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Sammanträdesdatum 
2013-08-26 

Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2013-08-26 kl. 18.30-19.25 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

    
Övriga deltagande Johan Sandell, sekreterare  
 Britt Olsson, kommunsekreterare 
  
 
 
Utses att justera 
 
 
 
 
Tid för justering 

Håkan Hermansson   
Rosie Folkesson  
 
Kommunhuset 2013-09-02  
kl.15.00                                              

Underskrifter Paragrafer §92-107 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Johan Sandell 

 
Ordförande ……………………………………………. 
 Fredrik Eirasson 
 
 
Justerande ……………………………………………………. 
 Håkan Hermansson             Rosie Folkesson  
  
 
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum  2013-08-26 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-09-02 Datum för anslags 
nedtagande 

2013-09-25 

    
  
  
Förvaringsplats av protokollet  Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Johan Sandell 



 
 Sammanträdesprotokoll  2 (21) 

Sammanträdesdatum 
2013-08-26 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 

  

KF § 92/2013    

Meddelanden 
1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål: 
 
Till kommunfullmäktiges förfogande: 
 
Anslag från årets början    Anslaget 2013             Återstår 
850 000:-                           371 000:-                    479 000:- 
 
Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål  
 
Anslag från årets början      Anslaget 2013          Återstår  
12 738 000:-                         0:-                             12 738 000:- 

 
2. Länsstyrelsens beslut om att utse ny ledamot och ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter ledamot Torbjörn Wirsenius, FP 
 

3. Länsstyrelsens beslut om att utse ny ledamot och ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter ledamot Johnny Sigvardsson, C 
 

4. Kommunstyrelsens protokoll är justerat 2013-08-16 och är anslaget 
till 2013-09-08 
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2013-08-26 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 

  

KF § 93/2013 Dnr 2013/21  019 

Fråga till Lars Rosander om jaktskyttebana 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får besvaras av Lars Rosander på 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Ove Karlsson har 2013-08-22 lämnat in en fråga till 
kommunalrådet Lars Rosander om vad kommunen gör för att möjliggöra en 
framtida jaktskyttebana.  
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2013-08-26 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Den entledigade 
Socialnämnden 
Valnämnden 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 
Pärmen 

  

KF § 94/2013 Dnr 2013/142 023 

Enledigande av ledamot i socialnämnden och ledamot i 
valnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Gillis Gustafsson, M från 
uppdragen som ledamot i socialnämnden och ledamot i valnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Gillis Gustafsson, M har i skrivelse daterad 2013-08-22 begärt att bli 
entledigad från samtliga politiska uppdrag. 
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2013-08-26 
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De valda 
Kommunkansliet 
Personalkontoret 
Pärmen 

  

KF § 95/2013 Dnr 2013/112 023 

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 Håkan 
Hermansson, FP till ny ledamot efter Torbjörn Wirsenius, FP. Till ny 
ersättare efter Håkan Hermansson utses Börje Helgesson, FP. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 69/2013. 
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De valda 
Kommunkansliet 
Personalkontoret 
Pärmen 

  

KF § 96/2013 Dnr 2013/88 023 

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 Niclas Mobelius, 
C till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Johnny Sigvardsson, C. Till ny 
ersättare efter Niclas Mobelius utses Sofia Blomberg, C. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 68/2013. 
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Sammanträdesdatum 
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Arbetsmarknadssekreteraren 
Socialnämnden 
Ekonomikontoret 
 

  

KF § 97/2013 Dnr 2013/117 618 

Åtgärder mot arbetslösheten 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till åtgärder mot 
arbetslösheten. Detta innebär bland annat ytterligare en tjänst vid 
arbetsmarknadsenheten för en tid av två år samt ungdomsanställningar. 
 
Vad gäller finansiering av åtgärderna får ärendet återkomma till 
oktobersammanträdet med kommunfullmäktige då även delårsrapporten per 
augusti månad redovisas.   

Ärendebeskrivning 
I samband med beredningen av motionen från Mattias Wärnsberg, S om 
åtgärder mot arbetslösheten fick personalchef Hans Andersson i uppdrag att 
kalla till ett möte om åtgärder mot arbetslöshet. På mötet deltog 
representanter från arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen samt 
personalchefen. 
 
Efter mötet beslutade arbetsutskottet i § 147/2013 att ge i uppdrag till 
arbetsmarknadssekreterare Robert Andersson att i samråd med sektionschef 
Eivor Lind och personalchef Hans Andersson ta fram ett förslag om hur 
kommunen kan agera i fråga om åtgärder mot arbetslöshet. I förslaget skulle 
även behovet av finansiering framgå. 
 
Följande förslag lämnades vid arbetsutskottets sammanträde 2013-06-25: 
 
”Enligt uppdrag (KSAU § 147/2013), förslag på åtgärder mot arbetslösheten 
i Hultsfreds kommun inkluderande kostnadsberäkningar. 
 
• Ytterligare en tjänst vid arbetsmarknadsenheten med särskilt fokus på 
ungdomar, för att kunna bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och för 
att möta de nedan specificerade åtgärdernas krav. 
 
• Anställning av 10 stycken ungdomar/år i den kommunala verksamheten på 
tjänster utöver de som räknas som ordinarie. Exempel kan vara extraresurs 
inom vården, extraresurs på våra skolor och förskolor, extra hjälp till 
vaktmästare, enklare administrativa arbeten, behjälpliga vid planerade 
förskönande insatser i kommunens tätorter mm. 3 månaders praktik följt av 
6 till 12 månaders anställning med anställningsstöd.  
Vikten av medlemskap i A-kassa ska påtalas.  
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2013-08-26 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 
• Ett fixerat antal praktikplatser i kommunen, förslagsvis 20 st. rullande 
platser, för att hjälpa arbetssökande att få erfarenhet och att få in en fot på 
arbetsmarknaden. Det är av vikt att samtliga kommunens verksamheter har 
en beredskap för att kunna ta emot praktikanter. 
 
• Arbeta med möjligheten att erbjuda ett litet antal försörjningsstödstagare 
offentliga skyddade arbeten alternativt lönebidragsanställningar. 
Försörjningsstödstagare i kommunen vilka är berättigade till 
anställningsstöd kan med fördel anställas med subventioner till i princip 
samma kostnad som försörjningsstödet. Genom att anställa under sådana 
former efter en inledande praktikperiod, ger kommunen individen en chans 
till egenförsörjning och får ett arbete utfört. 
 
• Utökade förebyggande insatser mot gruppen ungdomar som hoppat av 
eller riskerar att hoppa av skolan. Uppsökande verksamhet, tidigt 
erbjudande av insatser, ökad samverkan med kuratorer och 
socialsekreterare. Möter också upp det ökade krav på kommunerna som 
ligger som lagförslag inför 2014. (Se SOU 2013:13, Ungdomar utanför 
gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun). 
 
• Se över möjligheterna till utökat nätverkande i näringslivs- och 
arbetsmarknadsfrågor med närliggande kommuner för att öka möjligheterna 
att lära av varandra. 
 
Genom att genomföra föreslagna insatser enligt ovan ger kommunen ett 
antal ungdomar möjligheten att få en fot in på arbetsmarknaden och 
dessutom komplettera med utbildning för att de ska bli mera attraktiva för 
arbetsgivare. Kommunen arbetar dessutom intensivare med att förebygga 
avhopp från skolan och kan erbjuda goda insatser för kategorin ungdomar 
som är på väg att avbryta sina studier. För kommunen som arbetsgivare är 
det också viktigt att visa på den bredd och kvalitet som finns inom 
kommunens organisation, och det kan vara så att kommunen kan finna 
framtida medarbetare genom detta upplägg och underlätta 
generationsväxlingen. 
 
För arbetssökande försörjningsstödstagare kan kommunen i enskilda fall 
erbjuda en högsubventionerad anställning, till gagn för både individ och 
organisation.  
Utöver detta innehåller förslaget också ett fortsatt stort praktikmottagande 
för samtliga kategorier av arbetssökande.” 
 
Till kommunstyrelsens sammanträde har ärendet kompletterats med en 
kalkyl över tid och finansiering av åtgärderna.  
 
Kommunstyrelsen beslutade vidare att ärendet ska lyftas på Tillväxt- och 
näringslivsrådets septembermöte för att inhämta synpunkter. Dessa ska 
redovisas till kommunfullmäktiges sammanträde i oktober i samband med 
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Sammanträdesdatum 
2013-08-26 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

behandlingen av finansieringsfrågan. 
 
Socialnämnden behandlade ärendet 2013-08-14 och beslutade att lägga 
informationen för kännedom till handlingarna. 
 

Förslag: 
Kostnad för inrättande av ytterligare en tjänst vid Arbetsmarknadsenheten: 
En arbetsmarknadssekreterare 468 000:- per år 
 
12 månaders anställning, 10 personer: 1, 592 400 :- beräknat på: 
5 personer som varit arbetslösa mer än 12 månader: 630 300 :- 
5 personer som varit arbetslösa mer än 6 månader: 962 100 :- 
 
 
Kostnaderna fördelas enligt följande: 
 
Beräknade kostnader 2013: 195 000: - (kostnad arbetsmarknadssekreterare) 
Beräknade kostnader 2014: 2 060 400: - 
Beräknade kostnader 2015: 2 060 400: - 
                   Total kostnad: 4 315 800: - 
 
Yrkanden 
Lars Rosander, C, Mattias Wärnsberg, S och Tommy Ejnarsson, V yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 3/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 54/2013, 126/2013, 147/2013, 189/2013 
Kommunstyrelsen § 75/2013 
Socialnämnden § 78/2013 
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Motionsställaren 
 
 
 

  

KF § 98/2013 Dnr 2013/18 618 

Motion från Mattias Wärnsberg, S, om åtgärder mot 
arbetslösheten 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att i och med kommunfullmäktiges beslut § 
97/2013 om förslag till åtgärder mot arbetslösheten ska motionen anses vara 
bifallen.  

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Mattias Wärnsberg, S, lämnade en motion om åtgärder 
mot arbetslösheten. Kommunfullmäktige beslutade § 3/2103 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att sätta in åtgärder 
för att möta arbetslösheten i vår kommun. 
 
Vidare föreslås att kommunstyrelsen ska ge stöd till företag som anställer 
ungdomar samt att kommunstyrelsen snarast påbörjar arbetet med att 
anställa ungdomar inom den kommunala organisationen. 
 
Uppdrag har lämnats till utvecklingskontor, arbetsmarknadsenheten, 
personalchefen, gymnasiet och socialförvaltningen för att lämna förslag på 
åtgärder. 
 
Vid ett tillfälle har även arbetsförmedlingen deltagit på ett möte med 
kommunstyrelsens arbetsutskott och övriga berörda inom kommunala 
verksamheter. 
 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut i ärendet om åtgärder mot 
arbetslösheten föreslås att motionen ska anses vara bifallen. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 3/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 54/2013, 126/2013, 190/2013 
Kommunstyrelsen § 76/2013 
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Motionsställaren 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 

  

KF § 99/2013 Dnr 2013/34 710 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad utifrån barn- och 
utbildningsnämndens beslut om att ge förskolecheferna rätten att besluta om 
tidsutlägg för barn med vistelsetid 15 timmar efter samråd med föräldrar. 
 
En utökning enligt motionens intentioner om 25 timmar per vecka innebär 
kostnader som idag inte ryms inom budget.  

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Torbjörn Wirsenius, FP, har lämnat en motion om 
ändrade öppettider på våra daghem och förskolor. 
 
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 43/2013-04-17 att från och med 
augusti 2013 ge förskolecheferna rätten att besluta om tidsutlägg för barn 
med vistelsetid 15 timmar. Tidsutlägget ska vara inom ramtiden 08.00-
16.00, utifrån respektive förskolas organisatoriska förutsättningar. De 15 
timmarna ingår i vistelsetiden om barnet har mertid. En utvärdering av 
tidstillägget ska göras under mars 2014. 
 
Med anledning av ovanstående beslut har barn- och utbildningsnämnden 
beslutat föreslå att motionen ska anses vara besvarad.   

Yrkande 
Håkan Hermansson, FP yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 15/213 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 80/2013 
Kommunstyrelsen § 77/2013 
Barn- och utbildningsnämnden § 64/2013 
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Samhällsbyggnadsgruppen 
Ekonomikontoret 

  

KF § 100/2013 Dnr 2013/111 049 

Omdisponering av medel från Strandlyckan till 
samhällsbyggnadsfrågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att de investeringsmedel (ca 1,5 mnkr) som 
blir kvar från exploateringen av området Strandlyckan avsätts till ett 
investeringskonto för fortsatta samhällsbyggnadsfrågor. 
 
Av dessa medel ska 400 tkr avsättas för finansiering av programarbetet som 
sker i samverkan med Statens Bostadsomvandling AB. 

Ärendebeskrivning 
Exploateringen av området Strandlyckan (gator, VA, bommar, parkmark 
etc.) är snart helt genomförd. Preliminära beräkningar visar att 
exploateringen beräknas bli cirka 1,5 mnkr billigare än budgeterat. Förslaget 
är därför att dessa pengar fortsatt ska kunna användas till andra 
samhällsbyggnadsfrågor. 
 
Kommunen har sedan en tid inrättat en samhällsbyggnadsgrupp där 
utvecklingschefen är ordförande. Kommunen har inga avsatta medel för att 
kunna projektera förslag som kommer upp i gruppen eller ifrån 
kommunstyrelsen. Samtidigt har denna grupp till uppgift att vara beredande 
åt kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsfrågor.  Enligt förslaget kommer 
således gruppen att kunna föreslå finansiering från ovan nämnda pengar i 
samband med att projekt beslutas av kommunstyrelsen och dess 
arbetsutskott. Eventuell utökning av medel får diskuteras i takt med att 
projekt behandlas av kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 186/2013-06-11 att under 
förutsättning av kommunfullmäktiges godkännanade av omföring ska  
400 tkr avsättas till programarbetet som sker i samarbete med Statens 
Bostadsomvandling AB för att se över bostadshyresmarknaden samt ökad 
tillgänglighet för boende till anpassade lägenheter och närmiljö.    

Yrkande 
Lars Rosander, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 185/2013 
Kommunstyrelsen § 83/2013 
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Skorstensfejarmästaren 
Räddningstjänsten 
Informationsstrategen 
Ekonomikontoret 

  

KF § 101/2013 Dnr 2013/125 174 

Uppräknad taxa för brandskyddskontroll, uppräknad 
sotningstaxa för Hultsfreds kommun samt uppräknat 
skorstensfejarmästararvode från 2013-07-01 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppräknad taxa för 
brandskyddskontroll och sotningstaxa för Hultsfreds kommun samt 
uppräknat skorstensfejarmästararvode att gälla från och med 2013-07-01. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fastställa 
taxor för både sotning och brandskyddskontroller. Nu gällande beslut gäller 
t o m 2013-06-30. Kommunen tillämpar sedan 2002 sotningsindex enligt 
Sveriges kommuner och Landstings cirkulär 2002:83. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting och Skorstensfejarmästarförbundet har 
träffat en ny överenskommelse att gälla fr o m 2013-07-01. Föreslagen taxa 
är enligt rekommendation i cirkulär 13:29, sotningsindex 2013 uppräknad 
med 1.72 %. Dessa finns i handlingarna till ärendet.  
 
Även arvodet till skorstensfejarmästaren Lennart Johansson är uppräknat 
med samma procentsats, från 26 261 kronor till 26 713 kronor för år 2013. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 210/2013 
Kommunstyrelsen § 81/2013 
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Infrastrukturkansliet 
Samhällsbyggnadsgruppen 
Ekonomikontoret 
 

  

KF § 102/2013 Dnr 2013/119   

Förskottering av pengar för Målilla Resecentrum 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om förskottering av 1 000 000 kronor till en 
kostnad av ca 20 000 kronor för ett år fram tills återbetalning sker från 
Regionförbundet i Kalmar län under år 2014. 

Ärendebeskrivning 
Sedan tidigare finns det beslut om kommunal medfinansiering för Målilla 
Resecentrum om 500 000 kronor för år 2013. 
 
Total beräknad kostnad är 1 500 000 kronor och resterande belopp  
1 000 000 kronor kommer från regional transportplan (Regionförbundet). 
 
Projekteringen är klar för objektet och nu genomförs upphandlingen för att 
utse entreprenör. 
 
Planerad invigning är satt till 16 december 2013 i samband med 
tidtabellskiftet. 
 
Från 13 juni och fram till och med september 2013 är regional transportplan 
ute på remiss i länet och i och med detta kan inte formellt beslut om 
utbetalningstidpunkt av 1 000 000 kronor tas nu.  
 
För att säkerställa byggnation under 2013 krävs förskottering av de  
1 000 000 kronor som är medel ur regional transportplan och som 
återbetalas till kommunen under 2014. 

Yrkande 
Tomas Söreling, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205/2013 
Kommunstyrelsen § 82/2013 
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Landstinget i Kalmar län 
Valnämnden 
 
 

  

KF § 103/2013 Dnr 2013/104 111 

Remiss angående valkretsindelningen vid 2014 års 
landstingsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande yttrande: 
 
”Hultsfreds kommun har inte något att erinra om att en översyn sker för att 
om möjligt ge en rättvisare fördelning utifrån valresultat.”  

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut av Kalmar läns landsting kommer 2014 års landstingsval att 
äga rum enligt nu gällande valkretsindelning om inte landstinget beslutar 
om annan valkretsindelning. Kalmar län är indelat i sex valkretsar och 
landstinget vill ha yttrande från kommunen senast 9 augusti 2013. 
 
Då detta beslut inte kommer att hinna tas i kommunfullmäktige före 9 
augusti 2013 kommer arbetsutskottets förslag till beslut att översändas till 
landstinget samt att kommunfullmäktiges beslut 26 augusti 2013 kommer att 
meddelas till landstingets kansli. Frågan har stämts av med kanslidirektör 
Anders Roth som meddelat att det går bra. 
 
Valnämnden behandlade ärendet 2013-08-19 och tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 

Yrkanden 
Anders Andersson, KD yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 198/2013 
Kommunstyrelsen § 80/2013 
Valnämnden § 10/2013 
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Länsstyrelsen i Kalmar län 
Valnämnden 
 
 

  

KF § 104/2013  Dnr 2013/92 111 

Indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 
2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Hultsfreds kommun fortfarande ska vara 
en valkrets.  

Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun har tidigare omfattat en valkrets vid 
kommunfullmäktigevalen. 
 
Valadministratörerna Anne Persson och Göran Ehn har lämnat en 
tjänsteskrivelse som cirkulerat hos valnämndens ledamöter där det framgår 
att en valkrets föreslås. 
 
Valnämnden behandlade ärendet 2013-08-19 och tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 196/2013 
Kommunstyrelsen § 79/2013 
Valnämnden § 8/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-08-26 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Länsstyrelsen i Kalmar län 
Valnämnden 
 
 

  

KF § 105/2013 Dnr 2013/95 111 

Valdistriktsindelningen vid valen 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Hultsfreds kommun har nio valdistrikt med 
den indelning som beslutades av kommunfullmäktige i § 139/2011. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i § 139/2011 beslutet om ny valdistriktsindelning 
vilket innebär en minskning från 12 till 9 distrikt i valet 2014.  
 
Beslutet har meddelats länsstyrelsen som konstaterar att förändringarna i 
valdistriktsindelningen i kommunen är bra och ger en jämnare fördelning av 
antalet röstberättigade mellan valdistrikten. 
 
Länsstyrelsen emotser resultatet av kommunfullmäktiges eventuella 
ytterligare översyn av nu gällande valdistriktsindelning senast 30 september 
2013.   
 
Valnämnden behandlade ärendet 2013-08-19 och tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 197/2013 
Kommunstyrelsen § 78/2013 
Valnämnden § 9/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-08-26 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 
Landstinget i Kalmar län 
 
 

  

KF § 106/2013 Dnr 2013/46 730 

Program för omsorg och vård till personer med 
demenssjukdom i Kalmar län 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ”Programmet för omsorg och vård till 
personer med demenssjukdom i Kalmar län” ska gälla som mål- och 
utvecklingsprogram för omsorg och vård till personer med demenssjukdom. 
Detta ska utgöra underlag för fortsatt planering och samverkan i länets 
kommuner och landstinget. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade § 71/2013-06-12 att föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna programmet för omsorg och vård till personer med 
demenssjukdom som mål- och utvecklingsprogram samt att det ska utgöra 
underlag för fortsatta arbetet i länets kommuner och landsting. 
   
Ett program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom i 
Kalmar län har tagits fram och överlämnats för beslut. 
 
I samband med att kommunstyrelserna i länets tolv kommuner och 
landstingsstyrelsen våren 2010 lämnade ett gemensamt yttrande till 
socialstyrelsen över de preliminära nationella riktlinjerna för vård och 
omsorg vid demenssjukdom togs även beslut om uppdrag. Uppdraget gavs 
till landstingsdirektören att tillsammans med socialchefer/omsorgschefer i 
länets kommuner initiera utformning av ett gemensamt vård- och 
omsorgsprogram för demenssjukdom i Kalmar län och en modell med mått 
och indikationer för kvalitetssäkring/uppföljning av vård och omsorg inom 
demensområdet. Resultatet ska redovisas till respektive styrelsen 
kontinuerligt.    

Yrkande 
Per-Inge Pettersson, C och Håkan Hermansson, FP yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Socialnämnden § 71/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 191/2013 
Kommunstyrelsen § 85/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-08-26 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 

  

KF § 107/2013    

Rapport från Regionförbundets verksamheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen är mottagen. 

Ärendebeskrivning 
Per-Inge Pettersson, C informerar om aktuella ärenden inom 
Regionförbundet. 
 
Bland dessa ärenden kan nämnas 5-punktsprogram mot 
ungdomsarbetslösheten och de 5 miljoner kronor som anslagits till extra 
satsningar på regional tillväxt, exempelvis företagsstöd. 
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Sammanträdesdatum 
2013-08-26 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 
        
  

Fullmäktigeledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
ande 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

1 Lars Rosander, C  X       

2 Mattias Wärnsberg, S  X       

3 Åke Nilsson, KD  X       

4 Per-Inge Pettersson, C  X       

5 Carola Nilsson, S  X       

6 Lennart Beijer, V  X       

7 Gunilla Aronsson, C  X       

8 Jonny Bengtsson, S Tommy Aronsson, S X       

9 Åke Bergh, M   X       

10 Lennart Davidsson, KD  X       

11 Gunilla Abrahamsson, S  X       

12 Ulf Larsson, C  X       

13 Konny Bogren, S  X       

14 Sievert Andersson, M  X       

15 Pia Rydh, V  X       

16 Carina Littorin, MP Nazim Kholi, MP X       

17 Tomas Söreling, S   X       

18 Anders Andersson, KD  X       

19 Ove Karlsson, S  X       

20 Pär Edgren, M Sture Persson, M X       

21 Agneta Bergman, S  X       

22 Mats Fransson, C  X       

23 Dennis Larsson, S Sylve Rydén, S X       

24 Monica Bergh, KD  X       

25 Tommy Ejnarsson, V  X       
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Sammanträdesdatum 
2013-08-26 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA   
              
  

Fullmäktigeledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
ande 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

26 Sofie Lagergren, C Ann-Charlott Andersson, 
C 

X       

27 Agneta Malmqvist, S  X       

28 Gunvor Nilsson, M  X       

29 Lars Lundgren, C  X       

30 Tommy Rälg, S  X       

31 Runa Petersson, KD  X       

32 Torben Lundholm, MP  X       

33 Fredrik Eirasson, C  X       

34 Rosie Folkesson, S  X       

35 Patrik Hag, S Ingbert Andersson, S X       

36 Börje Karlsson, C  X       

37 Eva Svedberg, S Ingegerd Alatalo, S X       

38 Stig Andersson, S  X       

39 Göran Berglund  -- - -       

40 Magnus Rydlund, V  X       

41 Tommy Johansson, C  X       

42 Anita Bergh, M  X       

43 Conny Daag, M  X       

44 Niclas Mobelius, C   X       

45 Håkan Hermansson, FP  X       

Närvarande                    44/45   
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