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Sammanträdesdatum 

2013-02-25 
Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred  2013-02-25 kl. 18.30-20.30 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

    
Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef   
 
 
Utses att justera 
 
 
 
 
Tid för justering 

Lennart Eklund      
Christel Rudiger-Karlsson     
 
Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00  

Underskrifter Paragrafer 12-27 
  
Sekreterare …………………………………………….
 Britt Olsson 

 
Ordförande …………………………………………….
 Fredrik Eirasson 
 
Justerande …………………………………………………………. 
 Lennart Eklund                 Christel Rudiger-Karlsson 
  
 
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2013-02-25 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-03-01 Datum för anslags 
nedtagande 

2013-03-24 

    
  
  
Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Britt Olsson 
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KF § 12/2013    

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.  Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut (KF § 
95/2010-11-09, totalt 9 beslut) 
 
3. Beslut från AB Hultsfreds Bostäder om svar på erbjudande om att 
köpa vindkraftsandelar. 
 
4. Information om gemensam inköpscentral för Hultsfreds, Högsby, 
Mönsterås, Oskarshamns, Vimmerby och Västerviks kommuner. 
 
5. Överförmyndarverksamheten 2012 -  redovisning 
 
6. Skrivelse till Regionförbundet om ställningstagande i frågan kring 
Gotlandstrafiken. 

 
 
 



 
 Sammanträdesprotokoll 3 (27) 

Sammanträdesdatum 

2013-02-25 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 13/2013 Dnr 2013/22 379 

Motion från Göran Berglund om torv som energikälla, 
inventera torvmossar i kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Göran Berglund har lämnat en motion om torv som 
energikälla. 
 
I motionen föreslås att kommunen agerar för att en torvmosseinventering tas 
fram med syftet att använda torv i t ex fjärrvärmeanläggningar och även 
skapa arbetstillfällen. 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 14/2013 Dnr 2013/30 339 

Motion från Lennart Beijer om vattenspel i Hulingen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, har lämnat in en motion om ett 
vattenspel i sjön Hulingen för att göra området mer attraktivt.  
 
I motionen föreslås att någon form av vattenspel sätts upp i sjön Hulingens 
norra del samt att strandpromenaden förses med belysning. 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 15/2013 Dnr 2013/34 710 

Motion från Torbjörn Wirsenius om ändrade öppettider 
på våra daghem och förskolor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Torbjörn Wirsenius, FP, har lämnat in en motion om 
ändrade öppettider på kommunens daghem och förskolor. 
 
Motionären anser att kommunens tidigare beslut om maximalt 3 timmars 
vistelsetid per dag för barn till arbetslösa och föräldralediga behöver ändras 
utifrån ett barnperspektiv. 
 
I motionen föreslås att kommunen ska tillhandahålla barnomsorg 5 
timmar/dag alla vardagar. 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 16/2013 Dnr 2013/35 423 

Motion från Lennart Beijer om uppsnyggning och 
sanering av östra industriområdet 
(Impregneringsverket) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V,  har lämnat in en motion om 
uppsnyggning och sanering av östra industriområdet (impregneringsverket). 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 17/2013 Dnr 2013/39 732 

Motion från Rosie Folkesson och Eva Svedberg om 
grön hemtjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Rosie Folkesson och Eva Svedberg, båda S, har 
lämnat in en motion om grön hemtjänst. 
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka 
möjligheten att införa elbilar inom hemtjänsten för att bidra till en bättre 
miljö. 
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Göran Berglund 
 
 
 

  

KF § 18/2013 Dnr 2013/21 019 

Interpellation från Göran Berglund till Lars Rosander 
om hastighetssänkning på huvudleden genom 
Virserum 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Göran Berglund har 2013-01-28 lämnat in en 
interpellation till kommunalrådet Lars Rosander, C, om planerna på sänkt 
hastighet på huvudleden genom Virserum. Göran Berglund anser att en 
sänkt hastighet skulle få övervägande negativa konsekvenser för inte minst 
miljön. Han efterlyser därför ett svar från kommunalrådet om hur 
kommunalrådet ställer sig till förslaget både när det gäller Virserum och i 
kommunen generellt. Motionen besvaras genom Lars Rosanders svar i 
skrivelse daterad 2013-02-21 enligt nedan. 
 
”Interpellation från Göran Berglund om sänkt hastighet genom 
Virserum 
 
Bakgrund 
För några år sedan fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att göra en 
hastighetsöversyn gällande landets vägnät. Syftet med översynen var att 
skapa hastighetsgränser som mer än tidigare var anpassade till vägnätets 
standard. Hastighetsgränser från 30 km/tim och med jämna 10-tal upptill 
120 km/tim skulle vara användbara. Trafikverket påbörjade arbetet och en 
uppdelning gjordes i det nationella vägnätet och vidare till det regionala och 
kommunala vägnätet. Kommunerna uppmanades att genomföra studier av 
det kommunala vägnätet och arbetet skulle bedrivas utifrån riktlinjen ”Rätt 
fart i staden”. 
Hultsfreds kommun lät 2010 tillsammans med konsultföretaget Vectura 
genomför en studie av det kommunala vägnätet. Resultatet av studien blev 
ett förslag där varierande hastigheter inom tätorter från 30 km/tim upp till 
70 km/tim förekom. Vägar där olika trafikantgrupper måste samsas om 
samma utrymme skulle ha låg hastighet och vägar där separerade gång- och 
cykelbanor finns och där korsningar mellan väg och gång- och cykelbana är 
säkert utformade skulle kunna ha högre hastighet. Gator i bostadsområden 
hade generellt sätt den lägsta hastigheten 30 km/tim. 
Många kommuner har idag genomfört hastighetsöversynen, vissa fullt ut 
och vissa till en del. Trafikansvariga uti kommunerna har säkert varit 
mycket tveksamma till alla dess hastighetsgränser och till möjligheten att få 
en allmän acceptans för gränserna. 
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Kommunerna på småländska höglandet har valt att använda 40 km/tim som 
generell hastighetsgräns inom tätorterna och har tillsammans med 
Trafikverket påbörjat övergången. 
 
Trafiken genom Virserum 
Trafikmängden genom Virserum är omfattande. Det går mycket tung trafik 
mellan Växjö och Målilla/Linköping. Mätningar från 2013 visar att det 
passerar 3 400 bilar per dygn på Storgatan, och ska där samsas med gående 
på väg till skola, ishall, butiker och annan service. 
 
Från boende vid Storgatan har det framförts önskemål om att få ner 
hastigheterna för att få en ökad trafiksäkerhet och minska störningar och 
vibrationer från den tunga trafiken. Gatuavdelningen inom ÖSK har dock 
bedömt att det inte är aktuellt med någon sänkning till 30 km/tim som 
förslaget skulle innebära. Man har vid möte med Trafikverket diskuterat 
frågan om störningarna från den tunga trafiken och vid mötet påtalades från 
kommunens sida den mycket dåliga asfaltbeläggningen på genomfarten, 
främst från korsning till Stenberga fram till smalspårsjärnvägen. Kort efter 
mötet åtgärdade Trafikverket beläggningen. 
 
Sammanfattning 
Min uppfattning är att tillvägagångssättet som tillämpats på höglandet med 
40 km/tim som generell gräns inom tätort är bra. Det får inte bli en skog av 
skyltar som trafikanterna har svårt att hålla reda på och farten 40 km inom 
tätort är en bra anpassning till riktlinjerna ”Rätt fart i staden” och som 
kommer att öka de oskyddade trafikanterna säkerhet.  
 
Hultsfreds kommun kommer i år att behandla och besluta i denna fråga. 
Ambition är att genomföra en generell hastighetssänkning till 40 km/tim 
inom kommunens tätorter, inklusive genomfarten i Virserum. Eftersom 
många av genomfarterna i våra tätorter har Trafikverket som huvudman 
måste hastighetsöversynen drivas tillsammans med Trafikverket. 
 
Lars Rosander” 
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Den entledigade 
Virserums Sparbank 
Kommunkansliet 
Pärmen 

  

KF § 19/2013 Dnr 2013/32 023 

Begäran om entledigande från Bernt Fröjd från 
uppdrag som huvudman i Virserums Sparbank 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Bernt Fröjd från uppdraget som 
huvudman i Virserums Sparbank. 

Ärendebeskrivning 
Bernt Fröjd har lämnat in en begäran om entledigande från uppdraget som 
huvudman i Virserums Sparbank. 
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Den valde 
Socialnämnden 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 
Pärmen 

  

KF § 20/2013  Dnr 2013/20 023 

Val av ny ledamot i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Rosie Folkesson, S, utses till ny ledamot 
efter Nermina Mizinovic, S, i socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Nermina Mizinovic har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i 
socialnämnden av kommunfullmäktige enligt § 4/2013. 
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Samhällsbyggnadsgruppen 
Motionsställaren 
Stadsarkitekten 
 

  

KF § 21/2013 Dnr 2010/98 239 

Motion från centerpartiet om attraktivt boende i 
Hultsfreds kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad utifrån 
tjänsteskrivelsen från stadsarkitekt Jonas T Sandelius, daterad 2012-12-13. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdrag ges till den nybildade 
samhällsbyggnadsgruppen att se över området kring godsmagasinet.   
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Per-Inge Pettersson, C, har 2010-05-28 lämnat in en 
motion till fullmäktige om attraktivt boende i Hultsfreds kommun. 
Motionären föreslår bland annat att det kommunägda godsmagasinet i 
Hultsfreds centrum ska rivas samt att de boendes synpunkter ska hämtas in 
om hur kommunen som markägare ska öka trivseln och göra 
bostadsområdena mera attraktiva. 
 
Motionen remitterades till tekniska kontoret för yttrande enligt beslut i 
kommunstyrelsens arbetsutskott § 228/2010-06-22. 
 
Stadsarkitekt Jonas T Sandelius har tidigare informerat om det pågående 
arbetet med att ta fram ett visualiseringsunderlag för området Strandlyckan 
vid sjön Hulingen i Hultsfred. Då godsmagasinet ligger granne med området 
finns även motionen med i arbetet med underlaget.   
 
Stadsarkitekten har nu lämnat en skrivelse, daterad 2012-12-13, med 
ytterligare redovisning utifrån motionen. I den framförs att visualiseringen 
av Strandlyckan anses vara avslutad då projektets mer strukturella delar, 
vägar och anläggningar för områdets försörjning, är genomförda. 
 
Övriga delar i motionen avsåg övergripande frågor om tätortens attraktivitet. 
Miljö- och byggnadskontorets planerare arbetar blanda annat med ett 
gestaltningsprogram för att skapa grunden för en attraktivare kommun. Som 
en följd av denna bör Hultsfreds centrumplan ses över i ett sammanhang för 
att skapa bra förutsättningar för bland annat infrastruktur, parkeringsplatser, 
offentlig service, handel och bostäder. I denna del ingår även 
godsmagasinet. 
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Vad gäller träd i tätorten har flera trädbevuxna områden under året 
åtgärdats. En del har varit rena säkerhetsfrågor med träd som blivit gamla 
och dåliga och dels gestaltningsåtgärder i känsliga naturområden. 
Återplantering kommer att ske i de flesta av de åtgärdade områdena. Arbetet 
med åtgärder i tätortens naturområden kommer även att fortsätta under 
2013. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 42/10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 228/10, 139/11, 24/2013 
Kommunstyrelsen § 16/2013 
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Motionsställaren 
Utvecklingskontoret 
 
 

  

KF § 22/2013 Dnr 2012/20 019 

Motion från Folkpartiet om Medborgarhus 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. I 
dagsläget är det inte möjligt att få till den typ av servicekontor som 
motionären önskar.  
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att utvecklingskontoret får i uppdrag att 
bevaka ärendet i fortsättningen.  

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Torbjörn Wirsenius, FP, har 2012-02-07, lämnat en 
motion till kommunfullmäktige. I motionen önskas att kommunen på ett 
aktivt sätt utreder möjligheten att etablera ett ”Medborgarhus” med både 
statlig och kommunal service i kommunen för att kunna ge bättre lokal 
service till kommuninvånarna. Kommunfullmäktige remitterade motionen 
till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 
motionen till utvecklingskontoret att lämna ett förslag till svar på motionen. 
 
Följande svar har lämnats: 
”Statskontoret fick av regeringen i uppdrag att ta fram ett samlat underlag 
om myndigheternas service i samverkan. Arbetet redovisades 13 april 2012 i 
Statskontorets rapport ”Service i medborgarnas och företagens tjänst” 
(2012:13). I rapporten föreslås bland annat att det ska vara tydligare krav 
och mål för samverkan mellan de statliga myndigheterna. På längre sikt 
föreslås att en servicedelegation inrättas och på ännu längre sikt att man 
inkluderar kommunerna avseende servicegivande. 
 
Ärendet handläggs för regeringen av Socialdepartementet. Kontakt har 
tagits med såväl departementet som Statskontorets utredare. Dess kontakter 
ger inga förhoppningar om förändrat ställningstagande till kommunernas 
medverkan.” 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 15/2012 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 61/2012, 75/2012, 23/2013 
Kommunstyrelsen § 17/2013 
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Motionsställarna 
Utvecklingschefen 
Energistrategen 
 

  

KF § 23/2013 Dnr 2012/131 379 

Motion från Miljöpartiet om biogasanläggning, 
kommunalt energibolag och verka för en biogasmack i 
kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Ge kommunstyrelsen uppdraget att genom utvecklingschef Lars Gjörloff  
    och energistrateg Jens Karlsson utreda möjligheterna för en extern aktör  
    att etablera biogasmack i kommunen.  
2. Anse de delar av motionen som avser att verka för en biogasmack i   
    kommunen och delägande av vindkraft bifallna, med hänsyn till  
   beslut enligt punkten ovan respektive tidigare beslut om  
    vindkraftsupphandling (KF § 115/2012).  
3. Avslå de delar av motionen som avser att bilda ett kommunalt  
    energibolag och inrättande av en biogasanläggning för tillverkning av  
    fordonsbränsle, med hänsyn till de punkter som lämnats i   
    tjänsteskrivelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet de gröna har genom Carina Littorin och Torben Lundholm 
lämnat en motion om att utreda behoven av ett proaktivt förhållningssätt 
inför inrättandet av en biogasanläggning, samt investeringar i vindkraft. 
Detta bör ske genom att bilda ett kommunalt energibolag i enlighet med 
motionens intentioner. Vidare föreslås att man inför kommande 
upphandlingar och nyetableringar aktivt ska verka för att få en biogasmack i 
kommunen. 

Ärendet har remitterats till energistrateg Jens Karlsson och Michael 
Leijonhud, infrastrukturkansliet som i samråd lämnat följande svar på 
motionen: 

”Ej tillräckligt underlag för en kommunal biogasanläggning 
Att i kommunal regi inrätta en biogasanläggning, för tillverkning av 
fordonsbränsle, innebär mycket stora investeringskostnader och kräver ett 
underlag för den producerade gasen men även för den biogödsel som 
uppstår.  

Enligt en rapport som Vimmerby kommun m.fl. beställt angående ett 
organisationsöverskridande samarbete inom biogas framgår det bl.a. (kursiv 
text = sammanfattning från rapporten, följt av vår jämförelse med Hultsfreds 
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kommun) 

 Tillgången på substrat för rötning i Vimmerbyområdet är god. 
Framförallt från industrier och gödsel från djurgårdar.  

I Hultsfreds kommun finns det god tillgång till substrat i form av 
gödsel från djurgårdar men mindre mängder substrat från industrier 
samt avloppsreningsverk (AVR).  

 Marknadssituationen i Vimmerbyområdet påvisar högst potential för 
avsättningsalternativet fordonsgas. Alternativet industriell 
värmeproduktion har hög potential och relativt högt marknadsvärde. 

I Hultsfreds kommun visar marknadssituationen troligen samma sak 
dvs. att den högsta potentialen för avsättningsalternativ är fordonsgas. I 
Vimmerbys rapport räknar man dock med att deras avsättning av 
fordonsgas även inkluderar bussflottan i Hultsfreds kommun. 
Avsättningsmöjligheterna för industriell värmeproduktion är svårare i 
Hultsfreds kommun än i Vimmerby kommun.  

 Marknaden för biogödsel i Vimmerbyområdet är mindre god. Ca 25-
30 % av den producerade biogödseln måste spridas utanför 
närområdet. 

I Hultsfreds kommun kan vi inte utan att fördjupa oss mera avgöra 
huruvida marknaden för biogödsel ser ut. 

 En helt ny anläggning som avsätter biogasen som fordonsgas är inte 
ekonomiskt försvarbar utan 30 % investeringsstöd. 

Investeringsstöd ges bara i de fall då lantbruksgödsel används som 
substrat. Detta innebär att ett nära samarbete med de lokala 
lantbrukarna krävs för att få ekonomi i en ny biogasanläggning för 
produktion av fordonsgas. I Hultsfreds kommun finns idag redan en 
lokal lantbruksanläggning för biogasproduktion som används till el- 
och värmeproduktion.  

 Rapportens författare rekommenderar endast en ny biogasanläggning 
om man erhåller ett investeringsstöd. Om inget investeringsstöd 
erhålles rekommenderas att man istället optimerar befintlig 
anläggning och avsätter biogasen som fordonsgas vid en framtida 
befintlig gasbussdepå i Vimmerby. 

I Hultsfreds kommun finns idag inga befintliga anläggningar för 
biogasproduktion i kommunal regi. I Vimmerby har man rötkammare på sitt 
AVR som producerar rågas som sedan används för värmeproduktion. Det 
innebär att i Hultsfreds fall finns bara alternativet med en ny anläggning.  

Övriga faktorer att ta hänsyn till för en kommunal biogasanläggning 
Tittar man på andra kommuner som gjort biogassatsningar är det väldigt få 
som fått ekonomi i detta trots att man har haft bättre 
marknadsförutsättningar än vad vi har i Hultsfred.  

Framtida oljepriser är dock en avgörande faktor för det framtida 



 
 Sammanträdesprotokoll 17 (27) 

Sammanträdesdatum 

2013-02-25 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

marknadsvärdet på fordonsgas. Stigande oljepriser innebär troligen en större 
intäkt även för fordonsgasen vilket innebär ett bättre ekonomiskt läge för en 
produktionsanläggning.  

Att få avsättning för fordonsgasen är också en avgörande faktor. Stora 
kunder som t.ex. kollektivtrafiken krävs. KLT har sagt att man kommer ha 
ett behov av 9 GWh gas i Hultsfreds kommun 2017. Detta är dock för lite 
för en anläggning dvs. det krävs en större avsättning. I Vimmerbys rapport 
räknar man med totalt 22,4 GWh och det täcker behovet för bussdepåer i 
både Hultsfred och Vimmerby samt deras kommunala fordonsflotta och den 
privata bilismen.  

KLT, E.ON, befintliga och potentiella biogasproducenter i Kalmar län samt 
Regionförbundet presenterade ett utlåtande i PKN 2012-04-16 där man 
säger att till 2017 skulle man önska produktions- och 
uppgraderingsanläggningar i minst Västervik, Vimmerby, Borgholm och 
Kalmar med bussdepåer på samma orter. Till 2014 (2017) vill man ha 
publika mackar på samma orter samt Hultsfred, Nybro och Oskarshamn.  

Slutsats biogasanläggning 
Utifrån den rapport som tagits fram i Vimmerby kan man dra slutsatsen att 
en ny biogasanläggning för produktion av fordonsgas inte är ekonomiskt 
försvarbar i Hultsfred, även utan någon djupare analys. Substratunderlaget 
lokalt i kommunen är heller inte tillräcklig.  

Ett bättre alternativ är då att titta på samverkansmöjligheter mellan 
grannkommuner och näringsliv t.ex. enligt rapporten från Vimmerby.  

Man kan även titta på möjligheten att få en extern aktör att etablera sig i 
kommunen med ett tankställe. Fordonsgasen kan då flakas (transporteras 
med lastbil) till tankstället. Detta är en vanlig modell för att bygga upp en 
marknad innan man har en lokal produktionsanläggning. Man kan från 
kommunens sida bjuda in flera olika aktörer för att visa möjliga/lämpliga 
lokaliseringar för en biogasmack. 

Delägande av vindkraft redan på gång 
Enligt beslut om vindkraftsupphandling, KF §115/2012, så är ett delägande 
av vindkraft redan på gång. 

Tidigare beslut om försäljning av värmeverket 
1995-01-01 övertogs värmeverket, som då var en egen resultatenhet inom 
Hultsfreds Kommunala Industri AB, av Vattenfall AB (sedan november 
2007 ägs värmeverket av Neova) för en köpeskilling av 37 750 000 kr.  

De huvudsakliga anledningarna till försäljningen var att: 

 det resultatmässigt hade varit tufft i ett antal år. Kommunen fick täcka 
upp med 2-3 mnkr/år. Det sista året gick det dock med en marginell 
vinst.  

 det inte fanns tillräcklig kompetens inom organisationen för att utveckla 
verksamheten mer. 
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 man fick ett väldigt bra pris för verksamheten vid försäljningen.  

Kommunalt energibolag 
Marknaden för kommunala energibolag har förändrats mycket sedan vårt 
värmeverk såldes. Fjärrvärme är fortfarande det vanligaste 
verksamhetsområdet. Elhandel är något många har sysslat med tidigare 
också (vanligtvis i de kommuner där bolagen själva äger näten) men det har 
även blivit vanligare hos de bolag som själva inte äger näten. Biogas är ett 
annat verksamhetsområde som har blivit vanligare men den verksamheten 
brukar ligga på dotterbolag till de kommunala energibolagen.  

De stora aktörerna på elmarknaden (Vattenfall, E.ON och Fortum) är också 
de aktörer som är de största på fjärrvärmemarknaden genom att de äger 
några av de större fjärrvärmeanläggningarna och näten i Sverige (bl.a. 
Stockholm, Malmö, Uppsala, Norrköping). Några större kommunala bolag 
är bl.a. Göteborgs Energi och Tekniska Verken i Linköping. 
Förutsättningarna för dessa i form av kundunderlaget är inte jämförbart med 
Hultsfreds kommun. Vårt underlag är knappt jämförbart ens med våra 
närliggande kommuner med egna energibolag, t.ex. Vimmerby och 
Västervik. Däremot kan man jämföra med Högsby där kommunen via 
Högsby Energi AB bedriver fjärrvärmeverksamhet. Detta är dock till följd 
av att E.ON som tidigare ägde fjärrvärmeverksamheten ville sälja. 
Kommunen beslutade då att köpa verksamheten och försöka att utveckla 
den. Man har nu bl.a. ett stort pannbygge på gång som ska säkra 
fjärrvärmetillgången.  

Fjärrvärmebranschen och i synnerhet kommunala energibolag och 
fjärrvärmens monopolställning har varit uppe för debatt vid flertalet 
tillfällen. I en särskild utredning beställd av näringsdepartementet har man 
bl.a. tittat på olika lösningar för att öppna upp fjärrvärmenäten för fler 
aktörer att leverera värme till. På så sätt skulle slutkunden kunna välja 
mellan flera aktörer till skillnad mot idag. Utredningen har dock inte lett till 
några större förändringar ännu och kommer troligtvis inte göra det heller. 
Samtidigt som detta har utretts har vissa aktörer gått sin egen väg och byggt 
öppna nät. Ett exempel på detta är Täby kommun som tillsammans med 
E.ON byggt ett öppet fjärrvärmenät dit E.ON kommer att leverera värme 
från en egen anläggning, men där det kommer att finnas möjlighet för andra 
aktörer att ansluta sig till. 

Den privata sidan av fjärrvärmebranschen, men även andra aktörer inom 
värmebranschen (värmepumpstillverkare m.fl.), är oftast kritiskt till 
kommunala energibolag då de anser att de bolagen subventioneras med 
skattemedel och att de på så sätt snedvrider den lokala konkurrensen. På 
andra sidan finns stora och starka kommunala energibolag som t.ex. 
Tekniska Verken i Linköping som driver på frågan att de inte kan 
konkurrera på samma villkor som privata aktörer då de måste följa 
regelverken i kommunallagen och konkurrenslagen.  

Marknadsläget för fjärrvärmen i Hultsfreds kommun ser som sagt inte 
likadant ut som i de större kommunerna i Sverige. Konkurrensen mot andra 
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aktörer inom värmebranschen är troligtvis balanserad på ett helt annat sätt.  

Slutsats 
Kommunen kan inte starta ett energibolag i syfte att bedriva 
fjärrvärmeverksamhet då det idag redan finns en privat aktör inom detta 
område. Att starta ett energibolag för att bedriva biogasverksamhet är heller 
inte aktuellt då vi inte i nuläget har eller i en närstående framtid kommer få 
tillräckligt underlag för att själva producera biogas för fordonsbränsle. Att 
starta ett energibolag i syfte att äga vindkraft är inte det bästa alternativet ur 
ekonomisk synpunkt. Det är då bättre att äga det direkt i den verksamhet 
som förbrukar el och kvitta produktionen för att kunna erhålla 
energiskattebefrielsen. 

I nuläget bedömer vi att det finns tre möjligheter för vår kommun att 
påverka omställningen till förnyelsebara energislag, inom rimliga 
ekonomiska ramar.  

1. Utnyttja vårt planmonopol och tidigt i planeringsstadiet möjliggöra för 
andra aktörer att etablera produktion av förnyelsebar energi (t.ex. 
vindkraft, biogas, fjärrvärme) både genom att påvisa lämpliga 
etableringsområden men även att möjliggöra god infrastruktur för dem. 
[Mål 7.2.1, 7.6 och 7.7 i Tillväxt- och näringslivsprogrammet.] 

2. Att som upphandlande enhet och stor lokal aktör vara drivande och det 
goda exemplet vid val av energislag. Ett bra exempel på detta är 
vindkraftsinvesteringen som är på gång som innebär att kommunen 
väljer att använda vindkraftsproducerad el för att täcka delar av 
elbehovet i sina fastigheter. [Mål 7.1, 7.1.1 och 7.2 i Tillväxt- och 
näringslivsprogrammet.] 

3. Att vara öppen för samverkan med andra kommuner eller aktörer som 
vill satsa inom dessa områden, inom ramen för befintliga regelverk. ”  

Beredning 

Kommunfullmäktige § 91/2012 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 223/2012, 22/2013 
Kommunstyrelsen § 18/2013 
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Ekonomikontoret 
Vena Bygdegårdsförening 
Kultur- och fritidschefen 
  

KF § 24/2013 Dnr 2013/6 048 

Ansökan om bidrag till renovering av Vena Bygdegård 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Vena Bygdegårdsförening ett 
bidrag med högst 171 000 kronor under förutsättning att övrig 
medfinansiering beviljas.  
 
Bidraget avser 30 % medfinansiering av kostnaden för omläggning av tak 
samt tilläggsisolering av vinden på Bygdegården. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering får ske genom 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 

Ärendebeskrivning 

Taket på Vena Bygdegård har under flera år varit i behov av omläggning 
och den senaste tiden har problemen blivit mera akuta och takpapp och tegel 
måste bytas ut. Samtidigt kommer vinden att tilläggsisoleras som en 
fortsättning på tidigare energisparande åtgärder som värmepumpsbytet 
2007. 
 
Kostnaden för omläggning av tak samt isolering av vinden uppgår enligt 
offert till totalt 570 000 kronor och Vena Bygdegårdsförening ansöker om 
ett kommunalt stöd på 171 000 kronor. 
 
Föreningen har haft kontakt med Boverket och kommer att söka ett statligt 
stöd motsvarande 50 % av upprustningskostnaden. Enligt Boverkets 
regelverk krävs en kommunal medfinansiering på 30 % samt att föreningen 
själva står för resterande 20 %. 
 
Omläggningen av taket är en nödvändig åtgärd om Bygdegården även i 
fortsättningen ska kunna hyras ut och användas som samlingslokal. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 18/2013 
Kommunstyrelsen § 19/2013 
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Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Personalkontoret 
Högsby Kommun 
 

  

KF § 25/2013 Dnr 2013/23 024 

Arvode för ordförande och vice ordförande i Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om arvode för ordförande och vice ordförande 
i Östra Smålands Kommunalteknikförbund till ett belopp om 25 000 kronor 
vardera och som indexuppräknas på samma sätt som övriga arvoden för åren 
2013-2014. 
 
För år 2013 innebär det 26 341 kronor efter indexuppräkning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att till kommande översyn av arvoden 
för förtroendevalda ska även Östra Smålands Kommunalteknikförbunds 
arvoden tas med. 

Ärendebeskrivning 
I förbundsordningen framgår av ”§ 13 Ersättningar” att ordförande och vice 
ordförande erhåller 25 000 kronor vardera i arvode för år 2011. Från år 2012 
ska ordförandes arvoden utgå enligt de beslut som gäller för förtroendevalda 
i Hultsfreds kommun. Detta innebar då 25 475 kronor för 2012.  
 
Då ordförande och vice ordförandena har olika nivåer i olika nämnder 
föreslås att ordförande och vice ordförande erhåller samma belopp, det vill 
säga 25 000 kronor som ska indexuppräknas på samma sätt som arvoden till 
förtroendevalda räknas upp. 
 
Efter indexuppräkningen blir beloppet 26 341 kronor för år 2013.  

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 45/2013 
Kommunstyrelsen § 14/2013 
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Kommunkansliet 
Informationsstrategen 
 
 

  

KF § 26/2013 Dnr 2012/21 109 

Kommunfullmäktiges instruktioner för hantering av 
personuppgifter i samband med webbpublicering av 
kungörelser/kallelser och protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ”Kommunfullmäktiges 
instruktioner för hantering av personuppgifter i samband med 
webbpublicering av kungörelser/kallelser och protokoll. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att informationsstrateg Thorbjörn 
Svahn får i uppdrag att sammanställa informationstext om 
personuppgiftslagen som kompletteras med information om publicering på 
webben när nya webbplatsen är klar. 

Ärendebeskrivning 

Datainspektionen har påtalat efter tillsyn att kommunfullmäktige saknar 
skriftliga instruktioner för hantering av personuppgifter i samband med 
webbpublicering. 
 
Vidare påtalas att kommunen inte har rutiner för att informera registrerade 
om publicering av personuppgifter. 
 
Nedan lämnas ett förslag till instruktioner för hantering av personuppgifter i 
samband med webbpublicering. I sista stycket i förslaget tydliggörs att 
information om publiceringen av personuppgifter finns på kommunens 
webbplats. Då det förekommer personuppgifter i flera sammanhang föreslås 
att informationsstrateg Thorbjörn Svahn får uppdraget att sammanställa 
informationen när den nya webbplatsen är färdig. 
 
Förslaget:   

Kommunfullmäktiges instruktioner för hantering av 
personuppgifter i samband med webbpublicering av 
kungörelser/kallelser och protokoll 
Dessa instruktioner syftar till att minska risken för att kommunfullmäktige 
publicerar personuppgifter på webben i strid med personuppgiftslagen. 
 
Detta får publiceras på webben 
Tjänstemän och förtroendevalda politikers personuppgifter får publiceras 
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om uppgifterna har samband med deras tjänsteutövning eller uppdrag. 
Sådana personuppgifter kan till exempel vara namn, politisk tillhörighet, 
uppgift om ansvarig handläggare för inkommet ärende eller liknande 
information. Om en sådan person däremot förekommer i något annat 
sammanhang, till exempel i ett personalärende eller som privatperson, gäller 
samma regler som för övrig publicering. 
 
Direkt utpekande personuppgifter rörande enskilda, till exempel namn, får 
publiceras bara om dessa och övriga publicerade uppgifter, enskilt eller 
sammantaget, inte kan antas leda till att den registrerades personliga 
integritet kränks. Sådana personuppgifter får därför inte publiceras i 
kombination med information som är integritetskänslig, rör lagöverträdelser 
eller omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. Även personuppgifter som 
enskilt betraktas som harmlösa kan vid en publicering på webben komma att 
anses som kränkande. 
 
För publicering av övriga personuppgifter får en så kallad intresseavvägning 
avgöra det enskilda fallet. Vid en sådan bedömning ska kommunens intresse 
av att publicera personuppgifter om enskilda på sin webbplats vägas mot 
den enskildes intresse av en fredad och privat sfär.  
 
Detta får inte publiceras på webben 
 

 Känsliga personuppgifter (uppgift om ras, etniskt ursprung, 
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening och uppgifter som rör hälsa och 
sexualliv) om det inte finns ett samtycke från den registrerade 
eller om denne själv på ett tydligt sätt offentliggjort 
uppgifterna, till exempel en förtroendevald som gjort 
uttalanden i en tidning. 
  

 Uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. 
  

 Integritetskänslig information, till exempel uppgifter om 
enskildes personliga förhållanden eller sådant som har en nära 
koppling till den enskildes privata sfär. 
  

 Personnummer eller samordningsnummer 
(samordningsnummer = identitetsbeteckning på personer som 
inte är eller har varit folkbokförda i Sverige). 
  

 Uppgift om lagöverträdelse. 
 
Observera att det inte finns någon regel i personuppgiftslagen som säger att 
kommunfullmäktige ska publicera personuppgifter på webben. 
Lagstiftningen reglerar istället vilka uppgifter som nämnderna får publicera. 
Det innebär att det är fullt tillåtet att maskera en personuppgift ”för att vara 
på den säkra sidan”.  
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Vem ansvarar för webbpubliceringen och vem bedömer vad som ska 
publiceras? 
Enligt datainspektionen bör varje kommun utse en eller ett fåtal personer 
som på övergripande nivå ansvarar för webbpubliceringen. Själva 
publiceringen av material på webben kan sedan utföras av anställda som 
tilldelats behörighet för uppdraget och fått relevant utbildning. 
 
I Hultsfreds kommun har kommunens webbansvarige det övergripande 
ansvaret. 
 
Kommunfullmäktiges sekreterare kontrollerar kommunfullmäktiges 
kungörelser och protokoll (inklusive bilagda handlingar) som kan innehålla 
personuppgifter och bedömer vilka personuppgifter som får publiceras på 
webben.  
 
Hur maskeras personuppgifter före publicering? 
Känsliga, integritetskänsliga eller sekretessbelagda uppgifter måste 
maskeras före publicering.  
 
Maskering sker genom att uppgifterna X-markeras så att de inte längre är 
identifierbara. 
 
Hur länge får uppgifterna bevaras på webben? 
 
Ett grundläggande krav i personuppgiftslagen är att personuppgifter inte ska 
bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till 
ändamålet med behandlingen. Det är således ändamålet, d v s anledningen 
till att personuppgifterna behandlas, som avgör hur länge uppgifterna får 
bevaras i identifierbart skick. 
 
Information till registrerade 
Syftet med personuppgiftslagstiftningen är att skydda människor mot att 
deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. En viktig 
del i integritetsskyddet är att de som uppgifterna gäller informeras om de 
behandlingar som utförs. 

På kommunens webbplats finns information om publicering av 
personuppgifter. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28/2013 
Kommunstyrelsen § 13/2013 
 
 



 
 Sammanträdesprotokoll 25 (27) 

Sammanträdesdatum 

2013-02-25 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och Fritidskontoret 
Kommunstyrelsen 

  

KF § 27/2013    

Information om LUPP och samverkan socialnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen 
om förebyggande arbete och tidiga insatser för barn 
och unga 

Beslut 
Informationen är mottagen. 

Ärendebeskrivning 
Övergripande samverkan i Hultsfreds kommun, ÖSAM, representerat av 
Tommy-Svensson-Pöder, Anna Flinck och Per Theorin informerar om 
resultatet av samarbetet mellan kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. Gruppens arbete syftar bland annat 
till att förebygga mer ingripande åtfärder som omhändertaganden enligt 
LVU. 
 
Susanne Svensson och Tommy Svensson-Pöder informerar därefter om 
LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitik. 
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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 Lars Eriksson, 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 Sylve Rydén, 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   X       

18 Anders Andersson, 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 Christel Rudiger-Karlsson, 
S 

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 Conny Daag, M X       

30 Lars Lundgren, C  X       

31 Tommy Rälg, S Tommy Aronsson, 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 Alexander Steinvall       
Svensson, C             

X       

45 Anita Bergh, M  X       

Närvarande                    45/45   
 


