningsunderlaget som upprättats bygger på följande:
Kalkylen görs med en undersökning av marknadspriset i dag är på 
ett nytt verk och nypriset är ca 3500 kr/MWh
Medelberäkning görs av nypriset och möjligt investeringsutrymme 
för ett nytt verk. Medelvärdet blir då 3 335 kr/MWh.
Verkets beräknade produktion är 7 300 MWh/år på det aktuella 
verkat enligt tillverkaren och med de förutsättningar som mättes på 
vindkraftsparken med sodar och mast.
Startdatum för certifikat är 2015-07-01 vilket innebär att verket är 
36 månader 2018-01-01.
Slutsatsen av värdet 2018-01-01 blir då 20,694 Mkr 
Modellen ger ett underlag som även svarar på frågan från styrelsen 
om vad verket är värt vid en eventuell försäljning. 
Beräkningarna visar att verket är värt cirka 20,7 mnkr. Eftersom 
bolaget idag förbrukat sitt egna kapital måste även detta återställas. 
För att återställa det egna kapitalet och göra nedskrivning av 
vindkraftverket för att få en värdering enligt beräkningarna behövs 
ett tillskott med totalt 10,0 mnkr. Av dessa är 7,9 mnkr för 
nedskrivning och 2,1 mnkr för att återställa det egna kapitalet och 
ge en marginal för framtiden.
I enlighet med ägarandelarna bör kapital tillskjutas från respektive 
kommun enligt följande:
Mönsterås 4,0 mnkr
Hultsfred  4,0 mnkr
Högsby 2,0 mnkr

Yrkande
Lars Rosander, C, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Åke Bergh, M, Åke Nilsson, KD och Anders Andersson, KD, yrkar att 
ärendet återremitteras.

John Hoffbrink, SD och Börje Helgesson, L, yrkar avslag.
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Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag varpå Anders Andersson, KD, begär votering.

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

Omröstningsresultat
Med 30 ja-röster och 12 nej-röster, se särskild röstningslista, beslutar 
kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag.

Kristdemokraterna och moderaterna reserverar sig till förmån för yrkandet 
om återremiss.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkandet om avslag. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag varpå Börje Helgesson, L, begär votering.

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för yrkandet om avslag.

Omröstningsresultat
Med 29 ja-röster, 5 nej-röster och 8 som avstår, se särskild röstningslista, 
beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 275/2017
Kommunstyrelsen § 109/2017

Skickas till
Hultsfreds Kommunala Industri AB
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KF § 151/2017 Dnr 2017/175

Begäran om utökad budget för busskostnader 
och tjänster
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att vid ombudgeteringen skjuta till medel för 
personalkostnader på 1 027 000 kronor för helår för två tjänster samt 
710 000 kronor/läsår för skolskjuts från Virserum till Mörlunda för att 
kunna ta emot 26 nya elever från Virserum. 

Sammanfattning
Elevantalet i Virserum har ökat och friskolan Nya Centralskolan i Virserum 
har inte längre möjlighet att ta emot elever i årskurserna 1-6 som bor i 
Virserum.  För att kunna ta emot fler elever i Mörlunda föreslås att ändra 
hänvisningsskola för elever i Virserum till Emådalskolan i Mörlunda samt 
utöka med två tjänster på Emådalskolan. 

Ärendebeskrivning
Elevantalet i Virserum har ökat och friskolan Nya Centralskolan i Virserum 
har inte längre möjlighet att ta emot elever i årskurserna 1-6 som bor i 
Virserum. Den kommunala anvisningsskolan för Virserum är Järnforsens 
skola. Järnforsens skola är också full på grund av ökat elevantal. I dagsläget 
är det 26 elever som saknar skoltillhörighet i Virserum. 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ändra hänvisningsskola så 
att elever boende i Virserum har Emådalskolan i Mörlunda som 
hänvisningsskola. Emådalskolan i Mörlunda har utrymme att ta emot fler 
elever. 

Med detta uppstår då behov av en utökning med två tjänster. Kostnaden för 
två tjänster uppgår till 1 027 000 kronor/år. Det tillkommer även kostnader 
för skolskjuts från Virserum till Mörlunda. Kostnaderna för skolskjuts 
beräknas uppgå till 710 000 kronor/läsår. 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 126/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 270/2017
Kommunstyrelsen § 104/2017
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Skickas till
Ekonomikontoret
Budgetberedningen
Barn- och utbildningsnämnden
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KF § 152/2017 Dnr 2017/177

Utökning av tjänster i förskolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att vid ombudgeteringen skjuta till 1 430 000 
kronor för att utöka med 5,75 tjänst i förskolan under första halvåret 2018. 
Tjänsterna behövs för att kunna erbjuda upp till 35-40 platser till i 
förskolan. 

Sammanfattning
Förskolan i Hultsfreds kommun har under de senaste åren ökat kraftigt i 
antalet inskrivna barn. Trots genomförda utökningar av antalet platser 
under 2016 och 2017 räcket inte antalet platser till. 

Förslag till lösningar är att omorganisera befintliga avdelningar i Virserum 
och Målilla för att kunna ta emot fler barn samt utöka med antalet platser i 
Mörlunda och Vena. Det finns ett behov av att utöka med 5,75 tjänst till en 
kostnad på upp till 1 430 000 kronor för första halvåret 2018.

Ärendebeskrivning
Förskolan i Hultsfreds kommun har under de senaste åren ökat kraftigt i 
antalet inskrivna barn. 

I slutet av 2014 så kunde kommunen inte längre ta emot alla barn som stod 
i kö inom utsatt tid. Under 2015 fortsatte ökningen av antalet barn som stod 
i kö till förskolan.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-21, KF § 152/2017, utifrån barn- 
och utbildningsnämndens förslag, § 20/2016-02-29, att utöka med två 
avdelningar vid Venhaga förskola i Målilla och med tre avdelningar på 
Råsebäckstomten (Råsebäcks förskola) för att tillgodose behovet av 
förskoleplatser.

Under 2016 fortsatte antalet barn i kö att öka vilket gjorde att antalet platser 
i förskolan inte räckte till. 

I januari 2017 beslutade barn- och utbildningsnämnden att öppna en sjätte 
avdelning för att kunna lösa det akuta behovet genom att starta en 
femårsgrupp på Emådalskolan i Mörlunda. 
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Det är svårt att prognostisera behovet av antalet platser eftersom kön till 
förskolan ökar hela tiden. Behovet av antalet platser kan öka till april-maj 
2018 och det är inte säkert att antalet platser kommer att räcka till.

Personalkostnader för en utökning med 5,75 tjänst under första halvåret 
2018 uppgår till 1 430 000 kronor. 

För att kunna utöka antalet platser i befintliga lokaler finns det behov av att 
bygga fler utesov vid förskolorna. Kostnaderna för utesov tas av 
investeringsbudget.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 127/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 272/2017
Kommunstyrelsen § 106/2017

Skickas till
Ekonomikontoret
Budgetberedningen
Barn- och utbildningsnämnden
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KF § 153/2017 Dnr 2017/176

Utökning i barn- och utbildningsnämndens 
budget 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ombudgeteringen 2018 utöka barn- 
och utbildningsnämndens budget för personalkostnader på 4 374 000 
kronor för helår upp till 9 tjänster. 

Dessa tjänster används sedan början av 2016 av barn- och 
utbildningsförvaltningen med finansiering från föreslagna medel från 
långtidsplanen avseende stora ansträngningar vad gäller asyl- och 
integrationsfrågorna i kommunen. 

Sammanfattning
Tilldelningen av medel från långtidsplanen avseende stora ansträngningar 
vad gäller asyl- och integrationsfrågorna i kommunen till barn- och 
utbildningsförvaltningen har ändrats. Detta beroende på att antalet 
asylsökande elever minskat medan antalet kommunplacerade elever ökat. 
Därför saknas finansiering av 9 tjänster, som sedan 2016 finansierats från 
medel ur långtidsplanen.

Ärendebeskrivning
Sverige har de senaste åren tagit emot många nyanlända människor. För att 
klara av den stora ökningen av asylsökande och nya kommuninvånare har 
staten tilldelat kommunerna extra medel. Under 2016 beslutade Hultsfreds 
kommun att dessa medel skulle fördelas i en långtidsplan avseende de stora 
ansträngningarna vad gäller asyl- och integrationsfrågorna i kommunen, 
KF § 7/2016, Dnr 2016/11. I början av 2016 höjde även Migrationsverket 
ersättningarna för asylsökande elever i skolan vilket blev en del av 
finansieringen av barn- och utbildningsförvaltningens tjänster.

Sedan dess har antalet asylsökande elever i Hultsfreds kommun minskat, 
allt eftersom Migrationsverket avvecklat boendeplatser i kommunen, 
medan antalet elever som är invånare i kommunen ökat. Detta innebär att 
elevantalet i Hultsfreds kommun är fortsatt högt medan medel för 
personalomkostnader för barn- och utbildningsförvaltningen minskat, då 
dessa inte ersatts i budget eller via nya medel till långtidsplanen.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 129/2017
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 271/2017
Kommunstyrelsen § 105/2017

Skickas till
Ekonomikontoret
Budgetberedningen
Barn- och utbildningsnämnden
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KF § 154/2017 Dnr 2017/166

Förändrat licensavtal med Microsoft
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om att kommunen tecknar licenser för 
Microsoft 365. Finansieringen av kostnadsökningen på 1 650 tkr föreslås 
hanteras i ombudgeteringen för 2018 och att den årliga kostnaden tas med i 
budget från och med 2019.

Vidare beslutas att personalbudgeten för eUtvecklingskontoret temporärt 
förstärks med motsvarande 0,5 tjänst i tre år. Även här beslutas att 
finansieringen av kostnadsökningen på 510 tkr sker i ombudgeteringen för 
2018, och läggs in i budget för 2019 med 255 tkr och 2020 med 128 tkr.

Sammanfattning
Förändrat licensavtal med Microsoft med förslag om övergång till 
Microsofts molntjänster.

Ärendebeskrivning
Kommunen står inför en större förändring avseende hur vi tillhandahåller 
grundläggande digitala verktyg till våra medarbetare. För att uppnå optimal 
nytta av en övergång till Microsofts molntjänster bör tjänsterna ingå i den 
avtalsförnyelse som är nära förestående. 

Fördelarna väger tyngre än kostnaderna, som, om det inte tas som 
licenskostnader redan nu, istället riskerar att bli högre på många olika 
områden i framtiden. 

Till de största fördelarna räknas ett mer mobilt arbetssätt, säker lagring och 
minskad sårbarhet, klart förbättrade möjligheter att leva upp till lagkraven i 
Dataskyddsförordningen, samt minskade framtida behov av investering i 
lokal infrastruktur och egna lösningar för samarbetsytor/intranät. 

Förslaget innehåller också en temporär förstärkning av 
eUtvecklingskontorets personalbudget motsvarande en halv tjänst, för att 
hjälpa verksamheterna att hämta hem vinsterna med satsningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-11-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 242/2017
Kommunstyrelsen § 102/2017
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Skickas till
Ekonomikontoret
Budgetberedningen
eUtvecklingskontoret
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KF § 155/2017 Dnr 2017/161

Tillfälligt särskilt boende
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens budgetram för 2018 
med 7 144 tkr och därefter årligen under pågående hyrestid med 6 894 tkr 
vilket innebär att ärendet ska hanteras i ombudgeteringen och till budget 
2019.

Ovanstående ska finansiera verkställandet av ett tillfälligt särskilt boende 
med tio boendeplatser som placeras vid Knektagården.

Då ärendet är skyndsamt beslutade kommunstyrelsen § 103/2017 ge 
klartecken till socialnämnden för att: 
1.verkställa behovet av ett tillfälligt särskilt boende med tio boendeplatser i 
form av en modulenhet som placeras vid Knektagården
2.hyresavtalet gällande modulenheten fastställs till tre år med möjlighet till 
förlängning ytterligare tre år
3.en direktupphandling gällande modulenhet görs på grund av det akuta 
behov som föreligger.

Sammanfattning
Socialnämnden tog i september ett inriktningsbeslut gällande en eventuell 
tillfällig utökning av antalet platser i särskilt boende (SN § 115/2017).
Antalet personer som väntar på särskilt boende har under 2017 blivit allt 
fler. Förvaltning skrev i tjänsteskrivelsen att antalet som mest varit uppe i 
25 personer. För närvarande väntar 32 personer på särskilt boende och 
förvaltningen bedömer att det inte längre är hanterbart. Förvaltningen 
föreslår därför en tillfällig utökning i väntan på att den stora om- och 
nybyggnad av äldreboende färdigställs. 

I samband med inriktningsbeslutet genomförde förvaltningen en 
inventering av befintliga byggnader/lokaler i kommunen som skulle kunna 
vara tänkbara att använda som ett särskilt boende. Vid besök i dessa 
byggnader bedömde förvaltningen att de inte uppfyllde kraven på ett 
särskilt boende och därför inte kunde presenteras som alternativ. 
Förvaltningen anser därför att en modulenhet bör användas under perioden 
som ett tillfälligt särskilt boende behövs. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har under 2017 haft en ansträngd situation, då det 
gäller platser i särskilt boende. Antal personer med beslut om särskilt 
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boende är vid dagens datum 32 personer, samtidigt som det är många som 
vistades på korttidsenheten. Förvaltningen bedömer att det inte är en 
hanterbar situation med över 20 personer som väntar. Den situationen 
innebär oftast att ett antal personer får vänta mer än tre månader, vilket ofta 
medför ett högre tryck på korttiden.

Det pågår en äldreboendeutredning som om den beslutas ger förvaltningen 
ett ökat antal särskilda boende platser. Det är först framåt år 2023 som 
ökningen kommer vara på plats. 

Kommunstyrelsen fattade nu i oktober beslut om att föreslå fullmäktige att 
en samverkan med Riksbyggen ska genomföras. Förvaltningen kan 
konstatera att möjligheten till förtur till trygghetsboende i nära anslutning 
till särskilt boende hjälper till att hålla nere ansökningarna till särskilt 
boende. Hittills har den möjligheten använts vid tre tillfällen. På sikt 
kommer dessa trygghetsboende att ge effekten med mindre behov av 
särskilt boende.

Trots dessa åtgärder anser förvaltningen att antalet platser som finns för 
närvarande inte är tillräckligt för hantera situationen fram till 2023.
Förvaltningen föreslår därför att nämndens tidigare inriktningsbeslut 
gällande en modullösning, med ett särskilt boende med tio platser inrättas 
så snart som möjligt. 

Förslaget är att modulenheten placeras intill Knektagården på en plats som 
förvaltningen i samarbete med Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
(ÖSK) bedömer som lämpligast. Hänsyn tas till de installationer och den 
markberedning som behöver göras samt närheten till andra verksamheter. 
Placeringen vid Knektagården ger också fördelen att kunna samordna 
personal och bemanning.

Kostnaden för hyra av en modulenhet med tio boendeplatser uppskattas till 
2 064 tkr årligen, första året till kommer markberedning och 
installationskostnader med 250 tkr. Boendet bemannas med personal 
dygnet runt och förvaltningen utgår i beräkningen från en personaltäthet 
med 0.60 årsarbetare per boendeplats, dessutom tillkommer nattpersonal. 
Personalkostnaderna beräknas till ca 4 400 tkr per år. Dessutom behövs 
budget för driftskostnader och en del övriga kostnader sammanlagt 430 tkr 
per år.

Totalkostnad för ett tillfälligt särskilt boende om tio platser beräknas till 
7 144 tkr första året och därefter 6 894 tkr per år.

Yrkande
Per-Inge Pettersson, C, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-10-24
Socialnämndens arbetsutskott § 99/2017
Socialnämnden § 138/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 243/2017
Kommunstyrelsen § 103/2017

Skickas till
Ekonomikontoret
Budgetberedningen
Socialnämnden
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KF § 156/2017 Dnr 2017/162

Renhållningstaxor 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen renhållningstaxa för 2018 
samt prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från 
flerfamiljshus och verksamheter 2018.

Sammanfattning
Renhållningstaxa för 2018 som ska fastställas av kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Allmänt om renhållningstaxan
Inför 2017 reviderades renhållningstaxan inför införandet av det nya 
insamlingssystemet som delvis har införts under 2017. De allra flesta en- 
och tvåfamiljshus och fritidshus har fått erbjudande om det nya 
insamlingssystemet som innebär matavfallssortering och fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar. Nästa steg är att erbjuda dessa 
tjänster till flerfamiljshus och verksamheter.

Målet med taxan är den ska vara miljöstyrande för att uppfylla 
avfallsplanens mål om anslutningsgrad till det nya systemet, och att 
matavfall, förpackningar och tidningar sorteras ut och behandlas biologiskt 
respektive materialåtervinns istället för att skickas till förbränning.

Uppföljning av taxan från 2017
Eftersom det nya systemet endast har varit i drift några månader är det 
väldigt svårt att göra en korrekt ekonomisk uppföljning.

Efter genomförd informations- och valkampanj hösten 2016 såg 
anslutningsgraden till det nya systemet bland de en-och tvåfamiljshus och 
fritidshus som fått erbjudandet ut som följande, jämfört med målnivåerna 
för två år efter genomförande: 

Grönt Gult Rött Hemkompost
En- och 
tvåfamiljshus
Utfall 67 % 18 % 10 % 5 %
Målnivå 80 % 15 % 5 % -
Fritidshus -
Utfall 52 % 35 % 13 % -
Målnivå 50 % 30 % 20 % -
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Den gällande taxan är beräknad utifrån målnivåerna för anslutningsgrad två 
år efter genomförande av det nya insamlingssystemet. 

De nya fyrfackskärlen ställdes ut till kunderna i april-maj månad. Under 
september månad har arbetet påbörjats med att ta emot beställningar och 
verkställa de abonnemangsförändringar som kunderna önskar. Många 
kunder som valt gult abonnemang önskar nu komplettera med kärl nr 2 för 
att få ett grönt abonnemang.

Utfallet från valkampanjen och de beställningar om abonnemangsändringar 
som kommit in tyder alltså på att målnivåerna är realistiskt satta och att 
taxans miljöstyrning fungerar som avsett.

Föreslagna avgiftsförändringar i taxan för 2018
Med anledning av utfallet av kundernas val i det nya insamlingssystemet 
(vilket överensstämmer väl med tidigare beräkningar), svårigheterna att 
göra en korrekt ekonomisk uppföljning, samt att det nya systemet ännu inte 
är helt infört förslås oförändrade avgiftsnivåer gällande avgifterna för det 
nya systemet.

Vad gäller avgifter för flerfamiljshus och verksamheter, med flera, som 
ännu inte blivit erbjudna de nya tjänsterna, bilaga 1 i taxan, så föreslås en 
höjning av avgifterna med 5,4 %. Höjningen motsvarar indexhöjningen 
enligt Avfall Sveriges avfallsindex A12:1MD mellan mars 2016 och 
augusti månad 2017. Förslagen höjning är helt enligt förutsättningarna i 
avfallstaxan kap 1.9. 
Avgifterna i Bilaga 1 höjdes inte inför 2017.

Övriga föreslagna förändringar i renhållningstaxan för 2018
Eftersom renhållningstaxan arbetades om från grunden inför 2017 har det 
under året upptäckts vissa saker som saknats eller som inte varit helt 
tydligt. Därför föreslår vissa textförändringar i taxan för 2018.

Bland annat föreslås ett helt nytt avsnitt (kap 1.11) kring kompensation till 
kunder som drabbas av utebliven hämtning där kriterier och nivå på 
kompensation regleras.

Under 2017 ingicks ett helt nytt avtal kring slamtömning där det samtidigt 
övertogs all hantering av budade slamtömningar. Under året har det 
upptäckts att vissa avgifter saknats och att vissa avgifter i taxan varit 
otydliga (Kap 3.3 och 3.4). Detta försöks nu rättas till i förslagen taxa.

Avgifterna kring extrahämtningar och kärlbyten (kap 3.6 och 3.8) har också 
varit något otydliga vilka nu förtydligats i förslaget.
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Övrigt 
Alla förslagna ändringar i renhållningstaxan som finns som bilaga i ärendet 
är markerade med röd text.

Prislistan för hämtning av förpackningar och returpapper från 
flerfamiljshus och verksamheter 2018
Denna prislista gäller för flerfamiljshus och verksamheter som erbjudits 
och valt att införa en fastighetsnära insamling av förpackningar och 
returpapper. Införandet av det nya insamlingssystemet i dessa kundgrupper 
har ännu inte påbörjats och det är i dagsläget inte klart när detta kan ske. I 
dagsläget föreslås därför ingen förändring av avgifterna i prislistan.

Förbundsdirektionen beslutade § 45/2017 att överlämna förslag till taxa för 
antagande av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Elin Svensson, renhållningsingenjör
Förslag till Renhållningstaxa för Hultsfreds kommun 2018, 
Förslag till Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från 
flerfamiljshus och verksamheter 2018
Östra Smålands Kommunalteknikförbund § 45/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 240/2017
Kommunstyrelsen § 107/2017

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Ekonomikontoret
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KF § 157/2017 Dnr 2017/159

Taxa för verksamhetsavfall till Kejsarkullen 
2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen taxa för verksamhetsavfall 
till Kejsarkullens avfallsanläggning 2018. 

Sammanfattning
Taxa för verksamhetsavfall till Kejsarkullen 2018 ska antas av 
kommunfullmäktige.

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

Förbundsdirektionen beslutade § 47/2017 att överlämna förslag för 
antagande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Elin Svensson, renhållningsingenjör
Förslag till taxa för mottagande av avfall från verksamheter på 
Kejsarkullens avfallsanläggning 2018
Östra Smålands Kommunalteknikförbund § 47/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 241/2017
Kommunstyrelsen § 108/2017

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Ekonomikontoret
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KF § 158/2017 Dnr 2017/126

Utbetalning av partistöd för 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2018 utbetalas till de politiska 
partierna i kommunfullmäktige enligt förteckningen nedan.

Parti
Antal

mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt
Socialdemokraterna 16 14 227 kr 115 216 kr 129 443 kr
Centerpartiet 11 14 227 kr 79 211 kr 93 438 kr
Sverigedemokraterna 5 14 227 kr 36 005 kr 50 232 kr
Moderaterna 4 14 227 kr 28 804 kr 43 031 kr
Kristdemokraterna 4 14 227 kr 28 804 kr 43 031 kr
Vänsterpartiet 3 14 227 kr 21 603 kr 35 830 kr
Miljöpartiet 1 14 227 kr 7 201 kr 21 428 kr
Liberalerna 1 14 227 kr 7 201 kr 21 428 kr
Summa 45 437 861 kr

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

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

Enligt 4 § ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska ett granskningsintyg bifogas. 
Redovisningen ska ske senast 6 månader efter räkenskapsåret. Det innebar att 
redovisningen av 2016 års partistöd skulle vara inlämnat till kommunen senast 
2017-06-30.

Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat in 
redovisningen i tid.
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Partistöd utbetalas under 2018 med dels ett grundstöd om 14 227 kronor per 
parti samt dels ett mandatbundet stöd om 7 201 kronor per mandat. Baserat på 
utvecklingen för konsumentprisindex (KPI) har en justering av beloppen skett 
jämfört med 2017.

För 2017 var grundstödet 13 928 kronor och mandatbundna stödet 7 050 
kronor per mandat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 265/2017
Kommunstyrelsen § 97/2017

Skickas till
Partierna
Ekonomikontoret
Kommunkansliet
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KF § 159/2017 Dnr 2017/172

Styrelse för Invensys Property Company AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till styrelse i Invensys Property Company 
AB utse följande personer:

Ordinarie                         Ersättare
Lars Rosander, C Gunilla Aronsson, C
Kråketorp Bänarp 1
570 80 Virserum 577 94 Lönneberga

Åke Nilsson, KD Anders Andersson, KD
Bruksallén 7                       Svallgatan 5
577 51 Silverdalen 570 81 Järnforsen

Åke Bergh M Per-Inge Pettersson, C
Bergstigen 3                       Åkerö
570 84 Mörlunda 570 84 Mörlunda

Rosie Folkesson, S Tommy Rälg, S
Rönnvägen 10 N Föreningsgatan 5
577 33 Hultsfred 577 35 Hultsfred

Tomas Söreling, S              Lena Hasting, S
Byängsvägen 6                   Skifferstigen 3
570 82 Målilla 577 37 Hultsfred

Ordförande Lars Rosander
Förste vice ordförande Åke Nilsson
Andre vice ordförande Rosie Folkesson

Vidare beslutas att kommunchef Lars Rönnlund utses till VD för styrelsen 
och Karin Nilsson utses till revisor.

Slutligen beslutas att till lekmannarevisorer i styrelsen utse Staffan Leijon 
och Torbjörn Karlsson.

Ärendebeskrivning
Kommunen förvärvar i enlighet med beslut KF § 35/2015 bolaget Invensys 
Property Company AB, kallat Invensys AB. Bolaget äger fastigheten 
Träförädlingen 10 och förvärvet är ett led i saneringen av gamla VARTA- 
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området. På kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-21 lämnade 
kommunchefen en kort information om avtalet som skrevs under 17 
november 2017.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 276/2017
Kommunstyrelsen § 110/2017

Skickas till
De valda
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 160/2017 Dnr 2014/148 100

Tillsyn enligt tobakslagen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillsyn enligt tobakslagen förs över till 
miljö- och byggnadsnämnden från och med 2018-01-01. 

Sammanfattning
Förslag om att miljö- och byggnadsnämnden får ansvaret för tillsyn enligt 
tobakslagen från och med 2018-01-01.

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet beslutade § 212/2014-08-26 ge uppdrag till kommunchef 
Lars-Erik Rönnlund om hur hanteringen av tillsyn enligt tobakslagen ska 
ske.   

Ansvaret för tillsyn enligt tobakslagen behöver förtydligas i både Hults-
freds och Vimmerby kommuner. Förvaltningsledningen har analyserat 
frågan och nämnden föreslås ställa sig positiv till ett övertagande av till-
synen. Omfattningen är som vid all annan tillsyn beroende av nämndens 
resurser och rådande möjligheter för att bedriva tillsyn.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 185/2017-11-08 tillstyrka att 
ansvaret för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) förs över till nämnden 
från och med 2018-01-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 212/214, 133/215
Miljö- och byggnadsnämnden § 185/2017
Kommunstyrelsen § 99/2017

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 161/2017 Dnr 2016/140 003

Revidering av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Hultsfreds kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringen av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Hultsfreds kommun.

Sammanfattning
De allmänna lokala ordningsföreskrifterna har reviderats och är klara att 
föreslås för antagande av kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har gjort en översyn av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna och remitterat detsamma. 

Revideringen innebär främst följande:
- Språklig modernisering
- Modernisering av skrivningen om hundar som innebär att halsband märkt  
   med ägarens namn jämställs med chipmärkning eller motsvarande
- Justering av höjdgränserna på markiser med mera som inkräktar på ga-
   turummet. Motsvarande regler ska numera tillämpas även på häckar och 
   dylikt.
- Aspelands Pastorat har beslutat att kopplad hund får medföras på be-
  gravningsplatser varför även det förs in i ordningsföreskrifterna. 

Följande har svarat på remissen:

Förbundsdirektionen har överlämnat förslag till ändringar och tillägg enligt 
skrivelse, daterad 2016-12-07. Dessa finns i bilaga till ärendet.

Barn- och utbildningsnämnden avstår från yttrande.

Socialnämnden har inget att erinra mot förslaget.

Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänstemän har sett över de paragrafer 
som berör deras verksamhetsområden. De har påtalat att vissa åtgärder som 
till exempel vissa skyltar är bygglovspliktiga. 

Räddningstjänsten och kultur- och fritidsförvaltningen har inget att 
kommentera.
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Aspelands Pastorat har meddelat att kopplad hund får medföras vid besök 
på begravningsplatser inom det egna pastoratet enligt beslut § 19/2017-03-
01.

Inga förändringar för användning av pyrotekniska varor har skett i denna 
revidering. 

Arbetsutskottet remitterade förslaget till polisen och säkerhetssamordnaren 
för yttrande vilka nu meddelat att de inte har någon synpunkt på förslaget.

Beslutsunderlag
Reviderat förslag till allmänna ordningsföreskrifter för Hultsfreds kommun
Tjänsteskrivelse 2017-08-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 218/2016, 15/2017, 244/2017
Kommunstyrelsen § 98/2017

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
Samtliga förvaltningar
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 162/2017  

Rapport från Regionförbundets verksamheter
Beslut
Informationen är mottagen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander informerar om arbetet som 
pågår med den regional transportplanen.
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare Närvarande
§ 150
Ja

A
Nej

§ 150
Ja

B
Nej

Av-
står

1 Rosie Folkesson, S X X X

2 Lars Rosander, C X X X

3 Mattias Wärnsberg, S X X X

4 Göran Gustavsson, SD X X X

5 Per-Inge Pettersson, C X X X

6 Britt Wireland Sorpola, S X X X

7 Åke Bergh, M X X X

8 Åke Nilsson, KD X X X

9 Lennart Beijer, V X X X

10 Tommy Rälg, S X X X

11 Gunilla Aronsson, C X X X

12 John Hoffbrink, SD X X X

13 Ulf Larsson, C X X X

14 Tomas Söreling, S X X X

15 Pär Edgren, M X X X

16 Lars Lundgren, C Ann-Charlott Andersson, C X X X

17 Lena Hasting, S X X X

18 Lennart Davidsson, KD X X X

19 Carl-Johan Pettersson, SD -

20 Göran Lundberg, S Nermina Mizimovic, S X X X

21 Fredrik Eirasson, C X X X

22 Eva Svedberg, S X X X

23 Åsa Landberg, C X X X

24 Kotaiba Kholi, S Martin Rydén, S X X X

25 Lisbeth Hoffbrink, SD -

26 Lizette Wästerlund, S,    
ej § 136

X X X

27 Lennart Odengrund, C X X X

28 Anders Andersson, KD X X X

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

150
Nej

§
Ja

150
Nej

Av-
står

30 Tommy Ejnarsson, V Rickard Wästerlund, V,        
ej § 136

X X X

31 Carina Erlandsson, MP X X X

32 Inger Loord, S X X X

33 Alexander Steinvall, C X X X

34 Jonny Bengtsson, S X X X

35 Conny Daag, M X X X

36 Silva Andersson, S X X X

37 Lennart Eklund, C X X X

38 Konny Bogren, S X X X

39 Monica Bergh, KD X X X

40 Sievert Andersson, M X X X

41 Antje Rohde, C Ronny Olsson, C X X X

42 Christel Rudiger 
Karlsson, S

X X X

43 Börje Helgesson, L X X X

44 Cecilia Lindblom, V -

45 Tove Johansson, SD X X X
           42/45         30       12      29        5        8

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

§ 150 B Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för yrkandet om avslag
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