
 
 Sammanträdesprotokoll  1 (49) 

Sammanträdesdatum 

2013-06-17 
Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2013-06-17 kl. 15.00-19.35 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

    
Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson § 74 
 Mats Stenström §§ 75-79 Helena Grybäck Svensson § 84   
 
 
Utses att justera 
 
 
Tid för justering 

Torben Lundholm   
Rosie Folkesson    Carola Nilsson    
Kommunhuset 2013-06-20  
kl. 13.30                                             

Underskrifter Paragrafer 63-91 
  
Sekreterare …………………………………………….
 Britt Olsson 

 
Ordförande …………………………………………….
 Fredrik Eirasson 
 
Justerande  ………………………………………………………………………………….
 Torben Lundholm        Rosie Folkesson §§ 63-74  Carola Nilsson §§ 75-91 
  
 
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2013-06-17 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-06-20 Datum för anslags 
nedtagande 

2013-07-13 

    
  
  
Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Britt Olsson 
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KF § 63/2013    

Meddelanden 
 

1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål: 
 
      Till kommunfullmäktiges förfogande: 
 
      Anslag från årets början    Anslaget 2013             Återstår 
      850 000:-                           171 000:-                    679 000:- 
 
      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 arbetsutskotts beslut § 159/2013 om 

tillgänglighetsguiden.    
 

3. Länsstyrelsens beslut om att utse Conny Daag till ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Lars Torstensson, M. Till ny ersättare 
utses Johan Svensson. 
 

4. Länsstyrelsens beslut om att utse Malin Lundström till ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Jan Johansson, S. 
 

5. Anmälan från Hultsfreds Kommunala Industri AB om 
ianspråktagande av särskilda medel för utveckling av 
upplevelseindustrin till investeringar i Målilla MK:s speedway-
verksamhet. 

 
6.  Kommunstyrelsens protokoll är justerat 2013-06-12 samt anslaget   
     2013-06-12. 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 64/2013 Dnr 2013/89 312 

Motion från Mattias Wärnsberg och Tomas Söreling om 
tillskapande av gång- och cykelväg i Målilla 

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

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Mattias Wärnsberg och Tomas Söreling, båda S, 
har 2013-05-07 lämnat in en motion om tillskapande av gång- och cykelväg 
i Målilla. I motionen yrkas att det byggs en cykelväg mellan stora rondellen 
i Målilla och minirondellen Vetlandavägen/Stockholmsvägen. 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 65/2013 Dnr 2013/90 059 

Motion från Mattias Wärnsberg, S, m fl om justa villkor 

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

Ärendebeskrivning 
Mattias Wärnsberg, S med flera har 2013-05-07 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige om justa villkor. I motionen yrkas bland annat att 
Hultsfreds kommun ska skriva in krav på justa villkor som följer de svenska 
kollektivavtalens och meddelarfrihetens regler i sin upphandlingspolicy. 
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KF § 66/2013 Dnr 2013/21 019 

Fråga till Lars Rosander om fiber i avloppsledningar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad av Lars Rosander. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Göran Berglund har 2013-05-14 lämnat in en fråga 
till kommunalrådet Lars Rosander om kommunens dagvattennät får 
användas till kanalisation av fiber för bredbandsanslutning där så är möjligt. 
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KF § 67/2013 Dnr 2013/21 019 

Fråga till Lars Rosander och Per-Inge Pettersson om 
långtidsarbetslösa som en resurs i kommunens 
äldreomsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad av Per-Inge Pettersson 
och Lars Rosander. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Göran Berglund har 2013-05-14 lämnat in en fråga 
till kommunalrådet Lars Rosander och socialnämndens ordförande Per-Inge 
Pettersson om kommunen skulle kunna verka för att långtidsarbetslösa kan 
få utföra uppgifter även inom äldreomsorgen. Detta för att avlasta personal 
och för allmän kvalitetshöjning. 
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Den entledigade 
AB Hultsfreds Bostäder 
Länsstyrelsen 
Kommunkansliet 
Personalkontoret 
Pärmen 

  

KF § 68/2013 Dnr 2013/88 023 

Entledigande av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och valberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Johnny Sigvardsson, C från 
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i 
valberedningen från och med 20 juni 2013. 
 
Ny räkning får begäras hos länsstyrelsen avseende uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Johnny Sigvardsson, C, har i skrivelse daterad 2013-05-05 begärt att bli 
entledigad från politiska uppdrag. I en kompletteringsskrivelse framförs att 
uppdraget som styrelseledamot i AB Hultsfreds Bostäder ska vara kvar och 
att entledigandet ska vara från och med 20 juni för de andra uppdragen.    
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Den entledigade 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Kommunkansliet 
Personalkontoret 
Pärmen 

  

KF § 69/2013 Dnr 2013/112 023 

Enledigande av ledamot i kommunfullmäktige, ledamot 
i kommunstyrelsen samt ledamot i valberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Torbjörn Wirsenius, FP från 
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen 
och ledamot i valberedningen från och med 20 juni 2013. 
 
Kommunkansliet får i uppdrag att begära ny räkning hos länsstyrelsen för 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 
Torbjörn Wirsenius, FP har i skrivelse daterad 2013-06-04 begärt att bli 
entledigad från samtliga politiska uppdrag från och med 20 juni 2013. 
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De valda 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 
Pärmen 

  

KF § 70/2013 Dnr 2013/86 023 

Ny ledamot i kommunfullmäktige samt ny ersättare i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen är mottagen. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt beslut om att utse Conny Daag, M 
till ny ledamot efter Lars Torstensson, M. Till ny ersättare efter Conny Daag 
utses Johan Svensson, M. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 43/2013. 
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Den valda 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 
Pärmen 

  

KF § 71/2013 Dnr 2013/85 023 

Ny ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen är mottagen. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt beslut om att utse Malin 
Lundström, S till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Jan Johansson, S.  

Beredning 
Kommunfullmäktige § 42/2013 
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Den valda 
Personalkontoret 
Barn- och utbildningsnämnden 
Pärmen 
Kommunkansliet 

  

KF § 72/2013 Dnr 2013/85 023 

Val av ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Mikael Lång, S till ny ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden efter Jan Johansson. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade § 42/2013-04-29 att entlediga Jan Johansson 
från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
På mötet föreslås att utse Mikael Lång som ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Vad gäller uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige behandlas det i § 
71. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 42/2013 
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De valda 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 
Pärmen 

  

KF § 73/2013 Dnr 2013/112 023 

Val av ny ledamot i kommunstyrelsen samt ny ledamot 
i valberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Mikael Petersson till ny ledamot i 
kommunstyrelsen efter Torbjörn Wirsenius från och med 20 juni 2012. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att utse Håkan Hermansson till ny 
ledamot i valberedningen från och med 20 juni 2012. Till ny ersättare efter 
Håkan Hermansson utses Fredrick Andersson. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i § 69/2013-06-17 entledigat Torbjörn Wirsenius, 
FP från samtliga politiska uppdrag. 
 
Folkpartiet föreslår Mikael Petersson som ny ledamot i kommunstyrelsen 
och Håkan Hermansson som ny ledamot i valberedningen efter Torbjörn 
Wirsenius. Vidare föreslås Fredrick Andersson till ny ersättare efter Håkan 
Hermansson som tidigare var ersättare i valberedningen. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 69/2013 
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Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Högsby kommun 
Vimmerby kommun 
 

  

KF § 74/2013 Dnr 2013/77 459 

Införande av fastighetsnära insamling av 
förpackningar från 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund att etappvis från 2015 införa fastighetsnära 
insamling av förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall från hushåll. 
Insamlingen ska ske enligt ”fyrfacksmodellen” där insamling sker via två 
stycken kärl med fyra fack i varje. 
 
Förslaget förutsätter att samtliga tre kommuner, Hultsfred, Högsby och 
Vimmerby, beslutar enligt ovanstående formulering för sina respektive 
kommuner. 

Reservation 
Torbjörn Wirsenius, FP, Ove Karlsson, S, Konny Bogren, S, Jonny 
Bengtsson, S, Gunilla Abrahamsson, S, Martin Rydén, S, Agneta 
Malmqvist, S, Sylve Rydén, S, Ingbert Andersson, S Eva Svedberg, S och 
Stig Andersson, S reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet om 
återremiss. 
 
Torben Lundholm och Carina Littorin, båda MP, lämnar följande skriftliga 
reservation: 
 
”Vi reserverar oss mot beslutet om fastighetsnära insamling av 
förpackningar. Vi är övertygade om att det finns bättre och framför allt 
billigare alternativ” 

Ärendebeskrivning 
Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) och Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) har under ca 1 års tid arbetat med att ta 
fram förslag till ny renhållningsordning i sina respektive kommuner. 
VEMAB och ÖSK har till detta projekt knutit varsin politiskt utsedd 
styrgrupp med representanter från berörda nämnder och styrelser.  
 
Från december 2012 har arbets- och styrgrupperna jobbat gemensamt med 
målsättningen att ta fram liknande avfallsplaner, föreskrifter och ett 
gemensamt framtida insamlingssystem för hushållsavfall. Detta skulle i sin 
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tur ge möjligheter till gemensamma upphandlingar och informations-
kampanjer om avfall och återvinning med mera samarbete mellan våra 
kommuner/organisationer. 
 
En stor fråga i processen med att ta fram förslag till ny avfallsplan är hur vi 
vill samla in avfall från hushållen. För att belysa och beskriva vilka system 
som finns idag har VEMAB:s arbetsgrupp arbetat fram en utredning som 
presenterades för politikerna i juni 2012. Hösten 2012 genomförde delar av 
arbets- och styrgrupperna gemensamt ett antal studiebesök i kommuner som 
tillämpar dessa insamlingssystem. Efter dessa besök uppdaterades 
utredningen med erfarenheter från studiebesöken. Arbetsgruppen har också 
gjort en jämförelse ur ett flertal aspekter mellan systemen som redovisas i 
utredningen. 
 
Under tiden som den ovan beskrivna processen pågått har också arbete 
bedrivits tillsammans med ett flertal referensgrupper med bred förankring i 
samhällsnyttiga föreningar och organisationer liksom med förvaltningar 
inom den egna kommunala organisationen. 
 
 
Den gemensamma styrgruppen har träffats vid tre tillfällen för diskussion 
kring insamlingssystem och målområden. Vid styrgruppens möte den 15 
april 2013 beslutades att föreslå respektive kommunfullmäktige att från 
2015 införa fastighetsnära insamling av förpackningar, tidningar, matavfall 
och restavfall. Insamlingen av detta ska ske via två större kärl med 4 fack 
för sortering i vardera, s k ”fyrfacks-modell”. Detta system tillämpas idag av 
ett 20-tal kommuner i främst södra Sverige. 
 
Mål 
Mål gällande anslutningsgrad till nya systemet, sorteringsgrader och 
insamlade mängder förpackningar, tidningar och matavfall tas fram och 
presenteras i samband med förslaget till ny avfallsplan som enligt nu 
gällande tidplan kommer presenteras hösten 2013. 
 
Miljö 
Föreslaget system ger goda möjligheter till källsortering som är en förutsätt-
ning för rena avfallsfraktioner som är enkla att återvinna. Återvinning och 
biologisk behandling av rena material är alltid att föredra jämfört med 
energiutvinning genom förbränning. Om detta finns mer att läsa i 
utredningen som gjorts. 
 
Ekonomi 
Föreslaget insamlingssystem innebär en avsevärd ökning i service till våra 
renhållningskunder, tillika kommuninvånare. Anslutna hushåll slipper åka 
till återvinningsstationerna för att sortera sina förpackningar och tidningar 
utan får dem istället hämtade vid bostaden. 
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Ur ekonomisk synvinkel innebär föreslaget system ökade kostnader för 
VEMAB och ÖSK, främst beroende på investering i nya kärl och ökade 
kostnader för insamling. Däremot kommer behandlingskostnaderna att 
minska beroende på minskade mängder restavfall och ökade mängder 
utsorterat avfall som istället kan återvinnas. 
 
Utredningen beskriver ekonomiska konsekvenser närmare men om man ser 
på andra kommuner som tillämpar detta system idag ligger 
renhållningsavgifterna ca 500 – 1 000 kr högre per år än i våra kommuner. 
 
Införande 
Arbetsgruppen bedömer att systemet går att införa etappvis i kommunerna 
under en 3-årsperiod. 
 
”Fyrfacksmodellen” riktar sig främst mot villahushållen medan 
flerfamiljshusen och verksamheter kräver individuella lösningar med större 
behållare. 
 
Till förslaget finns även minnesanteckningar från styrgruppsmöte 2013-04-
15, en utredning om insamlingssystem (januari 2013), plockanalys med kg 
sopor per hushåll och vecka, villor, enkätresultat för Hultsfred och Högsby 
kommuner samt inkomna yttranden. 

Yrkanden 
Lars Rosander, C, Tomas Söreling, S, Lars Lundgren, C, Göran Berglund, 
Lennart Davidsson, KD, Tommy Ejnarsson, V, Mattias Wärnsberg, S och 
Åke Nilsson, KD yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Torbjörn Wirsenius yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag 
på ärendet. 
 
Ove Karlsson, S yrkar på återremiss med uppdrag att alternativ ska utredas, 
bland annat optisk sortering, kostnader ska redovisas samt att redovisning 
hur de olika systemen ska fungera. 
 
Torben Lundholm, MP yrkar på återremiss i första hand och avslag i andra 
hand. 
 
Konny Bogren, S yrkar på återremiss. 

Beslutsgång   
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag mot yrkandet om 
återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras idag varpå omröstning begärs. 
 
Ja-röst för avgörande idag och nej-röst för återremiss. 
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Omröstning 
Vid omröstningen som redovisas i särskild omröstningslista beslutar 
kommunfullmäktige med 30 ja-röster mot 13 nej-röster att ärendet ska 
avgöras idag. 
   
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkandet om avslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 114/2013 
Kommunstyrelsen § 49/2013 
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Samtliga förvaltningar 
Revisionen 

  

KF § 75/2013 Dnr 2013/106 042 

Budgetuppföljning 2013-04-30 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens styrelse, nämnder och 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred i uppdrag att, vid 
negativa avvikelser, vidta åtgärder för att eliminera dessa, samt att i övrigt 
visa återhållsamhet gällande driftbudgetens kostnader. 
 
Vidare beslutas att uppdrag ges att till årets slut sträva efter att minska den 
beräknade stora investeringsbudgeten genom att förskjuta eller ställa in 
genomförandet av enskilda investeringsobjekt. 

Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommuns resultat för år 2013 beräknas bli ett överskott på 3,0 
mnkr, vilket är 3,2 mnkr sämre än vad som beräknats i budget (inkl 
ombudgetering och tilläggsanslag). I ombudgeteringen beräknades resultatet 
vid årets slut till ett överskott på 6,1 mnkr. 
 
För kommunstyrelsens övergripande verksamheter beräknas 
nettokostnaderna vid årets slut bli 0,2 mnkr bättre än budget. ÖSK (Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund) säljer tjänster till och av ÖSK Högsby 
vilket bidrar till merpartens av ÖSK:s överskott, 1,2 mnkr, men även 
hantering av avfall beräknas ge överskott, 0,8 mnkr. Den långa och snörika 
vintern 2013 förväntas medföra underskott för vinterväghållningen med 0,4 
mnkr.  
 
När det gäller barn- och utbildningsnämnden är det grundskolan och 
gymnasium med vuxenutbildning, gymnasiesär – och musikskola samt de 
skolformsövergripande verksamheterna som beräknas få överskott med 1,2 
mnkr medan förskolan och grundsärskolan förväntas redovisa underskott 
med 1,1 mnkr.  
 
Socialnämnden beräknar överskott för administration med 1,6 mnkr, för 
”lass - stöd i ordinärt boende” med 0,5 mnkr, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning med 1,5 mnkr och för äldreomsorg med 0,3 mnkr. För 
individ- och familjeomsorg beräknas underskott med 8,3 mnkr på grund av 
fler placeringar av barn och ungdomar än budgeterat -10,2 mnkr medan 
placeringar av vuxna visar överskott 1,2 mnkr.  
 
 
För psykiatri har antalet brukare ökat under de senaste månaderna vilket 
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kommer att medföra underskott med 1,8 mnkr. 
 
Kostnaderna för pensionsutbetalningar beräknas bli 0,4 mnkr större än 
budget. Lägre arbetsgivaravgifter, framför allt för anställda yngre än 26 år, 
budgeterades till 3 mnkr, utfallet till årets slut beräknas bli 0,4 mnkr bättre. 
 
Totalt beräknas verksamhetens nettokostnader att ge underskott med 5,0 
mnkr. 
 
Den senaste skatteunderlagsprognosen som SKL presenterade den 24 april 
visar att slutavräkningen för 2013 nu bedöms bli 0,5 mnkr bättre än vad som 
budgeterats. 
 
Finansiella poster beräknas tillsammans bli 1,4 mnkr bättre än budget varav 
finansiella kostnader 0,4 mnkr och avkastning pensionsmedel 1,0 mnkr.  
 
Utgifterna för nettoinvesteringarna beräknas vid årets slut uppgå till 60,3 
mnkr, varav investering i vindkraft 15,4 mnkr, vilket är 1,5 mnkr lägre än 
budget (inkl ombudgetering och tilläggsanslag). 
 
Det förväntade sämre resultatet och de nästan oförändrade 
investeringsutgifterna gör att finansieringen försämras från 11,9 mnkr i 
minskat rörelsekapital till en beräknad minskning med 13,8 mnkr. 
 
Nya löneavtal 
Löneavtalen är klara för samtliga avtalsområden. Avtalens lägsta nivå är för 
flera avtalsområden något lägre än budgeterad löneökning. Lokala 
förhandlingar återstår och därför har gjorts bedömningen att låta prognosen 
för löneökningar vara lika med budget. 
 
Blir det mer återbetalningar av premier från AFA? 
I SKL:s ekonomirapport från april i år nämns ” Om AFA Försäkring skulle 
återbetala även 2005 och 2006 års inbetalda premier skulle resultatet 
förbättras med 11 miljarder, varav 8 miljarder avser kommunerna.” De 11 
miljarderna avser kommunerna och landstingen. Det skulle betyda för 
Hultsfreds kommun ett tillskott med 14,1 mnkr eller i samma 
storleksordning, men något lägre, än det vi fick återbetalat 2012 för åren 
2007 och 2008. 
 
I övrigt hänvisas till drift- och investeringsredovisningarna, 
verksamheternas kommentarer till avvikelser, den finansiella analysen, 
resultaträkningen etc. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 177/2013 
Kommunstyrelsen § 68/2013 
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Revisionen 
 
 

  

KF § 76/2013  Dnr 2013/4 041 

Mål och budget 2014 – utdebitering av kommunalskatt  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utdebiteringen till kommunen för år 2014 
blir oförändrad, det vill säga 21,91 kronor per skattekrona. 

Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen lämnar förslag om oförändrad utdebitering av 
kommunalskatt för år 2013. 

Yrkanden 
Lars Rosander, C, Mattias Wärnsberg, S, Åke Nilsson, KD, Pär Edgren, M 
och Torbjörn Wirsenius, FP yrkar bifall till förslaget. 

Beredning 
Budgetberedningen § 2/2013 
Kommunstyrelsen § 69/2013 
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KF § 77/2013 Dnr 2013/4 041 

Mål och budget 2014 – drift- och investeringsbudget 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer driftbudget för år 2014 och plan 2015-2016 
samt investeringsbudget 2014 och plan 2015-2018. 
 
För beräkning av skatteintäkter, utjämningsbidrag etc används Sveriges 
Kommuner och Landstings prognos för uppräkningsfaktorerna för åren 
2013 och 2014, 3,4 % respektive 3,2 %. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till mål och budget 2014 
med följande justeringar: 
 

- Uppräkning med 50 personer vad gäller invånarantalet 1 november 
2013. 

- Anslaget till Kalvkätte trädgård blir 60 000 kronor. 
- 150 000 kronor anslås till politikerarvode i Östra Smålands 

Kommunalteknikförbund.   
 
Slutligen beslutar kommunfullmäktige att ett uppdrag ges till IFO (individ 
och familjeomsorg) om att i samråd med berörda se över kostnader för 
behandlingshem och placeringar. 
 

Kommunal utdebitering 
Behandlas i § 69. 

Motion om bland annat att förbättra vägbelysning i Mörlunda 
(Dnr 2012/2) 
Per-Inge Pettersson, C har tidigare lämnat in en motion om halkbekämpning 
och vägbelysning i Mörlunda. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 
282/2012-10-30 att överlämna motionen till budgetberedningen samt att 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund skulle komplettera underlaget 
med en beräkning av 8 ljuspunkter istället för tidigare lämnat förslag om 16 
ljuspunkter. Det nya förslaget med 8 ljuspunkter, som är från Lagergrens 
sågverk och ca halva vägen mot riksväg 34/47, beräknas kosta 175 000 – 
200 000 kronor. Tidigare har yttrandet lämnats vad gäller delen om 
halkbekämpning och vinterväghållning på gamla 34-an där Trafikverket 
hänvisar till de klassningar av vägar som ligger till grund för insatserna. 
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Kommunfullmäktige beslutar godkänna det nya förslaget med 8 
ljuspunkter till en kostnad av 175 000 – 200 000 kronor och att det läggs in i 
investeringsbudget för år 2014. Vidare utökas driftbudgeten med 8 000 
kronor för dessa ljuspunkter. 
 
Med detta föreslås motionen vara besvarad. 

Popkollo, ansökan om bidrag (Dnr 2013/71) 
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 100 000 kronor under åren 2014-
2016 till Popkollo. 

Höjning av timpenning för feriearbetare (Dnr 2013/59)  
Socialnämnden har översänt beslut § 36/2013-03-13 om förslag att höja 
timpenning till 55 kr per timme för feriearbetare för 2014 vilket motsvarar 
ett anslag om 100 000 kronor. 
 
Anslag om 100 000 kronor läggs in i socialnämndens budget för att 
möjliggöra höjningen till 55 kronor per timme för feriearbetare år 2014. 

Kalvkätte trädgård, ansökan om bidrag (Dnr 2013/7) 
Kalvkätte Trädgård & Friluftsområde ansöker om 60 000 kronor till sin 
verksamhet.  
 
Ett anslag på 60 000 kronor läggs in för åren 2014-2016. 

Fastställande av mål 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa mål för nämnder och styrelse. 
 
Vidare fastställa nyckeltal och målnivåer för socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt kultur- och fritid. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade § 35/2013-03-25 om fördelning av ram för 
drift- och investeringsbudget för år 2014. 

Inköp av redskapsbärare 
I samband med ett kommande förslag utifrån utredningen av vaktmästeriet 
inom kommunen finns behov av att införskaffa två redskapsbärare till ett 
belopp av 1 000 000 kronor för att kunna genomföra förslaget. 
 
Till kommunstyrelsens sammanträde har nya uppgifter lämnats om att det 
behövs en redskapsbärare och en gräsklippare till ett belopp om 850 000 
kronor istället för som tidigare 1 000 000 kronor. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Med anledning av nya prisuppgifter justeras beloppet till 850 000 kronor 
som förs på i investeringsbudgeten för år 2014.  

Hemtjänsten och bilar 
Ett underlag ska tas fram vad gäller behovet av tjänstebilar inom 
hemtjänsten. 
Frågan lyfts även i samband med behandling av motionen om grön 
hemtjänst i § 58. 

Samlingslokaler m m  
Budgetberedningen ger ekonomikontoret i uppdrag att ta fram underlag med 
alternativa lösningar för samlingslokaler samt övriga lokaler med 
kommunala åtaganden. 

Ökade kostnader i socialnämnden 
I samband med dialogerna lyfte socialnämnden frågan om att budgeten för 
2013 inte håller.  Detta får tas upp vid kommande dialog mellan 
socialnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förslag till driftbudget för år 2014 och plan 2015-2016 samt 
investeringsbudget 2014 och plan 2015-2018 
För beräkning av skatteintäkter, utjämningsbidrag etc används Sveriges 
Kommuner och Landstings prognos över uppräkningsfaktorerna för åren 
2013 och 2014 3,4 % respektive 3,2 %. 

Förslag på ramar för drift- och investeringsbudget 2014  
Övergripande ekonomiska nyckeltal för målet ”ekonomi i balans” 
Nyckeltal                              2014                2016 
Årets resultat, mnkr                3,4                minst två procent av summan 
Långfristiga skulder, mnkr  204,4               skatter och statsbidrag 
Soliditet, procent                   38,2 
 
Nettokostnadsram 
Nettokostnadsramen för 2014 ska vara högst 713 mnkr. Förutsättningen för 
detta är att miljö- och byggnadsnämnden hanterar en besparing om 0,5 
mnkr. I ramen ingår minskade nettokostnader genom 
demografianpassningar enligt ”generell modell” och ”kundmodell”. Den 
generella modellen minskar nettokostnaderna med 1,0 % vilket ger en 
minskning av kostnaderna med 3,3 mnkr, varav barn- och 
utbildningsnämnden står för 0,5 mnkr och socialnämnden står för 1,1 mnkr. 
Fördelningen är gjord på nettokostnader efter avdrag för kapitalkostnader 
och hyror. 
 
Kundmodellen minskar nettokostnaderna med 4,3 mnkr vilket är detsamma 
som barn- och utbildningsnämndens anpassning medan socialnämndens 
anpassning är marginell. 
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Investeringar 
Det får totalt under perioden 2013-2016 investeras för högst 131,7 mnkr 
exkl vindkraftverk om 19,2 mnkr. 
 
Anslag för oförutsedda behov 
Anslaget för oförutsedda behov till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förfogande fastställs till 50 000 kronor. 
 
Anslaget för oförutsedda behov till kommunstyrelsens förfogande fastställs 
till 400 000 kronor. 
 
Anslaget för oförutsedda behov till kommunfullmäktiges förfogande 
fastställs till 650 000 kronor. 
 
Anslaget för särskilda ändamål fastställs till 31 536 000 kronor avseende 
2013 års löneökningar 12 738 000 kronor samt för 2014 års löneökningar 18 
798 000 kronor.    

Yrkanden 
Lars Rosander, C, Mattias Wärnsberg, S, Åke Nilsson, KD, Torbjörn 
Wirsenius, FP och Pär Edgren, M yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Budgetberedningen 2014 
Kommunstyrelsen § 70/2013 
 
 



 
 Sammanträdesprotokoll 24 (49) 

Sammanträdesdatum 

2013-06-17 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Ekonomikontoret 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Samtliga förvaltningar 
Informationsstrategen 
 

  

KF § 78/2013 Dnr 2013/4 041 

Mål och budget 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till taxor för år 2014. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till taxor 2014 har lämnats från styrelse och nämnder. 

Yrkanden 
Lars Rosander, C, Mattias Wärnsberg, S, Åke Nilsson, KD, Torbjörn 
Wirsenius, FP och Pär Edgren, M yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beredning 
Budgetberedningen 2013 
Kommunstyrelsen § 71/2013 
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Ekonomikontoret 
Revisionen 
 
 

  

KF § 79/2013 Dnr 2013/4 041 

Mål och budget 2014 – Ramar för att ta upp lån och 
borgensförbindelser 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med kommunstyrelsens 
reglemente bemyndiga kommunstyrelsen att vid behov för kommunens 
räkning, utöver rörelsekredit på 39,5 mnkr, uppta tillfälliga lån under 2014 
inom ramen 30 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att såsom för egen skuld ingå borgen 
för  
- AB Hultsfreds Bostäders låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om totalt  
  176 mnkr 
- Hultsfreds Kommunala Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett totalt  
  lånebelopp om totalt 170 mnkr 
- RockCity Hultsfred AB:s (Hultsfreds Kommunala Industri AB:s helägda   
  dotterbolag) låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om totalt 18,5 mnkr 
 
samt tillkommande löpande ränta och kostnader.   
 
Vad gäller nivån för Hultsfreds Kommunala Industri AB ska den gälla från 
och med att detta protokoll är justerat. 

Ärendebeskrivning 
I budgetberedningens protokoll § 13 finns förslag till ramar vilka föreslås 
till kommunfullmäktige för antagande.  
 
På kommunstyrelsens sammanträde lyfts förslag om att för HKIAB:s 
räkning höja från 150 mnkr till 170 mnkr. 

Yrkande 
Lars Rosander, C, Mattias Wärnsberg, S, Åke Nilsson, KD, Torbjörn 
Wirsenius, FP och Pär Edgren, M yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beredning 
Budgetberedningen 2013 
Kommunstyrelsen § 72/2013 
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Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
 
 

  

KF § 80/2013 Dnr 2013/73 106 

Årsredovisning för samordningsförbundet i Kalmar län 
2012 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för Hultsfreds kommuns del godkänna 
årsredovisningen för Samordningsförbundet i Kalmar län samt att bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.  

Jäv 
Med anledning av jäv deltar inte Per-Inge Pettersson, C eller Stig 
Andersson, S i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Kalmar län har översänt årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2012. 
 
Ur lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting § 26 
citeras: 
 
”Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och 
Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan 
om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall 
väckas.” 
 
När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna ska besked 
skickas till samordningsförbundet. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 127/2013 
Kommunstyrelsen § 50/2013 
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Regionförbundet i Kalmar län 
 
 
 

  

KF § 81/2013 Dnr 2013/93 042 

Årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län 2012 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för Hultsfreds kommuns del bevilja 
ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län för år 2012. 

Jäv 
Åke Nilsson, KD och Per-Inge Pettersson, C deltar inte i ärendets 
behandling eller beslut på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till 
samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om 
samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, 
bland annat avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera 
enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande 
församling. 
 
Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och 
landstinget). 
 
Regionförbundet hemställer nu om att ansvarsfrihet beviljas av respektive 
kommunfullmäktige. Bokslut och revisionsberättelse har översänts och finns 
även på hemsidan http://www.rfkl.se/rapporter. 
    
Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 157/2013 
Kommunstyrelsen § 62/2013 
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Kultur- och fritidschefen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret 
Personalkontoret 

  

KF § 82/2013 Dnr 2013/83 880 

Bibliotekets organisatoriska tillhörighet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att biblioteksverksamheten från och med 1 juli 
2013 flyttas över från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde till 
kommunstyrelsen för att tillhöra kultur- och fritid. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat § 48/2013-04-17 att föreslå 
kommunfullmäktige att biblioteksverksamheten från och med 1 juli 2013 
flyttas över från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde till 
kommunstyrelsen för att tillhöra kultur- och fritid. 
 
Barn- och utbildningschef Cynthia Strömberg, kultur- och fritidschef 
Christina Brandt och bibliotekschef Yvonne Åremalm har lämnat en 
tjänsteskrivelse 2013-03-06 om bibliotekets organisatoriska tillhörighet. 
 
Med ojämna mellanrum har det under de senaste åren diskuterats om 
bibliotekets organisatoriska tillhörighet. Biblioteket har genom sin funktion 
som skolbibliotek anknytning till barn- och utbildningsnämnden. 
Bibliotekets verksamhet är till sin karaktär i övrigt närmare besläktat med 
kultur- och fritids uppdrag. 
 
Biblioteket har en viktig funktion i det demokratiska samhället. Den 
grundlagsfästa yttrandefriheten kräver att alla har tillgång till ett språk 
liksom till kunskap och information. Bibliotekets roller kan beskrivas enligt 
nedan: 
 
Kultur 
Biblioteket ska vara en arena för kultur med ett utbud av evenemang såsom 
sagostunder, författarbesök, bokpresentationer, utställningar, cirklar, 
föreläsningar med mera. Även eget skapande ska uppmuntras. 
 
Kunskap   
Biblioteket ska vara ett centrum för såväl formellt som informellt lärande. 
 
Information 
Biblioteket ska vara allmänheten behjälplig med informationssökning och 
informationsförmedling vad gäller såväl referensservice som 
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samhällsinformation.  
 
Mötesplats 
Biblioteket är ett av de få offentliga rum som finns i dagens samhälle. 
Biblioteket ska erbjuda kommuninvånarna en trivsam, trygg och 
inspirerande miljö. 
 
Övrigt 
Utöver reflektion kring bibliotekets roller och kopplingen till kultur- och 
fritidsförvaltningen bör lyftas att ledningsorganisationen inom barn- och 
utbildningsförvaltningen har anpassats kraftigt de senaste åren. År 2006 
fanns det två rektorsområden med varsin områdeschef inom förskola och 
grundskola. För rektorsområde gymnasium fanns en gymnasiechef. 
 
År 2008 plockades en områdeschef bort och de två tjänsterna omvandlades 
till en tjänst som för- och grundskolechef. År 2010 plockades även tjänsten 
som gymnasiechef bort och lades ihop med för- och 
grundskolechefstjänsten. 
 
Detta blev då en tjänst som biträdande barn- och utbildningschef. Denna 
tjänst togs bort 2012. Numera är organisationen helt utan chefer i 
mellanledet och består enbart av barn- och utbildningschef samt 
förskolechefer och rektorer. 
 
Förhoppningen är att utrymmet att driva aktivt förbättringsarbete blir större 
inom kultur- och fritid.  
 
MBL-protokoll 
Ärendet är MBL-förhandlat 2013-05-06 och det fanns inget att erinra mot 
förslaget. 

Beredning 
Barn- och utbildningsnämnden § 48/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 141/2013 
Kommunstyrelsen § 61/2013 
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Dackestop ekonomisk förening 
Kultur- och fritidschefen 
Ekonomikontoret 
 

  

KF § 83/2013 Dnr 2013/108 048 

Bidrag till Dackestop i Virserum 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge ett bidrag på 200 000 kronor till 
Dackestop. Finansiering får ske ur kommunfullmäktiges anslag för 
oförutsedda behov. 
 
Vidare beslutas att Dackestop får i uppdrag att ta fram en tvåårsstrategi vad 
gäller Dackestops verksamhet. 
 
Kontaktperson blir kultur- och fritidschef Peter Adolfsson. 

Ärendebeskrivning 
Frågan om bidrag till Dackestop har aktualiserats.   

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173/2013 
Kommunstyrelsen § 66/2013 
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Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Ekonomikontoret 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

  

KF § 84/2013 Dnr 2013/107 289 

Rivning av Råsebäcksskolan i Hultsfred 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
får i uppdrag att planera för rivning av Råsebäcksskolan med tillhörande 
gymnastikhall på fastigheten Stenhuggaren 11, Hultsfred.  
 
Förslag om fördelning av hyresbudget har lämnats av 
lokalresursplaneringsgruppen vilken godkänns av kommunfullmäktige.  
 
När kostnaden för rivningen är känd får frågan om finansiering lyftas. 

Ärendebeskrivning 
Representanter från LRP-gruppen (Lokalresursplaneringsgruppen) redogör 
för alternativen att riva Råsebäcksskolan eller att lägga skolan i ”malpåse” 
tills vidare. 
 
Råsebäcksskolan står från 2013-06-30 tom då verksamheterna kommer att 
flytta till andra befintliga lokaler. Byggnaden är i ett stort behov av 
renovering, energieffektivisering och har bl.a. för stora underhålls- och 
driftskostnader. 
 
Rivningskostnad beräknad till 1 849 000 kr (kalkyl). 
 
Besparingen på att riva den istället för att ha den i malpåse är 253 000 kr/år  
Då kommunens verksamheter inte har behov av aktuell byggnad anser en 
enig LRP-grupp att byggnaden tas bort ur kommunens fastighetsbestånd. 
 
När en verksamhet sagt upp sitt hyresavtal för en lokal och flyttat ut 
kommer verksamheten att bli av med hyreskostnaden men ha kvar sin 
budget för densamma. Detta innebär att kostnaden för tomma lokalen 
övergår till kommunstyrelsen.  
 
Förslag till fördelning av hyresbudget Råsebäcksskolan 
Barn- och utbildningsnämnden kommer att lämna Råsebäcksskolan inför 
höstterminen 2013. Nämnden har sagt upp avtalet i enlighet med 
internhyressystemet per den 30 juni. Det innebär att efter den 30 juni ska 
nämnden inte ha kostnaderna för hyran. 
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Följande förslag till fördelning av hyresbudgeten efter den 30 juni 2013 
lämnas av lokalresursplaneringsgruppen (LRP): 
 
Fastighetsunderhåll       145,9 tkr 
El och värme                 317,0 tkr 
Vatten och renhållning    23,9 tkr 
Övriga kostnader             20,0 tkr 
Kapitalkostnader              65,2 tkr 
Summa                           572,0 tkr    
  
Yrkanden 
Lars Rosander, C, Mattias Wärnsberg, S och Jonny Bengtsson, S yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 171/2013 
Kommunstyrelsen § 63/2013 
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Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
 
 
 

  

KF § 85/2013 Dnr 2012/221 259 

Rivning vid anpassning av Ekliden, Virserum 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund i uppdrag att påbörja projektering och ta in anbud 
enligt tidigare alternativ 2, det vill säga anpassning av de delar av 
fastigheten Virserum 8:9 (Ekliden) som kommunens verksamheter har 
behov av, övriga ytor (850 kvm) rivs. 

Reservation 
Göran Berglund och Torbjörn Wirsenius, FP reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sina egna yrkanden. 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 17 december 2012 återremitterades 
ärendet om rivning av vissa delar av Ekliden i Virserum enligt beslut § 142. 
Detta för att ärendet skulle få ytterligare genomlysning. 
  
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och 
fritidskontoret har lämnat svar på vilka lokalbehov respektive verksamhet 
har i denna fastighet. Dessa svar visar att fastigheten i dag har ett överskott 
av yta.  
 
För att minska kostnaderna, både vid den nu aktuella renoveringen och för 
framtiden anser därför Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) att 
delar av fastigheten ska rivas. Rivningen skulle innebära att fastigheten 
minskar med ca 850 kvadratmeter exklusive källare (en lågdel och en 
högdel).  
 
Arbetsutskottet beslutade § 6/2013-01-15 att ge Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund i uppdrag att ytterliga bereda ärendet. En ny 
redovisning görs på sammanträdet men för att komma vidare behövs 
ytterligare ett möte med berörda parter genomföras.  
 
Arbetsutskottet beslutade § 75/2013 att ett möte med berörda parter från 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund, socialförvaltningen, 
ekonomikontoret samt arbetsutskottet ska ske innan ärendet behandlas 
vidare. 
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Ärendet har nu behandlats i LRP-gruppen (Lokalresursplaneringsgruppen). 
Det råder en samstämmighet om hur ytorna ska användas och att det finns 
en övertalighet på lokalytor. Socialchef Ann-Gret Sillén kommer att lämna 
ytterligare komplement vad gäller arbetssätt och samordningsvinster. 
 
Vad gäller förskolans lokaler kommer socialchefen och barn- och 
utbildningschefen att titta vidare på vad som finns i lokalväg i Virserum 
innan slutligt förslag om moduler lämnas.  
 
Förslag 2013-05-28 
 
I budgeten för 2013 finns 12 950 000 kr avsatta för investering i 
äldreboendet Ekliden.   
  
Enligt tidigare beslut har LRP-gruppen fått i uppdrag att undersöka 
ytterligare alternativ till tidigare förslag.  
 
Tidigare förslag: 
1. Renovering av mindre del, rivning av både lågdel och 2-plansdel. 
Nyproducerad byggnad samt moduler vid förskolan. 
 
2. Riva lågdelen samt yttre delen av 2-plansbyggnaden. Övrigt renoveras 
samt moduler vid förskolan. 
 
3. Riva yttre delen av 2-plansbyggnaden. Renovera kvarvarande 2-
plansbyggnad och det nödvändigaste på 1-plansdelen. 
 
Nedan redovisas nya alternativ. 
 
a) Hyra av landstinget. Landstinget har lokaler som kan anpassas för aktuell 
verksamhet. Anpassningskostnaden bör dock bli likvärdig med kostnaden på 
Ekliden vilket medför ett långt hyresavtal. 
b) Hyra av Hultsfreds Bostäder. Anpassningskostnaden kommer också att 
bli kostsam, vilket även här medför ett långt hyreskontrakt. 
c) Hyra Strandskolan. LRP-gruppen har beaktat beslutet/behovet att ha 
byggnaden i malpåse som reserv, samt att anpassningar behövs. 
 
Efter beaktande av samtliga ovan nämnda alternativa förslag tillsammans 
med de samordningsvinster och behov att ha närhet mellan verksamheterna 
som socialnämnden har angivet, så faller samtliga förslag enligt ett enigt 
LRP. 
 
Kvar finns då de ursprungliga förslagen, där förslag 2 förespråkas. 
 
Socialnämndens arbetsutskott har haft ärendet uppe 2013-05-29 där förslag 
2 är det som föreslås.  
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Yrkande 
Göran Berglund yrkar följande: 
- inga huskroppar rivs 
- eftersatt underhåll följs upp och åtgärdas, såväl yttre som inre 
- enkel omvandling av tidigare rum för äldreboende till kontor och  
  administration utförs 
- ingen ombyggnad motsvarande nybyggnadsstandard sker överhuvudtaget 
- de byggnader/utrymmen som f n ej avses användas läggs i s k ”malpåse” i  
  avvaktan på kommande användningsbehov 
- ÖSK får i uppdrag att återkomma med reviderat investeringsbelopp med  
  beaktande av yrkandet    
 
Torbjörn Wirsenius, FP yrkar avslag på rivning av lågdelen (vilket 
sammanfaller med punkt 3 i handlingarna 2013-05-28). 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Berglunds yrkande mot Wirsenius yrkande och finner att 
Wirsenius yrkande går vidare varpå omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner att omröstningen får ske via 
handuppräckning. 
 
Genom handuppräckning får yrkandet från Wirsenius 38 röster mot 
Berglunds yrkande en röst. 
 
Därefter ställer ordförande kommunstyrelsens förslag mot Wirsenius förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
varpå omröstning begärs. 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för förslaget från 
Wirsenius. 

Omröstning 
Vid omröstningen som redovisas i särskild omröstningslista beslutar 
kommunfullmäktige med 33 ja-röster mot 6 nej-röster enligt 
kommunstyrelsens förslag.   

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 335/2012, 6/2013, 75/2013, 172/2013 
Kommunstyrelsen § 115/2012, 64/2013 
Kommunfullmäktige § 142/2012 
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Motionsställaren 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
 
 

  

KF § 86/2013 Dnr 2012/164 735 

Motion från Göran Berglund om trygghetsboende på 
Ekliden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till beslut om fortsatta arbetet 
med Ekliden (§ 84), att motionen avslås.  

Reservation 
Göran Berglund reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Göran Berglund har lämnat in en motion om 
trygghetsboende på Ekliden. Motionären föreslår att kommunen omvandlar 
Eklidens äldre del till trygghetsboende. Detta skulle då ske i samråd med 
SPF och PRO. Ett alternativ är att lokalerna i stället bjuds ut till försäljning 
med villkor att de byggs om till trygghetsboende. 
 
Kommunfullmäktige beslutade § 105/2012-10-29 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.    
 
Då förslag lämnats om att riva de delar som kommunens verksamheter inte 
har behov av samt yttrande från socialnämnden (§ 4/2012) om just 
användningen av Ekliden närmaste framtiden.  
 
I yttrandet hänvisar socialnämnden bland annat till ett möte med 
allmänheten i Virserum om lokaler. Då fanns inget intresse av att det skulle 
finnas äldreboende eller trygghetsboende på Ekliden. Det finns dialog 
mellan Riksbyggen och kommunen om trygghetsboende.   
  
Kommunfullmäktige beslutade § 143/2012-12-18, med hänvisning till 
beslutet om återremittering av ärendet om rivning vid anpassning av 
Ekliden, Virserum och Göran Berglunds yrkande om återremiss, att 
återremittera motionen till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. 

Yrkande 
Per-Inge Pettersson, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag 
på motionen. 
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Göran Berglund yrkar bifall till motionen. 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Berglunds yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beredning 
Kommunfullmäktige §§ 105/2012, 143/2012 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 338/2012, 7/2013 
Kommunstyrelsen § 116/2012, 65/2013 
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Motionsställaren 
Energistrategen 
 
 

  

KF § 87/2013 Dnr 2012/169 019 

Motion från moderaterna angående Miljökompensering

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad utifrån de lämnade 
yttrandena i tjänsteskrivelsen. 

Ärendebeskrivning 
Pär Edgren, M, har lämnat en motion med förslag om miljökompensering 
(hädanefter kallat klimatkompensering). I motionen yrkas att kommunen 
snarast börjar klimatkompensera flygresor samt utreda möjligheten att 
införa ett system för hur övriga transporter och resor som politiker och 
medarbetare gör inom och utanför kommunen kan klimatkompenseras. 
Motionen har remitterats till energistrategen för beredning. 
 
Energistrategen har lämnat följande yttrande: 
 
”Bakgrund 
När motionen hade lämnats in i alla länets kommuner under 2012 kom 
Borgholms kommun med förslaget att vi i länet gemensamt skulle bereda 
motionen. Länsstyrelsen och Regionförbundet tog på sig samordningsrollen 
och frågade länets kommunchefer om det var okej att bereda ärendet 
gemensamt. Nästan alla kommuner var positiva till detta. Högsby och 
Emmaboda kommuner hade dock redan avslagit motionen och Oskarshamns 
kommun hade redan utrett möjligheten att införa systemet.  
Därför sattes en länsarbetsgrupp ihop som gemensamt berett ärendet med 
bl.a. Oskarshamns utredning som grund. Mindre arbetsgrupper bildades som 
tittade på olika delar och sedan togs ett förslag fram på hur länets 
samhällsbetalda resor kan klimatkompenseras. 
 
Länsgemensamma förslaget 
I förslaget poängteras att ett system med klimatkompensering är en sista 
utväg när utsläpp inte kan undvikas. Förslaget grundar sig också helt och 
hållet på de klimatmål som satts i länet och går under namnet NoOil 2030 
som innebär att Kalmar län ska vara helt fossilbränslefri 2030. I NoOil finns 
en rad delmål som behandlar denna fråga. Bl.a. säger man att 2020 ska alla 
samhällsbetalda resor vara klimatneutrala. Det är med denna målsättning 
som en avvecklingsplan har tagits fram för länets fossilbränslebaserade 
resor. 
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Förslaget innebär att man prissätter utsläppen på alla fossilbränslebaserade 
resor (avgränsat till flyg och fossilbränsledriven bil) genom ett 
procentpåslag på biljett och bränslepriset. På detta sätt frigörs kapital till ett 
gemensamt klimatkonto inom organisationen. Från detta konto kan sedan 
verksamheterna i organisationen söka bidrag för klimatrelaterade åtgärder.  
 
En stegvis ökning av procentpåslagen möjliggör för organisationerna att 
införa nya rutiner som t.ex. att ställa om fordonsparken. 
 
Hela förslaget finns i en bilaga tillhörande ärendet (bilaga 1). De olika 
alternativen som diskuterats fram till det slutgiltiga förslaget återfinns i 
bilaga 2 som också finns i ärendet. 
 
PKN och Klimatkommissionens reflektioner på förslaget 
Förslaget lyftes som ett informationsärende i Primärkommunala nämnden 
2013-04-11. De synpunkter som kom fram på förslaget då var mer eller 
mindre negativa. Man tyckte bl.a. inte att man skulle använda ett 
”straffsystem” utan använda sig av morötter istället. Även kommunernas 
olika förutsättningar till fossilbränslefria alternativ nämndes. Den hårda 
avgiften på flyget sågs inte heller som positivt då man vill fortsätta att satsa 
på flyget i länet. 
 
Även klimatkommissionen har behandlat förslaget på sitt senaste möte 
2013-04-19. Liknande synpunkter som i PKN kom fram även där. Man 
beslutade avvakta tills alla kommuner berett motionen och förslaget innan 
man själva beslutar hur man ska förhålla sig till den. Förslaget är trots allt en 
konsekvens till den befintliga NoOil-strategin. 
 
Slutsats 
Om sju år ska alla samhällsbetalda transporter i regionen vara 
klimatneutrala har man beslutat om. I dagsläget ser prognosen för detta 
väldigt dyster ut om inget radikalt händer de närmaste åren. Många och 
stora investeringar måste ske i infrastruktur och produktion av förnybara 
drivmedel för att målet ska uppfyllas. Ekonomiska incitament för att välja 
förnybart drivmedel måste också till, antingen i form av bidrag för 
förnybara drivmedel eller avgifter för fossila drivmedel.  
 
Ovanstående scenario är förstahandsvalet. I teorin är det möjligt men i 
praktiken kommer det bli svårt.  
 
När det gäller flyget är det inte mycket som ens i teorin talar för att det 
kommer vara fossilbränslefritt 2020. Det kan man lösa genom att antingen 
producera mer förnybar energi inom regionen än man använder eller genom 
klimatkompensation. Viktigt att poängtera är att flyget utgör bara några 
ynka procent av utsläppen från de samhällsbetalda resorna. 
Vägtransporterna är den stora boven. 
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Om förstahandsvalet sker, finns två kvarstående alternativ; antingen betalar 
man för de utsläpp man gör genom t.ex. klimatkompensering eller så sänker 
man sin ambitionsnivå och ändrar målsättningen. Båda alternativen ska ses 
som en sista utväg. 
 
Vad ska Hultsfred göra? 
Hultsfreds kommun bör hålla sig till förstahandsvalet och gå före och 
påverka där man kan, genom att göra investeringar som främjar förnybara 
drivmedel/transporter inom de egna verksamheterna.  
Sen är det också viktigt att individen, både anställda och förtroendevalda, 
följer de befintliga rese- och fordonspolicys som finns.” 

Yrkande 
Pär Edgren, M yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 105/2012 
Kommunsstyrelsens arbetsutskott §§ 337/2012, 149/2013 
Kommunstyrelsen § 57/2013 
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Motionsställaren 
Energistrategen 
 
 

  

KF § 88/2013 Dnr 2011/139 029 

Motion från Socialdemokratiska fullmäktigegruppen 
om att en attraktiv arbetsgivare erbjuder sina anställda 
att hyra en miljövänlig bil 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad. 
 
Vid eventuell framtida central upphandling eller en etablering av gasmack i 
kommunen kan frågan på nytt aktualiseras. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Tomas Söreling har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige som beslutade § 83/2011-08-29 att remittera motionen 
till kommunsstyrelsen. 
 
Efter redovisning av motionens beredning vill arbetsutskottet se över 
intresset i länets kommuner. Energistrategen fick uppdraget att skriva till 
länets kommuner och stämma av om det finns intresse för att erbjuda 
anställda att hyra en miljövänlig bil. 
 
Energistrategen har berett ärendet enligt nedan: 
 
2013-04-10 skickades en förfrågan till länets alla kommuner samt 
Landstinget och Regionförbundet. Påminnelse skickades 2013-04-22 och 
2013-05-06. Förfrågan ställdes enligt nedan: 
 
1. Erbjuder er organisation förmånsbil för era anställda idag? 
2. Finns det ett intresse för att erbjuda detta? 
 
Samtidigt skickades en förfrågan till fyra kommuner som idag erbjuder för-
månsbil till sin personal. De blev tillfrågade hur förmånen fungerar, hur 
fallit ut, hur man upphandlat det, med mera. De tillfrågade kommunerna var 
Härryda, Lilla Edet och Falköping i Västra Götaland samt Klippans 
kommun i Skåne. 
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Av de som har svarat att inget intresse finns, påpekar de flesta att det alltså 
inte finns något politiskt uppdrag att titta på detta och/eller att det inte 
diskuterats inom organisationen.  
Det är bara Torsås och Oskarshamns kommuner som svarat att intresse inte 
finns, direkt från politiken. 
 
Varför förmånsbil? 
De vanligaste anledningarna till varför kommuner infört förmånsbil för sina 
anställda redovisas nedan: 
A. Att vara en attraktiv arbetsgivare 
Att erbjuda sin personal förmånsbil kan vara en rekryteringsfördel som även 
kan ge en positiv signal om kommunen. 
B. Att bidra till en minskad klimatpåverkan 
Att erbjuda sin personal miljöbil som förmånsbil (enligt senaste miljöbils-
definition eller bättre) kan bidra till minskade klimatutsläpp och effektivare 
transporter även utanför den kommunala verksamheten. 
C. Att stötta marknaden/näringslivet 
Att erbjuda sin personal biogasbil kan bidra till att den lokala marknaden för 
fordonsgas stärks. 
 
Det finns även alternativa förmåner som vissa kommuner har arbetat med 
för att uppnå ovanstående punkter. Göteborg har t.ex. erbjudit 
kollektivtrafikkort som en förmån för all sin personal. Det finns även 
kommuner och företag som erbjuder cykel, elcykel och elmoped som en 
förmån.  
 
Ett annat alternativ som inte förmånsbeskattas, men som även bidrar till 
punkt A och B är att erbjuda möjligheten till distansarbete. 
 
En annan faktor att ta hänsyn till gällande avgränsningen av fordonstyp är 
att regeringen sagt att man ska förlänga det nedsatta förmånsvärdet för 
elbilar, gasbilar och laddhybridbilar med tre år. Detta bidrar till att 
framförallt gasbilar blir ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ för 
förmånstagaren.  
 
Slutsats 
Genom att utgå från de tre punkterna ovan samt den genomförda 
förfrågningen kan följande sammanfattning göras:  
A. Att vara en attraktiv arbetsgivare 
Förmånsbil, kollektivtrafikkort, cykel, elcykel, elmoped, distansarbete, m.m. 
Flera alternativ möjliggör att det finns något som passar en större andel av 
personalen.  
B. Att bidra till en minskad klimatpåverkan 
Miljöbil (enligt senaste miljöbilsdefinition eller bättre), kollektivtrafik, al-
ternativa transportmedel, minskat resande genom distansarbete, m.m. 
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Flera alternativ möjliggör en större minskning av klimatutsläpp. 
C. Att stötta marknaden/näringslivet 
Kollektivtrafiken, fordonsgasmarknad, fordonsproducenter, m.m. 
”Rätt” styrd förmån kan bidra till att marknaden uppstår/växer/finns kvar. 
 
Alternativa vägar vidare 
• Ta ett helhetsgrepp och utreda föreslagna och andra alternativ för att uppnå 
de tre punkterna attraktiv arbetsgivare, bidra till minskad klimatpåverkan 
och stötta marknaden/näringslivet.  
• Bara fokusera på förmånsbil med fokus på de tre punkterna attraktiv 
arbetsgivare, bidra till minskad klimatpåverkan och stötta mark-
naden/näringslivet. 
• Bara fokusera på förmånsbil och kontakta de kommuner som visat intresse 
för detsamma och gemensamt ta fram underlag för upphandling. 
• Bara fokusera på förmånsbil och avvakta central upphandling via SKI eller 
liknande. 
• Annat alternativ? 

Yrkande 
Tomas Söreling, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 83/2011 
Kommunsstyrelsens arbetsutskott §§ 240/2011, 290/2011, 355/2012 
Kommunstyrelsen § 59/2013 
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Motionsställaren 
Energistrategen 
 
 

  

KF § 89/2013 Dnr 2013/22 379 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån lämnat yttrande 
som energistrategen tagit fram i samråd med miljö- och byggnadskontoret. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Göran Berglund har lämnat en motion om yrkande 
om att kommunen antar motionen och agerar för att en 
torvmosseinventering tas fram med syftet att använda torv i t.ex. 
fjärrvärmeanläggningar och även skapa arbetstillfällen.  
 
Motionen har remitterats till energistrategen för att i samråd med berörda 
förvaltningar lämna ett yttrande. 
 
Energistrategen har i samverkan med miljö- och byggnadskontoret lämnat 
följande yttrande: 
 
Marknad 
Ett 15-tal producenter tillhandahåller energitorv av olika slag i Sverige. 
Energitorven används främst i värmeverk och några större industrier. Ett 
trettiotal värmeverk använder torv. De är koncentrerade till Mellansverige 
med de största anläggningarna i Västerås, Uppsala och Södertälje. Några 
kommunala intressenter återfinns längre bak i kedjan som 
koncessionshavare av torvtäkterna.  
Ur försörjningssynpunkt är torv inom vissa områden i landet ett viktigt 
inhemskt bränsle, då det lokalt kan finnas begränsade tillgångar på andra 
inhemska bränslen. 
Det bryts ingen torv i Hultsfreds kommun eller Kalmar län idag. På grund 
av vårt jämförelsevis torra klimat så finns det väldigt lite brytningsvärd torv 
här. 
  
Energi- och klimataspekt 
Enligt energipropositionen 2008/09:163 anser regeringen att den svenska 
energipolitiken rymmer ett inslag av torv, om än i begränsad omfattning. 
Torvens konkurrenssituation i det svenska energisystemet har påverkats 
negativt de senaste åren till följd av införandet av EU:s system för handel 
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med utsläppsrätter. I detta system betraktas torvens om likvärdig med fossila 
bränslen.  
 
Torv blev elcertifikatberättigat 1 april 2004 men då merparten av 
energitorven används vid hetvattenproduktion påverkar 
elcertifikatberättigandet endast en liten del av torvanvändningen.  
 
Miljöaspekt 
Brytning av torv går stick i stäv mot de miljömål som satts upp lokalt, 
regionalt, nationellt samt globalt. Brytningen och förbränningen av torv ger 
ökade koldioxidutsläpp. I våra trakter nybildas torv med någon eller några 
tiondels mm per år. Det innebär att omloppstiden är så lång att torv inte går 
att räkna som förnybar resurs. 
 
De få torvbildande våtmarkerna vi har i regionen är viktiga att behålla för 
andra syften. De kan ha höga naturvärden och/eller vara viktiga för 
områdets hydrologi. De ekosystemtjänster som dessa marker bidrar med är 
t.ex. kollagring, vattenrening och biologisk produktion. Eftersom vi i vår del 
av landet har få sådana är de som finns desto viktigare. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 13/2013 
Kommunsstyrelsens arbetsutskott §§ 78/2013, 152/2013 
Kommunstyrelsen § 60/2013 
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Miljö- och byggnadsnämnden 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
 
 

  

KF § 90/2013 Dnr 2013/87 303 

Va-plan och policy samt VA-lots - projektanställning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en projektanställning för en tid 
av 12 månader med uppdrag att färdigställa VA-plan och VA-policy samt 
att vara VA-lots. 
 
Beräknad kostnad är 701 200 kronor vilket får finansieras genom att 
200 000 kronor går via VA-taxor samt 501 200 kronor ur 2013 års resultat.   

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet beslutade § 137/2013-04-30 att ge uppdrag om att se över 
möjlighet att ha en VA-lots i kommunens regi för att hjälpa invånare vad 
gäller VA-frågor.  
 
Arbetsgruppen, bestående av Lars Lundgren, ÖSK och Daniel Johansson, 
miljö- och byggnadskontoret, har tagit fram förslag på lösningar utifrån det 
uppdrag arbetsutskottet gav dem. 
 
Uppdraget var att komma med förslag på hur arbetet med VA-plan och VA-
policy skulle kunna lösas samt möjligheten att ha en VA-lots i kommunen 
som skulle hjälpa invånare med VA-frågor. 
 
Vad gäller finansiering av VA-plan och VA-policy kan detta ske via VA-
taxan. 
 
Gruppen fick även i uppdrag att ordna ett möte med fastighetsägare i 
Karlsborg och det genomfördes torsdagen 30 maj.  

Yrkande 
Lars Rosander, C yrkar bifall till förslaget. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 137/2013, 170/2013 
Kommunstyrelsen § 56/2013 
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KF § 91/2013    

Rapport från Regionförbundets verksamheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen är mottagen. 

Ärendebeskrivning 
Per-Inge Pettersson informerar om bland annat arbetet med digitala 
trygghetslarm, e-hälsa och Stångådalsbanan.  
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 
                 § 74          § 85 
  

Fullmäktigeledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar-
ande 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

1 Lars Rosander, C  X X  X    

2 Mattias Wärnsberg, S  X X  X    

3 Åke Nilsson, KD  X X  X    

4 Per-Inge Pettersson, C  X X  X    

5 Carola Nilsson, S  X X  X    

6 Lennart Beijer, V  X X  X    

7 Gunilla Aronsson, C  X X  X    

8 Jonny Bengtsson, S  X  X X    

9 Åke Bergh, M   X X  X    

10 Lennart Davidsson, KD §§ 63-84 X X      

11 Gunilla Abrahamsson, S  X  X X    

12 Ulf Larsson, C  X X  X    

13 Konny Bogren, S  X  X X    

14 Sievert Andersson, M §§ 63-84 X X      

15 Pia Rydh, V Anna Westerlund, V X X  X    

16 Carina Littorin, MP  X  X X    

17 Tomas Söreling, S   X X  X    

18 Anders Andersson, KD Christian Nytorpet, KD X X  X    

19 Torbjörn Wirsenius, FP  X  X  X   

20 Ove Karlsson, S  X  X X    

21 Pär Edgren, M  X X  X    

22 Agneta Bergman, S  X X  X    

23 Mats Fransson, C §§ 74-91 X X  X    

24 Dennis Larsson, S Martin Rydén, S X  X X    

25 Monica Bergh, KD  X X  X    
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA   
             § 74            § 85 
  

Fullmäktigeledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar-
ande 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

26 Tommy Ejnarsson, V  X X  X    

27 Sofie Lagergren, C Alexander Steinwall 
Svensson, C 

X X   X   

28 Agneta Malmqvist, S  X  X X    

29 Gunvor Nilsson, M  X X  X    

30 Lars Lundgren, C  X X  X    

31 Tommy Rälg, S Sylve Rydén, S X  X X    

32 Runa Petersson, KD   --       

33 Torben Lundholm, MP  X  X  X   

34 Fredrik Eirasson, C      X X  X    

35 Rosie Folkesson, S 

§§ 63-74 

Christel Rudiger Karlsson 
§§ 75-91 

X  X  X    

36 Johnny Sigvardsson, C §§ 63-74 X X      

37 Patrik Hag, S Ingbert Andersson, S X  X X    

38 Börje Karlsson, C  X X   X   

39 Eva Svedberg, S §§ 63-85 X  X     

40 Stig Andersson, S  X  X X    

41 Göran Berglund  X X   X   

42 Magnus Rydlund, V   --       

43 Tommy Johansson, C  X X   X   

44 Anita Bergh, M  X X  X    

45 Conny Daag, M Sture Persson, M         X X  X    

Närvarande      §§ 63-73    42/45           30   -  13     33   -   6  

      § 74            43/45 

                                               § 75            42/45  

     upprop efter ajournering 17.50-18.20 42/45          
                          §§ 85-91     39/45                                                             


