
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hultsfreds gymnasium 25 mars 2019 kl. 18.30-21.00

Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef
Emma Oscarsson, sekreterare
Henric Svensson, ekonomichef §§ 34-44
Gilbert Carlsson, revisionen § 34

Utses att justera Mikael Lång
Conny Daag

Tid för justering Kommunkansliet 2019-03-28 10.00
Underskrifter Paragrafer 22-56

Sekreterare …………………………………………….
Emma Oscarsson

Ordförande ……………………………………………..................
Anders Andersson ej § 35      Elisabeth Löfkvist § 35

Justerande …………………………………………………………
Mikael Lång ej §§ 37, 41

.......................................................
Elisabeth Löfkvist §§ 36-37, 40-41

Conny Daag ej §§ 36, 40

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags 
uppsättande

Kommunfullmäktige 

2019-03-25

2019-03-29 Datum för anslags 
nedtagande 2019-04-24

Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet

Underskrift …………………………………………….
Emma Oscarsson
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista 2019-03-25

Val av protokolljusterare

Upprop

§ 22 Meddelanden 2019/23

§ 23 Allmänhetens frågestund

§ 24 Motion från Tommy Rälg, Lena 
Hasting, Jonny Bengtsson och Janette 
Persson, samtliga S, om gång- och 
cykelväg mellan Hultsfred och 
Silverdalen

2019/47

§ 25 Fråga från Lennart Beijer, V till 
kommunalrådet Lars Rosander, C - 
osmidig hantering

2019/58

§ 26 Entledigande från Roland von Lonski, 
SD, från samtliga politiska uppdrag

2019/55

§ 27

§ 28

§ 29

§ 30

Val av revisorer i Hultsfreds 
Kommunala Industri AB 2019-2023

Val av revisorer i AB Hultsfreds 
Bostäder 2019-2023

Val av revisorer i Rock City AB   
2019-2023

Val av revisorer i Invensys Property 
Company AB 2019-2023

2019/48

2019/48

2019/48

2019/48

§ 31 Nominering av revisor och ersättare till 
Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 2019-2023

2019/49
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 32 Val av ny ledamot och ordförande i 
trafiknämnden

2019/50

§ 33 Val av ombud till årsstämmor för 
Invensys Property Company AB

2019/42

§ 34 Årsredovisning 2018 2019/33

§ 35 Beslut om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen

2019/33

§ 36 Beslut om ansvarsfrihet för 
socialnämnden

2019/33

§ 37 Beslut om ansvarsfrihet för barn- och 
utbildningsnämnden

2019/33

§ 38 Beslut om ansvarsfrihet för miljö- och 
byggnadsnämnden, Hultsfreds del

2019/33

§ 39 Beslut om ansvarsfrihet för 
överförmyndaren

2019/33

§ 40 Beslut om ansvarsfrihet för 
valnämnden

2019/33

§ 41 Årsredovisning för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 2018

2019/39

§ 42 VA-verksamhet bokslut 2018 2019/38

§ 43 Ombudgetering 2019 2019/35

§ 44 Mål och budget 2020 - ramar 2019/34

§ 45 Lokaler för särskolan 2018/187

§ 46 Ny entré och komplettering av 
vinterträdgården, Ekliden i Virserum

2018/191

§ 47 Taxa för miljö- och 
byggnadsnämndens tillsyn enligt lagen 
om tobak och liknande produkter (SFS 
2018:2088)

2019/14
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 48 Sponsringsavtal GP Målilla 2019/24

§ 49 Svar på motion från Rosie Folkesson, 
Tomas Söreling, Micke Lång och 
Jonny Bengtsson, samtliga S, om att 
höja standarden på vuxenutbildningen i 
stort

2018/127

§ 50 Svar på motion från Tomas Söreling, 
Rosie Folkesson, Tommy Rälg, Silva 
Andersson och Lena Hasting, samtliga 
S, om utbildning för hemtjänstens 
personal i säkrare och tryggare 
bilkörning

2017/119

§ 51 Svar på motion från Börje Helgesson, 
L, om ökad demokrati och öppenhet i 
Hultsfreds kommun - webbsända 
kommunfullmäktige

2018/137

§ 52 Tillväxt- och näringslivsprogram  
2020-2023

2019/12

§ 53 SIGN-Kunskapsstyrning i 
socialtjänsten

2018/192

§ 54 Ändring i förbundsordning för 
Samordningsförbundet i Kalmar län

2018/190

§ 55 Revidering av bolagsordning för AB 
Hultsfreds Bostäder

2019/36

§ 56 Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden

Närvarolista

4



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 22/2019

Meddelanden

1. Redovisning av anslagen för särskilda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

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

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål:

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

2. Omval till Falu kommun äger rum 7 april 2019. Hultsfreds kommun
kommer att hålla öppet för förtidsröstning i kontaktcenter i kommunhuset
1-3 april 2019 kl. 14-16.

3. Val av vice ordförande i förbundsdirektionen för ÖSK.

4. Information om postnummerändring. Meddela om ni har ändrat
postnummer till Emma Oscarsson, emma.oscarson@hultsfred.se.

5. Information angående val av nämndemän i Kalmar tingsrätt.

6. Kommunstyrelsens protokoll är justerat 2019-03-06.

7. Tommy Rälg, S, informerar om landsbygdsdagen som arrangeras i
Hultsfred den 7 maj, med Sparbanksstiftelsen som en av arrangörerna
tillsammans med kommunen.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 23/2019

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 bland 
annat renovering av ridanläggningen, om det finns planer på att bygga 
köpcenter i Hultsfred samt om det planeras för fler farthinder i Hultsfred.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, kommunfullmäktiges 
ordförande Anders Andersson, KD, och ordförande i förbundsdirektionen 
Johan Svensson, M, svarar på frågorna.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 24/2019 Dnr 2019/47

Motion från Tommy Rälg, Lena Hasting, Jonny 
Bengtsson och Janette Persson, samtliga S, 
om gång- och cykelväg mellan Hultsfred och 
Silverdalen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
En motion angående en gång- och cykelväg mellan Hultsfred och 
Silverdalen har lämnats in. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamöterna Tommy Rälg, Lena Hasting, Jonny 
Bengtsson och Janette Persson, samtliga S, har 2019-03-06 lämnat in en 
motion om en gång- och cykelväg mellan Hultsfred och Silverdalen.

Beslutsunderlag
Motion från socialdemokraterna 2019-03-06

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 25/2019 Dnr 2019/58

Fråga från Lennart Beijer, V till kommunalrådet 
Lars Rosander, C - osmidig hantering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att frågan är besvarad genom Lars 
Rosanders svar.

Sammanfattning
En fråga till kommunalrådet angående osmidig hantering har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, har 2019-03-22 lämnat in en 
fråga ställd till kommunalrådet Lars Rosander, C.

Frågan handlar om de förhandlingar som pågår mellan kommunen och 
ägaren av Stationshuset i Hultsfred. Med anledning av detta önskar 
frågeställaren få svar på om kommunalrådet är nöjd med kommunikationen 
mellan politik och administration.

Beslutsunderlag
Fråga från Lennart Beijer, V

Skickas till
Frågeställaren
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 26/2019 Dnr 2019/55

Entledigande från Roland von Lonski, SD, från 
samtliga politiska uppdrag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Roland von Lonski, SD, från 
sina uppdrag.

Vad gäller uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige får ny 
sammanräkning begäras av länsstyrelsen.

Sammanfattning
En begäran om entledigande har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Roland von Lonski, SD, har 2019-03-19 lämnat in en begäran om 
entledigande från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt 
god man till lantmäteriförrättningar.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2019-03-19

Skickas till
Den entledigade
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Personalkontoret
Kommunkansliet
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 27/2019 Dnr 2019/48

Val av revisorer i Hultsfreds Kommunala 
Industri AB 2019-2023
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till lekmannarevisorer i Hultsfreds 
Kommunala Industri AB från årsstämman 2019 till årsstämman 2023 utse 
följande personer:

Revisorer
Jan Petersson, M
Gunilla Abrahamsson, S

Ersättare
Torbjörn Karlsson, V
Staffan Leijon, C

Ärendebeskrivning
Kommunens förtroendevalda revisorer har lämnat förslag på hur uppdragen 
som lekmannarevisorer i kommunens helägda bolag ska fördelas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-11
Valberedningen § 11/2019

Skickas till
Revisionen
Hultsfreds Kommunala Industri AB
Kommunkansliet
Personalkontoret
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 28/2019 Dnr 2019/48

Val av revisorer till AB Hultsfreds Bostäder 
2019-2023
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till lekmannarevisorer i AB Hultsfreds 
Bostäder från årsstämman 2019 till årsstämman 2023 utse följande 
personer:

Gilbert Carlsson, S
Torgny Rönnestad, KD

Ärendebeskrivning
Kommunens förtroendevalda revisorer har lämnat förslag på hur uppdragen 
som lekmannarevisorer i kommunens helägda bolag ska fördelas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-11
Valberedningen § 12/2019

Skickas till
Revisionen
AB Hultsfreds Bostäder
Kommunkansliet
Personalkontoret
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 29/2019 Dnr 2019/48

Val av revisorer i Rock City AB 2019-2023
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till lekmannarevisorer i Rock City AB 
från årsstämman 2019 till årsstämman 2023 utse följande personer:

Staffan Leijon, C
Torbjörn Karlsson, V

Ärendebeskrivning
Kommunens förtroendevalda revisorer har lämnat förslag på hur uppdragen 
som lekmannarevisorer i kommunens helägda bolag ska fördelas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-11
Valberedningen § 13/2019

Skickas till
Revisionen
Rock City AB
Kommunkansliet
Personalkontoret
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 30/2019 Dnr 2019/48

Val av revisorer i Invensys Property Company 
AB 2019-2023
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till lekmannarevisorer i Invensys Property 
Company AB från årsstämman 2019 till årsstämman 2023 utse följande 
personer:

Staffan Leijon, C
Torbjörn Karlsson, V

Ärendebeskrivning
Kommunens förtroendevalda revisorer har lämnat förslag på hur uppdragen 
som lekmannarevisorer i kommunens helägda bolag ska fördelas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-11
Valberedningen § 14/2019

Skickas till
Revisionen
Invensys Property Company AB
Kommunkansliet
Personalkontoret
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 31/2019 Dnr 2019/49

Nominering av revisor och ersättare till Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund 2019-2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor och ersättare i Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 2019–2022 nominera följande personer:

Revisor
Gilbert Carlsson, S

Ersättare
Staffan Leijon, C

Ärendebeskrivning
Enligt förbundsordningen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
(ÖSK) ska förbundet ha tre revisorer och tre ersättare.

Kommunfullmäktige i Högsby kommun utser revisorerna och ersättarna. 
Av dessa ska en revisor och en ersättare väljas av de i kommunfullmäktige 
i Hultsfreds kommun valda revisorerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-15
Valberedningen § 15/2019

Skickas till
Revisionen
Högsby kommun
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Kommunkansliet
Personalkontoret
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 32/2019 Dnr 2019/50

Val av ny ledamot och ordförande i 
trafiknämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Carl-Wiktor Svensson, M, från 
sina uppdrag som ledamot och ordförande i trafiknämnden.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att utse Johan Svensson, M till ny 
ledamot och ordförande i trafiknämnden.

Ärendebeskrivning
Carl-Wiktor Svensson, M har avsagt sig sina uppdrag som ledamot och 
ordförande i trafiknämnden. Partiet har lämnat förslag på att Johan 
Svensson, M utses till ny ledamot och ordförande.

Beslutsunderlag
Valberedningen § 10/2019

Skickas till
Den entledigade
Den valde
Trafiknämnden
Kommunkansliet
Personalkontoret
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 33/2019 Dnr 2019/42

Val av ombud till årsstämmor för Invensys 
Property Company AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tommy Rälg, S till ombud vid 
årsstämmor med Invensys Property Company AB 2019-2023.

Ärendebeskrivning
Valberedningen har lämnat förslag på ett ombud till årsstämmor med 
Invensys Property Company AB.

Beslutsunderlag
Valberedningen § 16/2019

Skickas till
Den valde
Invensys Property Company AB
Kommunkansliet
Personalkontoret
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

1(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 34/2019 Dnr 2019/33

Årsredovisning 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa årsredovisningen för 2018.

Sammanfattning
Årsredovisning för 2018 har sammanställts av ekonomikontoret.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt en årsredovisning för Hultsfreds 
kommun och en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. Det 
redovisade resultatet för Hultsfreds kommun 2018 är 27,7 mnkr. 
Koncernens resultat uppgår till 35,2 mnkr där då kommunen bidrar med 
större delen.

Förutom Additivt Teknikcenter AB redovisar de kommunägda bolagen 
positiva resultat där de största är AB Hultsfreds Bostäder som redovisar ett 
resultat på 5,0 mnkr och Hultsfreds Kommunala Industri AB med ett 
resultat på 1,8 mnkr. Additivt Teknikcenter AB redovisar en förlust på 0,3 
mnkr och har av kommunen erhållit aktieägartillskott för att återställa det 
egna kapitalet.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde föredrogs ärendet av ekonomichef 
Henric Svensson.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde föredrogs revisionsberättelsen av 
revisionens ordförande Gilbert Carlsson.

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, 
nämnder och den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet 
ansvarsfrihet.

Revisionen avstyrker att kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns 
och yrkar att årsredovisningen återremitteras för att anpassa räkenskaperna 
till god redovisningssed.

På sammanträdet sker avrapportering från ordförandena i 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- 
och byggnadsnämnden samt förbundsdirektionen Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Revisionen, genom ordförande Gilbert Carlsson, yrkar att årsredovisningen 
återremitteras för att anpassa räkenskaperna till god redovisningssed.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret
Årsredovisning 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/2019
Kommunstyrelsen § 17/2019

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Samtliga förvaltningar
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 35/2019

Årsredovisning 2018 - Beslut om ansvarsfrihet 
för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om godkännande av årsredovisning för 
2018 samt besluta om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

Ärendebeskrivning
I revisionsberättelsen, daterad 2019-03-12, tillstyrker revisionen att 
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelse och nämnder.

Årsredovisningen föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde av 
ekonomichef Henric Svensson.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller 
beslut:

Lars Rosander, C, Åke Nilsson, KD, Åke Bergh, M, Gunilla Aronsson, C, 
Tomas Söreling, S, Lena Hasting, S, Tommy Rälg, S, Silva Andersson, S, 
John Hoffbrink, SD, Anders Andersson, KD, Per-Inge Pettersson, C, 
Konny Bogren, S, Tommy Ejnarsson, V, och Carl-Johan Pettersson, SD. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/2019
Kommunstyrelsen § 17/2019

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 36/2019  

Årsredovisning 2018 - Beslut om ansvarsfrihet 
för socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden 
för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om godkännande av årsredovisning för 
2018 samt besluta om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

Ärendebeskrivning
I revisionsberättelsen daterad 2019-03-12, tillstyrker revisionen att 
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelser och nämnder.

Årsredovisningen föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde av 
ekonomichef Henric Svensson.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller 
beslut:

Per-Inge Pettersson, C, Conny Daag, M, Jonny Bengtsson, S, Monica 
Bergh, KD, Antje Rohde, C, Eva Svedberg, S, Carl-Johan Pettersson, SD, 
Ann-Charlott Andersson, C, Kjell Mellberg Karlsson, S, Lennart Beijer, V 
och John Hoffbrink, SD.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/2019
Kommunstyrelsen § 17/2019

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 37/2019  

Årsredovisning 2018 - Beslut om ansvarsfrihet 
för barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för barn- och 
utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om godkännande av årsredovisning för 
2018 samt att besluta om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

Ärendebeskrivning
I revisionsberättelsen daterad 2019-03-12, tillstyrker revisionen att 
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelse och nämnder.

Årsredovisningen föredrogs vi d kommunfullmäktiges sammanträde av 
ekonomichef Henric Svensson.

Jäv
 Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller 
beslut:

Pär Edgren, M, Mikael Lång, S, Åsa Landberg, C, Christel Rudiger 
Karlsson, S, Kjell Mellberg Karlsson, S, Göran Gustafsson, SD, Johan 
Svensson, M, och Rickard Wästerlund, V.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/2019
Kommunstyrelsen § 17/2019

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 38/2019  

Årsredovisning 2018 - Beslut om ansvarsfrihet 
för miljö- och byggnadsnämnden, Hultsfreds 
del
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del bevilja ansvarsfrihet för miljö- 
och byggnadsnämnden för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om godkännande av årsredovisningen 
för 2018 samt besluta om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

Ärendebeskrivning
I revisionsberättelsen daterad 2019-03-12, tillstyrker revisionen att 
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelse och nämnder.

Årsredovisningen föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde av 
ekonomichef Henric Svensson.

Hultsfreds kommun har sedan 2014-04-01 gemensam miljö- och 
byggnadsnämnd med Vimmerby kommun.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller 
beslut:

Lennart Davidsson, KD, Ulf Larsson, C, Konny Bogren, S, Johan 
Svensson, M, och Lennart Odengrund, C.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/2019
Kommunstyrelsen § 17/2019

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Miljö- och byggnadsnämnden
Vimmerby kommun
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KF § 39/2019  

Årsredovisning 2018 - Beslut om ansvarsfrihet 
för överförmyndaren
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för överförmyndaren 
för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om godkännande av årsredovisningen 
för 2018 samt besluta om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

Ärendebeskrivning
I revisionsberättelsen daterad 2019-03-12, tillstyrker revisionen att 
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelse och nämnder.

Årsredovisningen föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde av 
ekonomichef Henric Svensson.

Jäv 
Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller 
beslut:

Silva Andersson, S.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/2019
Kommunstyrelsen § 17/2019

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Överförmyndaren
Överförmyndare i samverkan
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KF § 40/2019  

Årsredovisning 2018 - Beslut om ansvarsfrihet 
för valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för valnämnden för 
verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om godkännande av årsredovisningen 
för 2018 samt besluta om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

Ärendebeskrivning
I revisionsberättelsen daterad 2019-03-12, tillstyrker revisionen att 
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelse och nämnder.

Årsredovisningen föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde av 
ekonomichef Henric Svensson.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller 
beslut:

Silva Andersson, S, Conny Daag, M, och Åke Bergh, M.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/2019
Kommunstyrelsen § 17/2019

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Valnämnden

24



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 41/2019 Dnr 2019/39

Årsredovisning för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2018 för Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund samt att ansvarsfrihet beviljas för 
Hultsfreds kommuns del för verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning
Årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2018 har 
sammanställts.

Ärendebeskrivning
Årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2018 har 
sammanställts.

Förbundsdirektionen beslutade § 15/2019 att godkänna årsredovisningen 
och överlämna densamma till kommunfullmäktige i Hultsfred och Högsby.

För Hultsfreds del visas ett resultat på 13 492,1 tkr.

Förbundsdirektionen beslutade § 16/2019 att godkänna årsredovisningen 
och överlämna densamma till kommunfullmäktige i Hultsfred och Högsby.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte följande personer i ärendets handläggning 
eller beslut:

Åke Nilsson, KD, Per-Inge Pettersson, C, Åke Bergh, M, Lars Rosander, C, 
Jonny Bengtsson, S, Mikael Lång, S, och Tomas Söreling, S.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Förbundsdirektionen § 15/2019
Kommunstyrelsen § 18/2019

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Högsby kommun
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KF § 42/2019 Dnr 2019/38

VA-verksamhet bokslut 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av bokslutet för 
VA-verksamhet 2018.

Ärendebeskrivning
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred VA redovisar ett 
resultat på 3 286,7 tkr.

Beslutsunderlag
VA- verksamhet bokslut 2018
Kommunstyrelsen § 19/2019

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KF § 43/2019 Dnr 2019/35

Ombudgetering 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ombudgetering för 
2019. 

Sammanfattning
Förslag till ombudgetering 2019 har tagits fram av ekonomikontoret. 
Resultatet för 2019 beräknas bli 2 481 tkr vilket är 805 tkr högre än den i 
november 2018 fastställda budgeten. Investeringsnivån sänks till 128 370 
tkr.

Ärendebeskrivning
Efter förslag till ombudgetering beräknas resultatet för 2019 bli 2 481 tkr 
vilket är 805 tkr högre än den budget som fastställdes i november 2018. 
Utöver resultatet beräknas övergripande finansiella mål för långfristiga 
skulder och soliditet vara 313,7 tkr respektive 27,7 procent. 

Verksamhetens nettokostnader är 4 179 tkr lägre. Stora förändringar är att 
avskrivningarna beräknas bli 7 281 tkr lägre än tidigare budget, barn- och 
utbildningsnämnden får ett tillskott på 4 420 tkr utökad förskola i 
Virserum. 

Effekter av försäljning av äldreomsorgsfastigheterna Lindgården, 
Hemgården och Ekliden påverkar fler verksamheter vad gäller budget men 
ekonomiskt för kommunen blir nettoeffekten ökade kostnader om 432 tkr. 

Skatter och statsbidrag ökar med netto med 2 984 tkr, skatteintäkter 
minskar med 4 051 tkr medan generella statsbidrag och utjämning ökar 
med 7 035 tkr. 

Nyupplåningen beräknas bli -4 104 tkr vilket är lägre än tidigare budget. 
Det beräknas räntenettot bli 2 000 tkr bättre vilket beror på att 
räntenivåerna fortsatt är låga.

Investeringsbeloppet föreslås bli 128 370 tkr vilket är 10 581tkr lägre än
tidigare. Av detta är 101 243 tkr flytt av budget från tidigare år men det
flyttas samtidigt 111 824 tkr varav 83 863 tkr till 2020 avseende förskola.

27



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ändring i förslaget
Arbetsutskottet beslutade § 42/2019 om följande ändring i förslag till 
ombudgetering där 4 mnkr ska användas för renovering av ridstallet i 
Hultsfred. Finansiering enligt följande:

- 2,5 mnkr för äldreboenden ombudgeteras till 2019 
            1,5 mnkr projekt brandstation (ursprungligen 2,5 mnkr som skulle             
            flyttas till 2020). Detta innebär att 1,5 mnkr är kvar på år 2019 och 
            1 mnkr flyttas till 2020 och ”ny brandstation”.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor från ekonomikontoret
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 42/2019
Kommunstyrelsen § 15/2019

Skickas till
Samtliga förvaltningar
Revisionen
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KF § 44/2019 Dnr 2019/34

Mål och budget 2020 - ramar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ram för år 2020. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att i det kommande budgetarbetet ska 
analysen från Sveriges Kommuner och Landsting beaktas vid 
prioriteringar.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt förslag till övergripande mål, 
resultatnivå och fördelning av ram för drift- och investeringsbudget. 

På kommunstyrelsens sammanträde § 16/2019-03-05 föreslås tillägg att 
analysen från Sveriges Kommuner och Landsting ska beaktas vid 
prioriteringar i budgetarbetet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och underlag från ekonomikontoret
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 44/2019
Kommunstyrelsen § 16/2019

Skickas till
Ekonomikontoret
Budgetberedningen
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KF § 45/2019 Dnr 2018/187

Lokaler för särskolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att projektering av nya lokaler för 
grundsärskola årskurs 1-6 vid Venhagskolan i Målilla får påbörjas 2019 
och byggnation 2020.

Sammanfattning
Efter en genomlysning gällande placering av grundsärskola årskurs 1-6 
förordar barn- och utbildningsnämnden att permanenta lokaler placeras vid 
Venhagskolan i Målilla samt påbörja projektering. 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en genomlysning gällande 
placering av grundsärskola årskurs 1-6. Synpunkter har hämtats från Östra 
Smålands kommunteknikförbund. Utredningen visar att den mest 
ändamålsenliga placeringen av grundsärskola årskurs 1-6 är vid 
Venhagskolan i Målilla. 

Barn- och utbildningsnämnden vill projektera för permanent byggnation i 
Målilla under 2019 och börja byggnationen under 2020. Kostnaden för 
projekteringen som uppskattas till 300 000 kronor får tas ur nämndens 
investeringsbudget för år 2019.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 60/2018
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-12-07
Barn- och utbildningsnämnden § 109/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6/2019
Kommunstyrelsen § 23/2019

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret
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KF § 46/2019 Dnr 2018/191

Ny entré och komplettering av 
vinterträdgården, Ekliden i Virserum
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt den kooperativa 
hyresrättsföreningen Hultsfred Trygga hem att genomföra investeringen av 
ny entré vid Ekliden.

Investeringen uppgår till 1 208 750 kronor och finansieras via en årshyra 
för socialnämnden. Årshyran är beräknad till 58 000 kronor.    

Sammanfattning
Förslag om ny entré samt översikt av planlösning, ytskikt och installationer 
vid särskilt boende Ekliden i Virserum.

Ärendebeskrivning
Inom socialnämndens verksamhet i Hultsfreds kommun finns en tydlig 
inriktning att all verksamhet ska utgå från socialnämndens värdegrund. Det 
ska finnas förutsättningar för salutogen verksamhet som kan ge möjligheter 
till människors olika behov av stimulans. Förvaltningens uppdrag är att 
utveckla salutogena verksamheter (SN §72/2014). 

Under äldreboendeutredningen 2016 tog socialförvaltningen fram ett 
inriktningsprogram för framtidens boende i Hultsfreds kommun. I 
programmet står att alla särskilda boenden ska ha tillagningskök med 
restaurang. Det ska även finnas lokaler dit samhällets olika aktiviteter kan 
komma för att ge möjlighet till meningsfullhet. Gemensamhetslokalen och 
restaurangen ska bjuda in till aktivitet och samvaro för de som bor i 
trygghetslägenheterna och de som bor på det särskilda boendet samt äldre 
som bor ute i samhället.

Under projektering av trygghetslägenheterna i nära anslutning till särskilt 
boende Ekliden i Virserum har det blivit tydligt att det finns behov av en ny 
entré till Ekliden. Den nya entrén behövs för att skapa bättre tillgänglighet 
och närhet till Eklidens restaurang och gemensamhetslokaler för de som 
bor i trygghetslägenheterna, men även för de som kommer utifrån för att 
besöka Eklidens restaurang samt särskilda boende. Byggandet av en ny 
entré skulle öppna upp mellan restaurangen och gemensamhetslokalen, det 
som kallas vinterträdgården. Detta skulle medföra att det blir en större 
tillgänglighet även för de som bor på Eklidens särskilda boende. Vidare 
skulle det även innebära att den så kallade vinterträdgården kompletteras 
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gällande ljud, akustik och värme för att bli en optimal gemensamhetslokal 
för såväl boende som gäster.

Behovet av en ny entré fanns inte med i projektet från början och ligger 
därför utanför den budget som finns för byggandet av trygghetslägenheter. 
Då detta har tillkommit krävs en politisk prövning. En ritning finns 
framtagen samt ett budgetförslag för byggandet av en ny entré och 
komplettering av gemensamhetslokalen/vinterträdgården.

Verksamhetschef vård och omsorg fick med sig synpunkter som muntligen 
framförts på socialnämndens sammanträde gällande utemiljön på vägen till 
den nya entrén till styrgrupp och styrelsen på Hultsfred Trygga Hem.

Socialnämnden har beslutat § 124/2018 att ställa sig bakom förslag på ny 
entré och föreslagna förbättringar på särskilt boende Ekliden i Virserum. 
Förslag lämnas att kostnadsökningen på 1 208 750 kronor ska godkännas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-12-10 med bilagor
Socialnämndens arbetsutskott 2018-11-28, § 90
Socialnämnden § 124/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2019
Kommunstyrelsen § 24/2019

Skickas till
Socialnämnden
Ekonomikontoret
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KF § 47/2019 Dnr 2019/14

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn 
enligt lagen om tobak och liknande produkter 
(SFS 2018:2088)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till taxa för tillsyn och 
prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter. Den nya taxan 
beslutas gälla från och med 1 juli 2019 i samband med att den nya lagen 
träder i kraft.

Sammanfattning
Riksdagen har beslutat om en ny lag om tobak och liknande produkter. I 
den införs en tillståndsplikt för handel med tobak.

Ärendebeskrivning
Riksdagen har den 12 december 2018 beslutat om ny lag om tobak och 
liknande produkter (SFS 2018:2088). Lagen börjar gälla den 1 juli 2019. 
Genom den nya lagen upphävs tobakslagen och lag om elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare. Flertalet av bestämmelserna i tobaks-
lagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare förs i 
sak oförändrade över till den nya lagen. Därutöver syftar lagen till att 
ytterligare minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med 
tobak.

Det införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och parti-
handel med tobaksvaror får bedrivas endast av den som har tillstånd för 
sådan handel. För elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare gäller 
även fortsättningsvis endast anmälan om försäljning.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 11/2019 att lämna förslag till 
taxa för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter 
till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter
Miljö- och byggnadsnämnden § 11/2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 24/2019
Kommunstyrelsen § 25/2019  

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
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KF § 48/2019 Dnr 2019/24

Sponsringsavtal GP Målilla
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen tecknar ett sponsoravtal med 
Målilla Motorklubb/Dackarna för Speedway Grand Prix-tävlingen i Målilla 
2019 - 2020, med automatisk förlängning på ett år.

Avtalet förlängs under förutsättning att optionen om ytterligare ett år i 
avtalet mellan Dackarna och BSI Speedway faller in.

Det årliga stödet på 170 000 kronor får belasta kommunfullmäktiges konto 
för oförutsedda utgifter 2019. Finansiering för åren 2020 - 2021 läggs in i 
budgeten för sponsring.

Sammanfattning
Ett nytt avtalsförslag för Speedway Grand Prix-tävlingarna i Målilla 2019 - 
2020, med automatisk förlängning på ett år, har tagits fram.

Ärendebeskrivning
Ett nytt avtalsförslag för Speedway Grand Prix-tävlingarna i Målilla 2019 - 
2020, med automatisk förlängning på ett år, har tagits fram. Frågor som rör 
evenemangs- och turistverksamheten samt övriga värden från kommunen 
har inarbetats i detta avtal. Särskilt fokus har lagts på att kunna nyttja 
värden för invånare och kommunens anställda. Hänsyn har även tagits till 
de värden som redan ingår i gällande partner- och sponsoravtal för 
elitserien 2017 – 2019.

Föreslagen ekonomisk överenskommelse för Speedway Grand Prix 
2019 - 2020, med automatisk förlängning på ett år:
 Avtalet innebär ett årligt stöd på 170 000 kr, varav 150 000 kr är 

sponsring, och 20 000 är ersättning för värdskapsbjudningen. 

Övriga årliga värden
 10 000 kr för marknadsföring belastas Hultsfreds Turistinformation
 4000 kr för räddningstjänstens närvaro på Grand Prix belastas 

        räddningstjänsten
 15 000 kr för insatser från Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

belastas Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Stöd i kommunens policy för sponsring
KF antog i § 117, 2009-12-21 en policy för sponsring och 
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marknadsföringsbidrag. Där anges exempel på verksamheter som kan 
sponsras eller ges marknadsföringsbidrag enligt följande:

 Tävlingsidrott på elitnivå, företrädesvis i högsta serien
 Landskamper
 SM-tävlingar
 Riksevenemang eller evenemang med mycket stort upptagningsområde
 Mässor med mycket stort upptagningsområde

Sponsring är en större insats än marknadsföringsbidrag och ska enligt 
policyn behandlas restriktivt och vara sällsynt förekommande samt ses ur 
ett tillväxtperspektiv.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27/2019
Kommunstyrelsen § 29/2019

Skickas till
Målilla Motorklubb/Dackarna
Turism- och informationsenheten
Ekonomikontoret
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KF § 49/2019 Dnr 2018/127

Svar på motion från Rosie Folkesson, Tomas 
Söreling, Micke Lång och Jonny Bengtsson, 
samtliga S, om att höja standarden på 
vuxenutbildningen i stort
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses bifallen då barn- och 
utbildningsnämnden arbetar vidare i motionens anda.

Sammanfattning
En motion om att höja standarden på vuxenutbildningen i stort har lämnats 
till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
En motion om att höja standarden på vuxenutbildningen i stort har lämnats 
till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Motionsställarna vill därför att 
- det tillförs medel till teknikutveckling såsom nya datorer eller vad 

lärarna efterfrågar.
- Att lärarna på vuxenutbildningen får möjlighet att förkovra sig i nya 

program som kan vara till användning i undervisningen.
- Att det vid alla satsningar som görs på lärare på olika sätt även 

inkluderar lärarna på vuxenutbildningen.
- Att kommunen inom utbildning är i framkant vad det gäller att 

skapa förutsättningar för framtida matchning mot arbetsmarknaden.

Arbetsutskottet beslutade § 205/2018 att översända motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande.

Barn- och utbildningsnämnden har nu överlämnat yttrande enligt beslut 
§ 107/2018 med förslag att tillstyrka motionen för fortsatt utredning om att 
höja standarden på vuxenutbildningen i stort. 

Följande finns i yttrandet:
Samråd har genomförts 2018-11-12 med motionsställarna och visar att 
motionens intentioner har uppfattats rätt.
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Medel till teknikutveckling 
Vuxenutbildningen har behov av fler datorer, iPads, TV-skärmar, 
projektorer, program och appar för att kunna skapa goda förutsättningar i 
undervisningen. 

Fortbildning för lärare
När ny teknisk utrustning köps in behöver det även kopplas till fortbildning 
för lärarna för att lärarna ska kunna ta del av de nya förutsättningarna på ett 
ändamålsenligt sätt.

Satsningar på lärare
Motionsställarna vill att de statliga satsningarna förstelärare och 
lärarlönelyftet även gäller för vuxenutbildningen. Den statliga satsningen 
på förstelärare omfattar redan vuxenutbildningen. Lärare som är 
legitimerade på vuxenutbildningen har möjlighet att söka 
försteläraruppdrag i Hultsfreds kommun.

Den statliga satsningen på lärarlönelyftet gäller endast grundskola och 
gymnasieskola och inte vuxenutbildningen. Den statliga satsningen 
lärarlönelyftet är styrd av regler genom ansökan av statsbidraget som 
kommunen får från Skolverket.

Matchning mot arbetsmarknaden
Vuxenutbildningen arbetar i samverkan med Arbetsförmedlingen, Arbete 
och integrationsenheten och utvecklingskontoret för att skapa de bästa 
möjligheterna för nya utbildningar och matchning av arbetskraft mot 
arbetsmarknaden. Det sker ett pågående utvecklingsuppdrag med att starta 
nya utbildningar både på Vuxenutbildningen i Hultsfred och på Campus 
Hultsfred inom samverkan Campus Småland. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 93/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 205/2018, 5/2019
Motion från Rosie Folkesson, Tomas Söreling, Micke Lång och Jonny 
Bengtsson, samtliga S, om att höja standarden på vuxenutbildningen i stort
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-11-30
Barn- och utbildningsnämnden § 107/2018
Kommunstyrelsen § 26/2019

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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KF § 50/2019 Dnr 2017/119

Svar på motion från Tomas Söreling, Rosie 
Folkesson, Tommy Rälg, Silva Andersson och 
Lena Hasting, samtliga S, om utbildning för 
hemtjänstens personal i säkrare och tryggare 
bilkörning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad i och med att 
ärendet lämnas över till budgetberedningen, med tilläggsyrkandet från 
Tomas Söreling, S, som innebär att ärendet kompletteras med yttrande från 
personalkontoret innan behandling i budgetberedningen sker.

Sammanfattning
Socialnämnden har lämnat förslag på yttrande över motionen.

Ärendebeskrivning
Tomas Söreling, Rosie Folkesson, Tommy Rälg, Silva Andersson och Lena 
Hasting, samtliga S, vill genom sin motion att hemtjänstens personal ska 
utbildas i säkrare och tryggare bilkörning. Skälen till den föreslagna 
utbildningsinsatsen beskrivs i motionen vara att minska stressen, att 
personalen ska känna sig tryggare på vägen och att skador på bilarna ska 
minska. Utbildningen som föreslås är en utbildning liknande den som 
Mariestads kommun upphandlat genom NTF (Nationalföreningen för 
trafiksäkerhetens främjande).

Socialnämnden beslutade att anta socialförvaltningens yttrande över 
motionen enligt § 89/2018. I detta ansåg socialförvaltningen att 
utbildningen skulle vara bra för personal inom hemtjänst, nattpatrull samt 
personal inom hälso- och sjukvård samt rehabilitering. Nuvarande 
utbildningsbudget bedöms inte kunna täcka kostnaden för en eventuell 
utbildning utan ekonomiska medel måste i så fall tillföras. Förvaltningen 
lyfter i sitt svar även frågan om personalens önskan om fler leasingbilar för 
att minska körning med egen bil. Förvaltningen anser det är en fråga som 
bör prioriteras i förhållande till kostnaden för en utbildningsinsats.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 223/2018 att återremittera 
motionen till socialnämnden för komplettering av uppskattad kostnad för 
en utbildningsinsats.

Socialförvaltningen uppskattar antalet medarbetare som skulle beröras av 
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en eventuell utbildning till cirka 150 medarbetare. Tidsåtgången för dels 
den teoretiska utbildningen och dels för den praktiska utbildningen är 
beräknad till 5 timmar per medarbetare, vilket innebär 750 timmar.
Totalkostnaden för personaltiden blir 750 timmar x 255 kronor = 191 250 
kronor. Därutöver tillkommer en kostnad per medarbetare för själva 
utbildningen som företaget ansvarar för med 800 kronor per medarbetare, 
vilket totalt blir 120 000 kronor. Förvaltningen uppskattar den totala 
utbildningskostnaden till 311 250 kronor utifrån dels egna beräkningar av 
lönekostnader dels utifrån de kostnader som Mariestads kommun har haft 
för sin utbildning. Skulle det vara aktuellt hos socialförvaltningen krävs en 
upphandling som kan påverka kostnaden.

Yrkande
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande 
tillägg:

”Att ärendet kompletteras med yttrande från personalkontoret innan 
behandling i budgetberedningen sker.”

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige kan bifalla 
kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Vidare ställer ordförande frågan om kommunfullmäktige kan bifalla 
tilläggsyrkandet från Tomas Söreling, S, och finner att kommunfullmäktige 
bifaller tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag
Motion från S om utbildning för hemtjänstens personal i säkrare och 
tryggare bilkörning
Kommunfullmäktige § 96/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 223/2018, 16/2019 
Yttrande motion om utbildning för hemtjänstens personal i säkrare och 
tryggare bilkörning
Tjänsteskrivelse från socialchefen 2018-12-12
Socialnämnden §§ 89/2018, 13/2019
Kommunstyrelsen § 27/2019

Skickas till
Socialnämnden
Budgetberedningen
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KF § 51/2019 Dnr 2018/137

Svar på motion från Börje Helgesson, L om 
ökad demokrati och öppenhet i Hultsfreds 
kommun - webbsända kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad med 
följande: 

Kommunstyrelsen har uppdraget att bevaka frågor som gäller demokrati 
och öppenhet. Detta hanteras av informationsenheten och kommunkansliet. 
Kommunfullmäktige har idag ingen bestämd lokal för sina sammanträden. 
Då tekniken utvecklas snabbt kommer enklare hanteringar som inte är 
lokalberoende vilket i sin tur kan leda till att frågan om webbsändningar 
blir aktuell.

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

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2018-09-06 lämnat in en 
motion om att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden. 
Motionsställaren anser att genom att webbsända kommunfullmäktiges 
sammanträden skulle man uppnå ökad demokrati och öppenhet i 
kommunen. Motionsställaren föreslår att ett konkret förslag med 
kostnadsspecifikation för att webbsända samtliga 
kommunfullmäktigesammanträden tas fram.

Kommunfullmäktige remitterade motionen § 95/2018 till 
kommunstyrelsen. Arbetsutskottet remitterade i sin tur motionen för 
yttrande till informationsenheten.

I motionen föreslog dåvarande kommunfullmäktigeledamoten Börje 
Helgesson (L) att kommunen tog fram ett konkret förslag med 
kostnadsspecifikation för att webbsända kommunfullmäktiges 
sammanträden. 

Informationsenheten har stämt av motionens intentioner med 
motionsställaren. 

Informationsenheten har nu lämnat ett yttrande med följande slutsats:
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”Att webbsända kommunfullmäktige ökar tillgängligheten och intresset för 
kommunfullmäktiges sammanträden. Samtidigt krävs extra resurser för att 
genomföra detta, och detta bör vägas mot nyttan det ger. Det är dessutom 
svårt att förutsäga hur stort intresset kommer att bli. Att öka intresset för 
kommunfullmäktige är dock viktigt ur demokratisk synpunkt. Därför 
föreslår informationsenheten att ett klokt sätt att hantera detta är att 
kommunfullmäktiges arbete lyfts fram mer i till exempel kampanjer, 
filmer, podcasts och sociala medier även om kommunfullmäktige beslutar 
att inte webbsända sammanträdena.”

Beslutsunderlag
Motion från Börje Helgesson, L, 2018-09-06
Kommunfullmäktige § 95/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 207/2018, 39/2019
Tjänsteskrivelse från informationsenheten
Kommunstyrelsen § 28/2019

Skickas till
Informationsenheten
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KF § 52/2019 Dnr 2019/12

Tillväxt- och näringslivsprogram 2020-2023
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen plan och insatsområden 
till det nya tillväxt- och näringslivsprogrammet för 2020–2023, med 
tilläggsyrkandet från Lars Rosander, C, som innebär att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att komplettera arbetsgrupperna med fler tjänstemän från 
miljö- och byggnadsförvaltningen.

Reservation
Lennart Davidsson, KD, och Konny Bogren, S, reserverar sig till förmån 
för yrkandet om återremiss.

Sammanfattning
Ett förslag till tillväxt- och näringslivsprogram har tagits fram.

Ärendebeskrivning
 Kommunens nuvarande tillväxt- och näringslivsprogram löper fram till 
och med 2019. Ett nytt program för 2020-2023 ska antas och 
utvecklingskontoret har lämnat förslag till insatsområden i det nya 
programmet.

Programmet föreslås vara upplagt på samma sätt som det föregående vilket 
innebär att politiken i första skedet beslutar om en vision och värdegrund 
och prioriterade insatsområden. Visionen och värdegrunden är den samma 
som för kommunens övriga målstyrningsarbete.  Arbetsgrupper bildas 
sedan för varje insatsområde där företagare och tjänstemän tillsammans tar 
fram förslag till mål och aktiviteter. Varje arbetsgrupp leds av en 
kommunal tjänsteman. De mål och aktiviteter som finns med i förslagen 
ska vara sådant som kommunen direkt eller indirekt kan påverka. 
Processen för att ta fram mål och aktiviteter ska präglas av hög delaktighet 
vilket kräver stora insatser både från företagare och kommunala tjänstemän. 
Så här föreslås processen se ut för att ta fram mål och aktiviteter:

1. Arbetsgrupperna (företagare och kommunala tjänstemän) för de olika    
    insatsområdena arbetar fram förslag på mål och aktiviteter (ca två till   
    fem möten per arbetsgrupp)

2. Ordförande i arbetsgruppen tillsammans med sekreteraren sammanställer 
    allt material i en systematiserad form och återkopplar till 
    arbetsgrupperna
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3. Arbetsgrupperna lämnar ifrån sig materialet via sekreteraren till tillväxt- 
    och näringslivsrådet för yttrande

4. Politisk beslutsprocess.

Programmet följs årligen upp och utvärderas samt kommer det att finnas 
möjlighet att föreslå nya mål och aktiviteter. Fullmäktige kan sedan anta de 
eventuella nya målen och aktiviteterna och ta bort de inaktuella.

Yrkande
Lennart Davidsson, KD, yrkar att ärendet återremitteras med anledning av 
att det bör finnas fler representanter från miljö- och byggnadsförvaltningen 
i arbetsgrupperna.

Lars Rosander, C, lämnar följande tilläggsyrkande:
”Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera 
arbetsgrupperna med fler tjänstemän från miljö- och 
byggnadsförvaltningen.”

Tomas Söreling, S, yrkar bifall till tilläggsyrkandet från Lars Rosander, C.

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

Vidare ställer ordförande frågan om kommunfullmäktige kan bifalla 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.

Slutligen ställer ordförande frågan om kommunfullmäktige kan bifalla 
tilläggsyrkandet från Lars Rosander, C, och finner att kommunfullmäktige 
bifaller tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingskontoret
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14/2019
Kommunkansliet § 30/2019

Skickas till
Utvecklingskontoret
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KF § 53/2019 Dnr 2018/192

Kunskapsstyrning i socialtjänsten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande yttrande:

Det bästa alternativet vore att även denna del av det nationella stödet är en 
del av medlemsavgiften till SKL. Om det inte är möjligt att finansieras 
inom medlemsavgiften stöds de rekommendationer som SKL:s 
förbundsstyrelse föreslår.

Sammanfattning
Yttrande över rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten.

Ärendebeskrivning
SKL: s förbundsstyrelse har i december 2018 skickat ut ett meddelande till 
samtliga kommuner om en rekommendation gällande en gemensam 
finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens 
olika verksamhetsområden. Förslaget omfattar en gemensam finansiering 
av de kvalitetsregister som används idag, de nationella 
brukarundersökningarna, samt samordning av kunskapsstyrning.

Den totala kostnaden som ingår i den gemensamma finansieringen är en 
årlig kostnad på maximalt 19,5 mkr, som föreslås finansieras med 1,95 
kr/invånare under åren 2020 - 2024. Kostnaden för Hultsfreds kommun 
skulle utifrån dagens invånarantal hamna på ca 28 tkr årligen. För att 
tjänsterna ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver 
merparten av kommunerna anta rekommendationen. Kommunerna ska 
senast 15 juni 2019 meddela SKL sitt ställningstagande.

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande. Det bästa 
alternativet anser förvaltningen vore att även denna del av det nationella 
stödet är en del av medlemsavgiften till SKL. Om det inte är möjligt att 
finansieras inom medlemsavgiften anser socialförvaltningen att kommunen 
bör ställa sig bakom de rekommendationer som SKL:s förbundsstyrelse 
föreslår.

Socialnämnden beslutade § 19/2019 att anta förvaltningens yttrande som 
sitt eget och överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen för beslut i frågan.
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Beslutsunderlag
Rekommendation från SKL om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Socialnämnden § 19/2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 37/2019 
Kommunstyrelsen § 31/2019

Skickas till
Sveriges Kommuner och Landsting
Socialförvaltningen
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KF § 54/2019 Dnr 2018/190

Ändring i förbundsordning för 
Samordningsförbundet i Kalmar län
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna den nya förbundsordningen.

Sammanfattning
En översyn av förbundsordningen har gjorts och är nu utsänd för 
godkännande. 

Ärendebeskrivning
Nu gällande förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län har 
varit i behov av översyn och så har nu skett. Förbundsstyrelsen har beslutat 
att ställa sig bakom reviderade förbundsordningen och rekommenderar 
ägarna att godkänna den nya förbundsordningen. 

I skrivelsen redogörs för de revideringar som gjorts för att göra 
förbundsordningen mer ändamålsenlig. Bland annat med anledning av 
ombildning till Region Kalmar län och byte av tjänstetitel från tjänsteman 
till förbundschef.

Eftersom man ville att alla beslut skulle vara klara till 1 mars 2019 har 
kommunkansliet stämt av med samordningsförbundet om senare datum. 
Detta då kommunfullmäktige inte kan lyfta ärendet förrän 25 mars 2019 
och detta har fått klartecken från samordningsförbundet. Beslut ska skickas 
in skyndsamt efter att protokoll har justerats. Detta innebär då att 
förbundsordningen kan börja gälla 1 april 2019.  

Beslutsunderlag
Skrivelse från Samordningsförbundet i Kalmar län
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3/2019
Kommunstyrelsen § 32/2019

Skickas till
Samordningsförbundet i Kalmar län
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KF § 55/2019 Dnr 2019/36

Revidering av bolagsordning för AB Hultsfreds 
Bostäder
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna det reviderade förslaget till 
bolagsordning för AB Hultsfreds Bostäder.

Sammanfattning
Ändring i bolagsordningen vad gäller antalet ersättare (suppleanter).

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade § 166/2018-12-17 att det ska finnas tre 
ersättare i styrelsen för AB Hultsfreds Bostäder.

Detta innebär att kommunfullmäktiges beslut § 51/2014-03-31 om att inga 
ersättare skulle utses för styrelsen i AB Hultsfreds Bostäder upphävdes.

Efter en mandatperiod utan ersättare har det visat sig behövligt att ha 
ersättare varför beslut togs om att utse tre ersättare.

Detta innebär följande justering:

§ 9. Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 9 ledamöter samt 0-9 
suppleanter. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet
Reviderad bolagsordning
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 46/2019
Kommunstyrelsen § 33/2019

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder

47



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-25

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 56/2019

Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit emot informationen.

Ärendebeskrivning
Lars Rosander, C, informerar om pågående arbete med 
äldreomsorgsutbyggnaden. Bland annat lämnas information om att 
markarbetet pågår på Ekliden i Virserum och om att projektering pågår på 
Hemgården i Målilla.
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare Närvarande
§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Lars Rosander, C X

2 Tomas Söreling, S X

3 Nermina Mizimovic, S Kjell Mellberg, S X

4 John Hoffbrink, SD X

5 Lennart Davidsson, KD X

6 Carl-Johan Pettersson, SD X

7 Lennart Beijer, V X

8 Anders Andersson, KD X

9 Åke Bergh, M X

10 Nour Fawal, V X

11 Per-Inge Pettersson, C X

12 Tommy Rälg, S X

13 Gunilla Aronsson, C X

14 Silva Andersson, S X

15 Ulf Larsson, C X

16 Mikael Lång, S X

17 Ronny Olsson, C X

18 Eréne Öberg, V Rickard Wästerlund, V X

19 Åke Nilsson, KD X

20 Johan Svensson, M X

21 Lennart Eklund, C Lars Nilsson, C X

22 Lizette Wästerlund, S Christel Rudiger 
Karlsson, S

X

23 Lisbeth Hoffbrink, SD X

24 Åsa Landberg, C X

25 Jonny Bengtsson, S X

26 Antje Rohde, C X

27 Rosie Folkesson, S Eva Svedberg, S X

28 Göran Gustafsson, SD X
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Fullmäktigeledamot Tjänstgörande ersättare Närvarande
§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

29 Monica Bergh, KD X

30 Lennart Odengrund, C X

31 Tommy Ejnarsson, V X

32 Pär Edgren, M X

33 Elisabeth Löfkvist, C X

34 Konny Bogren, S X

35 Alexander Steinvall, C Hans Edvinsson, C X

36 Lena Hasting, S X

37 Ann-Charlott Andersson, C X

38 Ingemar Zetterström, SD X

39 Mattias Wärnsberg, S X

40 Fredric Svensson, C X

41 Martina Johansson, C Ulf Borg, C X

42 Conny Daag, M X

43 Janette Persson, S X

44 Owe Samuelsson, C X

45 Gun-Brith Sjögren, SD X
          45/45
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