
 
 Sammanträdesprotokoll  1 (16) 

Sammanträdesdatum 

2013-01-28 
Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2013-01-28 kl. 17:00-20.00 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

    
Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, ekonomichef 
 Britt Olsson, sekreterare 
  
 
 
Utses att justera 
 
Tid för justering 

Sture Persson        Agneta Bergman 
Torsdag 31 januari kl 13.00 i     
Kommunhuset                                    

Underskrifter Paragrafer 1-11 
  
Sekreterare …………………………………………….
 Britt Olsson 

 
Ordförande …………………………………………….
 Fredrik Eirasson 
 
Justerande …………………………………………….
 Sture Persson                   Agneta Bergman 
  
 
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2013-01-28 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-01-31 Datum för anslags 
nedtagande 

2013-02-23 

    
  
  
Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Britt Olsson 
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KF § 1/2013    

Meddelanden 
 
 

1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål: 
 
Till kommunfullmäktiges förfogande: 
 
Anslag från årets början    Anslaget 2013             Återstår 
650 000:-                               0:-                                650 000:- 
 
Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål 
(löneökningar med mera) 
 
Anslag från årets början      Anslaget 2013          Återstår  
12 738 000:-                         0:-                              12 738 000:-      
 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-15 justerades 2013-01-18. 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 3/2013 Dnr 2013/ 5  309 

Motion från Lennart Beijer, V om ett attraktivt centrum 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Lennart Beijer, V, har lämnat in en motion om ett 
attraktivt centrum. 
 
Lennart Beijer framför i motionen att det gäller att se till att det inte blir en 
asfaltsöken nu när gamla kiosk- och taxibyggnaden i Hultsfred har rivits. Ett 
förslag är att det görs en park tills vidare i väntan på bebyggelse.    
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 3/2013 Dnr 2013/18 618 

Motion från Mattias Wärnsberg, S, om åtgärder mot 
arbetslösheten 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Mattias Wärnsberg, S, har lämnat in en motion om 
åtgärder mot arbetslösheten. 
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att sätta in åtgärder 
för att möta arbetslösheten i vår kommun.  
 
Vidare förslås att kommunstyrelsen ska ge stöd till företag som anställer 
ungdomar samt att kommunstyrelsen snarast påbörjar arbetet med att 
anställa ungdomar inom den kommunala organisationen.   
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Personalkontoret 
Den entledigade 
Socialnämnden 
Valberedningen 
Kommunkansliet 
Pärmen 

  

KF §  4/2013 Dnr 2013/20 023 

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
socialnämnden 

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Nermina Mizinovic med omedelbar 
verkan från uppdraget som ledamot i socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Nermina Mizinovic, S, har lämnat in en skrivelse om entledigande från 
uppdrag som ledamot i socialnämnden med omedelbar verkan. 
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Valberedningen 
 
 
 

  

KF § 5/2013 Dnr 2013/14 102  

Fyllnadsval av huvudman i Lönneberga-Tuna-Vena 
Sparbank  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar överlämna skrivelsen till valberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank har översänt en skrivelse om fyllnadsval 
av huvudman i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank som avgår vid ordinarie 
sparbankstämma 2013 i enlighet med bankens intagna bestämmelser om 
åldersgräns (70 år). 
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Samtliga förvaltningar 
Revisionen 
 
 

  

KF § 6/2013 Dnr 2013/4  041 

Inför budget 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för redovisningen som utgör starten för 
budgetarbetet 2014.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander gör en kort inledning inför 
presentationen av förutsättningarna för arbetet med budget 2014. 
 
Kommunchef Lars-Erik Rönnlund presenterar en omvärldsanalys och 
ekonomichef Mats Stenström redogör för jämförelsetal och kommunens 
förutsättningar inför budget 2014.   
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Ekonomikontoret 
 
 
 

  

KF § 7/2013 Dnr 2012/228 024 

Begäran om tilläggsanslag år 2012 på grund av nya 
löneavtal 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden för löneökningarna 13 500,2 tkr 
finansieras genom att hela beloppet som avsatts i kommunfullmäktiges 
reserverade medel för löneökningar år 2012 (11 217,6 tkr) anslås samt att 
resterande 2 282,6 tkr försämrar 2012 års budgeterade resultat med 
motsvarande belopp.  

Ärendebeskrivning 
Personalkostnaderna i budgeten för år 2012 är beräknade med utgångspunkt 
från löneläget per 2011-04-01. Efter färdiga centrala och lokala 
förhandlingar är nu löneläget per 2012-04-01 klart. Enligt uppgift från 
personalkontoret blev nivåhöjningen 2012-04-01 ca 3,4 %.  
 
När lönerna höjs ökar inte bara de löpande löneutbetalningarna utan också 
värdet av kommunens skuld för de anställdas semesterlöner samt 
pensionsavgift och löneskatt. 
 
Kostnaden för löneökningen inklusive personalomkostnadspålägg uppgår 
till 13 518,1 tkr.   
 
Fördelningen av personalkostnadsökningarna mellan nämnder och 
kommunstyrelsens förvaltningar, semesterlöneskuld, pensionsavgift och 
justering för lägre personalomkostnadspålägg framgår i en tabell som finns 
med i ärendet. 
 
Lönekostnaderna ökar således med 13 518,1 tkr. Av detta finansieras 17,9 
tkr av statsbidrag. Återstår att finansiera är då 13 500,2 tkr, vilket föreslås 
ske genom att beloppet belastar kontot för kommunfullmäktiges reserverade 
medel för löneökningar. För detta finns avsatt 11 217,6 tkr i 2012 års 
budget, vilket medför underskott på 2 282,6 tkr med motsvarande 
försämring av årets budgeterade resultat. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 361/2012 
Kommunstyrelsen § 2/2013 
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Socialnämnden 
 
 
 

  

KF § 8/2013 Dnr 2012/229 739 

Verksamhetsresor till dagverksamhet och daglig 
verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedan: 
 

1. Personer med beslut om daglig verksamhet inom OF (omsorg om 
personer med funktionsnedsättning) samt personer med beslut om 
dagverksamhet inom psykiatrin ska betala egenavgift för resor till 
och från dagliga verksamheten enligt KLT:s taxa för kollektivtrafik 
direkt till KLT från 1 april 2013. 

2. En egenavgift högre än egenavgiften för två zoner, för närvarande 
640 kronor, subventioneras av socialnämnden i form av ersättning i 
efterskott. 

3. Dagavgiften för personer med beslut om dagverksamhet inom 
psykiatrin sänks till 53 kronor per dag från och med 1 april 2013. 

4. Habiliteringsersättningen till personer med beslut om daglig 
verksamhet höjs till 30 kronor per heldag och 15 kronor per halvdag.

Ärendebeskrivning 
Ansvaret för verksamhetsresor till och från kommunens dagverksamheter 
inom både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) har från och med 1 januari 2012 övergått till en ny 
trafikhuvudman. 
 
Den nya trafikhuvudmannen är landstinget och KLT, som numera är en 
förvaltning inom landstinget och inget eget aktiebolag. Övergången har 
skett genom skatteväxling mellan landstinget och länets kommuner. 
 
För Hultsfreds kommuns del gäller det resor till den dagliga verksamheten 
inom Framsteget, resorna till dagverksamheten för demenssjuka 
(Slättgården) samt resor till dagverksamheten inom psykiatrin (Skedala). 
 
Idag betalar socialnämnden egenavgiften till KLT. Kostnaden för enskildas 
egenavgifter är ca 417 000 kronor per år. 
 
Den enskilde inom Framstegets verksamhet har inte betalat någon 
egenavgift för sina resor till den dagliga verksamheten oavsett om den 
enskilde åkt kollektivtrafik, taxi eller med Framstegets egen buss.  
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När det gäller resor till dagverksamheten inom psykiatrin (Skedala) betalas 
en dagavgift på mat med 53 kronor samt en avgift för resan på 41 kronor. 
 
Förslaget: 
Den enskilde betalar sin egenavgift för resor till och från 
dagligverksamheten direkt till KLT från och med 1 april 2013 enligt den 
taxa som gäller för kollektiv trafik. En subvention utbetalas till de personer 
som får betala en egenavgift som överstiger taxan för två zoner, som i 
dagsläget är 640 kronor. 
 
Dagavgiften för personer med beslut om dagverksamhet inom psykiatrin 
(Skedala) sänks till 53 kronor per dag som då enbart blir en ersättning för 
mat. 
 
För att till viss del kompensera den ökade kostnaden för resor till och från 
arbetet för personer med beslut om daglig verksamhet inom OF, föreslås att 
den enskildes habiliteringsersättning höjs med 10 kronor till 30 kronor per 
heldag och 15 kronor per halvdag. 
 
Förslaget om att den enskilde ska betala sin egenavgift för resor direkt till 
KLT innebär att inga verksamhetsresor till och från daglig verksamhet görs 
med förvaltningens egna fordon från 1 januari 2013. 
 
Det nya förslaget innebär en nettokostnadsökning 2013 på 133 000 kronor 
jämfört med budget som är lagd för 2013. 
 
Socialnämnden har beslutat § 129/2012-12-05 att föreslå 
kommunfullmäktige godkänna förslaget. 

Beredning 
Socialnämnden § 129/2012 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 359/2012 
Kommunstyrelsen § 3/2013 
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Motionären 
 
 
 

  

KF § 9/2013 Dnr 2012/225 265 

Motion från Lennart Davidsson, KD, om "flytt" av 
naturreservatet Alkärret i centrala Hultsfred 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Lennart Davidsson, KD, har lämnat in en motion om 
”flytt” av naturreservatet Alkärret i centrala Hultsfred. 
 
I motionen omtalas naturreservatet Alkärret som är beläget nära sjön 
Hulingen och numera närmaste granne med nybyggnationen av bostäder 
som pågår inom området Strandlyckan, kvarteret Sjölunden. 
 
Motionen avslutas med förslaget att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
undersöka möjligheterna att hitta ett alternativt område för naturreservat i 
stället för nuvarande Alkärret så att detta kan snyggas till och anpassas till 
den närmaste omgivningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade § 127/2012-11-26 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. 
 
På arbetsutskottets sammanträde diskuteras motionen och efter att ha 
sammanvägt olika intressen enas arbetsutskottet om att föreslå avslag på 
motionen.   

Yrkande 
Mattias Wärnsberg, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 127/2012 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 354/2012 
Kommunstyrelsen § 4/2013 
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Regionförbundet i Kalmar län 
Infrastrukturkansliet 
 
 

  

KF § 10/2013 Dnr 2012/240 530 

Nytt avtal om förskottering av Stångådals- och 
Tjustbanan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nytt avtal om förskottering av 
Stångådalsbanan och Tjustbanan. 
 
Detta avtal ersätter tidigare avtal som upprättades och undertecknades 2011. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
22 juni 2011 skrev kommunerna och Trafikverket ett avtal om att 
förskottera Kalmar läns transportplan med 100 miljoner kronor. 
Regionförbundet ansökte om förskotteringen hos Trafikverket, som dock 
avslog denna med motiveringen att det inte fanns utrymme i statens 
”förskotteringsbudget” 2012. 
 
Ansökan blev vilande och Trafikverket lämnade in den till 
näringsdepartementet 6 september 2012 i form av ett yttrande där man 
tillstyrker begäran om att få förskottera år 2013. Näringsdepartementet har 
påpekat att Trafikverket inte får lova finansiering med medel ur deras 
driftbudget. (se § 2 i avtalet 2011-06-22). Därför har Trafikverket dragit 
tillbaka sitt yttrande om att tillstyrka förskotteringen. 
 
Om förskottering ska ske måste ett nytt förskotteringsavtal skrivas. 
Trafikverket har föreslagit ett nytt avtal där deras medfinansiering inte finns 
med. Detta finns dock med i det ursprungliga genomförandeavtalet från 
2010-05-07. 
 
Trafikverket/regeringen kräver att avtal av denna typ beslutas av respektive 
fullmäktige.   
 
Planeringsläget för Stångådals- och Tjustbanan 
Trafikverket räknar med att bygga om spåren från Bjärka Säby till cirka fem 
kilometer söder om Linköping hösten 2013. Anbudsförfrågan är utskickad 
och Trafikverket måste vara klar med upphandlingen i månadsskiftet 
februari-mars. 
 
Trafikverket har under 2011-2012 lagt ner cirka 25 miljoner kronor på 
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upprustning av banorna, i enlighet med vårt genomförandeavtal från 2010-
05-07. Enligt Lennart Andersson, regionchef på Trafikverket region Syd, 
kommer man att fullfölja de resterande planerade åtgärderna på 75 miljoner 
kronor före 2015 års utgång. 
 
Detta avtal ersätter det tidigare avtalet som godkändes 2011.  

Beredning 
Skrivelse från Regionförbundet i Kalmar län 2012-12-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4/2013-01-15 
Kommunstyrelsen § 1/2013 
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KF § 11/2013    

Rapport från Regionförbundets verksamheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 
Per-Inge Pettersson, C, informerar om det positiva invånarantalet för länet.  
 
Åke Nilsson, KD, informerar om att det kommer att ske en dragning om 
LUPP-en (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i Hultsfred 23 maj 2013.
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 
        
  

Fullmäktigeledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar-
ande 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

1 Lars Rosander, C  X       

2 Mattias Wärnsberg, S  X       

3 Åke Nilsson, KD  X       

4 Per-Inge Pettersson, C  X       

5 Carola Nilsson, S  X       

6 Lennart Beijer, V  X       

7 Gunilla Aronsson, C  X       

8 Jonny Bengtsson, S  X       

9 Åke Bergh, M   X       

10 Lennart Davidsson, KD  X       

11 Gunilla Abrahamsson, S  X       

12 Ulf Larsson, C  X       

13 Konny Bogren, S  X       

14 Sievert Andersson, M  X       

15 Pia Rydh, V  X       

16 Carina Littorin, MP  X       

17 Tomas Söreling, S  Christel Rudiger-Karlsson, 
S 

X       

18 Anders Andersson, KD Lars Eriksson, KD X       

19 Torbjörn Wirsenius, FP  X       

20 Ove Karlsson, S  X       

21 Pär Edgren, M  X       

22 Agneta Bergman, S  X       

23 Mats Fransson, C Lennart Eklund, C X       

24 Dennis Larsson, S Tommy Aronsson, S 

§§ 6-11 

 

X 

      

25 Monica Bergh, KD  X       
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA   
              
  

Fullmäktigeledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar-
ande 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

26 Tommy Ejnarsson, V  X       

27 Sofie Lagergren, C Ann-Charlotte Andersson, 
C 

X       

28 Agneta Malmqvist. S  X       

29 Gunvor Nilsson, M  X       

30 Lars Lundgren, C  X       

31 Tommy Rälg, S Sylve Rydén, S X       

32 Runa Petersson, KD  X       

33 Torben Lundholm, MP  X       

34 Fredrik Eirasson, C  X       

35 Lars Thorstensson, M Sture Persson, M X       

36 Rosie Folkesson, S  X       

37 Jonny Sigvardsson, C  X       

38 Patrik Hag, S Edgar Hofvergård, S X       

39 Börje Karlsson, C  X       

40 Eva Svedberg, S  X       

41 Stig Andersson, S  X       

42 Göran Berglund   X       

43 Magnus Rydlund, V  X       

44 Tommy Johansson, C  X       

45 Anita Bergh, M  X       

Närvarande         §§ 1-5 44/45   

    §§ 6-11      45/45     
 
 


