
 
 Sammanträdesprotokoll  1 (29) 

Sammanträdesdatum 
2013-10-28 

Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2013-10-28 kl. 18.30-20.45 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

    
Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef  
 Johan Sandell, sekreterare 

Ann-Gret Sillén, socialchef § 130 
Anna Flinck, enhetschef § 130 

 Mats Stenström, ekonomichef § 132-135 
  
 
 
Utses att justera 
 
Tid för justering 

Lars Lundgren     Carola Nilsson     
Kommunhuset 2013-10-31 kl. 13.00                                              

Underskrifter Paragrafer §122-142 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Johan Sandell 

 
Ordförande ……………………………………………. 
 Fredrik Eirasson 
 
Justerande …………………………………………………… 
 Lars Lundgren                  Carola Nilsson 
  
 
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum  2013-10-28 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-10-31 Datum för anslags 
nedtagande 

2013-11-23 

    
  
  
Förvaringsplats av protokollet  Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Johan Sandell 
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Sammanträdesdatum 
2013-10-28 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 

  

KF § 122/2013    

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. Delårsrapport för Regionförbundet i Kalmar län 1 januari-30 juni 

2013 med granskningsrapport 
 

3. Kommunstyrelsens protokoll är justerat 2013-10-16 och är anslaget 
till 2013-11-08 
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Sammanträdesdatum 
2013-10-28 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 123/2013 Dnr 2013/180 294 

Motion om att pröva alternativ innan bostäder rivs 

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

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Göran Berglund har 2013-10-11 lämnat in en motion 
om att pröva alternativ innan bostäder rivs. Motionsställaren yrkar på att 
ägardirektiven för AB Hultsfreds Bostäder ändras så att bolaget ska verka 
för att undvika rivningar. Istället bör möjligheten att ombilda 
hyreslägenheter till bostadsrätter prövas. Enligt motionsställaren medför 
rivningarna höga kostnader och sänder dessutom fel signaler till omvärlden. 
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Sammanträdesdatum 
2013-10-28 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 124/2013 Dnr 2013/184 710 

Motion i barnomsorgsfrågor 

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

Ärendebeskrivning 
Tjänstgörande ersättaren i fullmäktige Börje Helgesson, FP, har 2013-10-15 
lämnat in en motion om reglerna för vistelsetid inom barnomsorgen. 
Motionsställaren föreslår att dagens skillnader mellan föräldrar som arbetar 
normal kontorstid och de som arbetar obekväma arbetstider ska utjämnas, 
antingen genom en rättvisare regeltillämpning eller via taxan.  
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Sammanträdesdatum 
2013-10-28 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 125/2013 Dnr 2013/186 753 

Motion om kvinnojouren 

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

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna har 2013-10-16 lämnat in en motion om att fullmäktige 
ska avsätta medel till Hultsfred-Vimmerby Kvinnojours verksamhet. 
Motionsställarna föreslår bland annat att en heltidstjänst hos kvinnojouren 
ska finansieras genom anslag från Hultsfreds kommun. Dessutom föreslås 
ett utökat samarbete mellan socialförvaltningen och kvinnojouren. Detta 
motiveras av det faktum att allt fler söker hjälp hos kvinnojouren. 
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Sammanträdesdatum 
2013-10-28 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 

  

KF § 126/2013 Dnr 2013/21 019 

Interpellation från Mattias Wärnsberg till Lennart 
Davidsson om eventuella konflikter mellan hans 
politiska uppdrag och hans näringsverksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras på 
fullmäktiges nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Mattias Wärnsberg, S har 2013-10-16 lämnat in en 
interpellation till miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lennart 
Davidsson, KD om eventuella konflikter mellan hans roll som ordförande i 
miljö- och byggnadsnämndens och hans entreprenadverksamhet. 
Interpellationen berör framförallt de fall där Lennart Davidssons firma utfört 
arbeten med enskilda avlopp, för vilka förelägganden utfärdats av miljö- och 
byggnadsnämnden.  
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Sammanträdesdatum 
2013-10-28 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Den entledigade 
Kommunkansliet 
Personalkontoret 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Pärmen 
Socialnämnden 

  

KF § 127/2013 Dnr 2013/172 023 

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Amanda Svensson, M från 
uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i 
socialnämnden. 
 
Ny räkning får begäras hos länsstyrelsen avseende uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Amanda Svensson, M har i skrivelse daterad 2013-09-26 begärt att bli 
entledigad från samtliga politiska uppdrag.  
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Sammanträdesdatum 
2013-10-28 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Den valda 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 
Pärmen 

  

KF § 128/2013 Dnr 2013/88 023 

Val av ny ordförande i kommunfullmäktiges 
valberedning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Börje Karlsson, C till ny ordförande i 
kommunfullmäktiges valberedning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade § 68/2013-06-17 att entlediga Johnny 
Sigvardsson, C från uppdraget som ordförande i kommunfullmäktiges 
valberedning. 
 
På mötet föreslås att Börje Karlsson, C utses till ny ordförande i 
kommunfullmäktiges valberedning. 
 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 68/2013, 96/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-10-28 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

De valda 
Socialnämnden 
Personalkontoret 
Pärmen 
Kommunkansliet 

  

KF § 129/2013 Dnr 2013/172 023 

Val av ny ledamot och ny ersättare i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Sture Persson, M till ny ledamot i 
socialnämnden efter Amanda Svensson, M. 
 
Till ny ersättare efter Sture Persson utses Sofia Welinder, M. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i § 127/2013-10-28 att entlediga Amanda 
Svensson, M från samtliga politiska uppdrag. 
 
Förslag föreligger nu att utse Sture Persson, M till ny ledamot i 
socialnämnden. Till ny ersättare efter Sture Persson föreslås Sofia Welinder, 
M. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 127/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-10-28 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Socialchef 
Ekonomikontoret 
Enhetschef IFO 
 
 

  

KF § 130/2013 Dnr 2013/161 751 

Utvecklingsarbete inom individomsorgen - Barn och 
familj 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att öka socialnämndens budget för 2014 med 
1 900 tkr. Vidare beslutar kommunfullmäktige om en ökning i budget för år 
2015 med 1 900 tkr och 1 200 tkr för år 2016. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade § 87/2013 att föreslå kommunfullmäktige besluta 
om att utöka budgeten för att täcka kostnader för placeringar samt en ökning 
av antal tjänster enligt förslag under åren 2014-2016 då prognosen för 2013 
visar ett betydande underskott.   
 
Situationen inom barn och familj har förändrats de senaste två åren. Antalet 
inkomna anmälningar har ökat och även antalet utredningar som inleds. 
Socialförvaltningen kan även se en ökning av antalet placerade barn och 
unga, både inom hem för vård och boende (HVB) samt inom familjehem. 
Ökningen beror dels på att socialtjänsten och samhället i stort har blivit mer 
medvetna om att barn far illa. Detta visas genom att fler anmälningar 
kommer in och genom att utredningsmetoderna att upptäcka barns problem 
har blivit bättre. 
 
Anmälningar kommer in till socialtjänsten på olika sätt, dels genom 
förskola/skola, landstingets olika enheter och från invånare i kommunen. 
Socialförvaltningen vill utveckla insatserna på hemmaplan och arbeta mer 
förebyggande för att på så sätt minska antalet placeringar i framförallt HVB 
men även placeringar i stort med fokus på att det ska bli bättre för barnen. 
 
För att lyckas med förebyggande arbetet och insatser på hemmaplan krävs 
en utveckling inom olika områden. Utvecklingsområden och behov av antal 
tjänster finns framtagna och bilagda till ärendet.  
 
Förvaltningen anser inte det är möjligt att minska placeringskostnaderna 
utan ett intensivt arbete med utveckling och på så sätt stärka och öka 
kompetens inom arbetsgruppen. 
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Sammanträdesdatum 
2013-10-28 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Det har nationellt gjorts mycket studier och undersökningar vad det gäller 
placerade barn som visar att det finns många områden att förbättra. 
Lagstiftningen vad det gäller just placerade barn har stärkts vad det gäller 
uppföljning och barnets rättighet till en egen socialsekreterare som man 
alltid kan prata med. 
 
I linje med utvecklingsarbetet finns även det pågående och så viktiga arbetet 
med samverkan mellan socialförvaltning – barn och utbildning och fritid 
(ÖSAM). 
 
En viktig del är också det pågående arbetet med familjecentral och 
satsningen vad det gäller ungdomsarbetslösheten. 
 
Utvecklingsarbetet är främst fokuserat på att barnen som har behov av hjälp 
och stöd från socialtjänsten ska få det bättre, få möjlighet till tidiga insatser 
på hemmaplan. Detta kommer på sikt att leda till att förvaltningens 
kostnader minskar. 
 
Socialförvaltningens önskan är att få möjlighet att utöka antalet tjänster för 
att på så sätt utveckla arbetet med kommunens barn och unga. 

Yrkande 
Per-Inge Pettersson, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Socialnämnden § 87/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 266/2013 
Kommunstyrelsen § 106/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-10-28 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Ekonomikontoret 
Arbetsmarknadsenheten 
 
 

  

KF § 131/2013 Dnr 2013/117 618 

Åtgärder mot arbetslösheten 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 195 000 kronor ska belasta årets resultat 
för finansiering av åtgärder mot arbetslöshet. 
 
Vad gäller år 2014 och 2015 beslutas att beloppet på 2 060 400 för 2014 års 
insatser ska tas med i ombudgeteringen för 2014 och likaså att 2 060 400 
kronor för år 2015 ska tas med i arbetet med budgeten för 2015.   
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att arbetsmarknadsenheten får i 
uppdrag att verka för att programmet för arbetslösa ungdomar, åren 2014 
och 2015, utformas så att extern finansieringsmedverkan möjliggörs för att 
medel från t ex Allmänna Arvsfonden ska kunna aktualiseras. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade § 97/2013-08-25 att godkänna förslag till 
åtgärder mot arbetslösheten. Detta innebär bland annat en tjänst vid 
arbetsmarknadsenheten för en tid av två år samt ungdomsanställningar. 
 
Vad gäller finansieringen skulle ärendet återkomma när delårsrapporten 
redovisades på kommunfullmäktiges oktobermöte. 
 
Det gäller finansering enligt följande: 
 
195 000 kronor år 2013 
2 062 400 kronor år 2014 
2 062 400 kronor år 2015 

Yrkande 
Tomas Söreling, S, Lars Rosander, C och Ove Karlsson, S yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunfullmäktige §§ 3/2013, 97/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 54/2103, 126/2013, 147/2013, 
189/2013, 280/2013 
Kommunstyrelsen §§ 75/2013, 107/2013 
Socialnämnden § 78/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-10-28 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Samtliga förvaltningar 
Ekonomikontoret 
Revisionen 
 

  

KF § 132/2013 Dnr 2013/169 042 

Delårsrapport 2013-08-31 med helårsprognos 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten per 2013-08-31 
med helårsprognos. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att ge kommunens styrelser och 
nämnder i uppdrag att tillvarata alla möjligheter, stora som små, för att vid 
negativa avvikelser eliminera dessa, enligt av fullmäktige fastställda 
budgetregler, samt att i övrigt visa återhållsamhet gällande driftbudgetens 
kostnader. 
 
Slutligen beslutar kommunfullmäktige att stor återhållsamhet ska iakttas vid 
såväl tillsättande av nya tjänster som vid återbesättande av inrättade tjänster. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har sammanställt en delårsrapport per 2013-08-31 samt en 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget 2013. 
 
För Hultsfreds kommun beräknas ett resultat för 2013 på 18,3 mnkr. 
 
De förtroendevalda revisorerna har inför fullmäktiges behandling av ärendet 
lämnat ett utlåtande om delårsrapporten vilket finns med i de 
kompletterande handlingarna till dagens möte.  

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 278/2013 
Kommunstyrelsen § 104/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-10-28 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Revisionen 
Högsby kommun 
Ekonomikontoret 

  

KF § 133/2013 Dnr 2013/169 042 

Delårsbokslut 2013-08-31 för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut per 2013-08-31 för 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund för sin del. 

Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 
beslutade § 47/2013-10-01 att föreslå kommunfullmäktige i Hultsfreds och 
Högsby godkänna delårsbokslutet per 2013-08-31. 
 
ÖSK Hultsfred redovisar sammantaget ett positivt resultat med 1 211,2 tkr 
per 2013-08-31. Prognosen för 2013 beräknas bli ett positivt resultat med 
787,0 tkr. 
 
ÖSK Högsby redovisar sammantaget ett positivt resultat med 1 089,9 tkr per 
2013-08-31. Prognosen för 2013 beräknas bli ett negativt resultat med 458,4 
tkr.  
 
Östra Smålands Kommunalteknikförbunds (ÖSK) revisorer har inför 
fullmäktiges behandling av ärendet lämnat ett utlåtande om delårsbokslutet 
vilket finns med i de kompletterande handlingarna till dagens möte.  

Beredning 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund § 47/2013 
Kommunstyrelsen § 105/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-10-28 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

AB Hultsfreds Bostäder 
Ekonomikontoret 
 
 

  

KF § 134/2013 Dnr 2013/154 049 

Utökad löpande kredit för AB Hultsfreds Bostäder 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att AB Hultsfreds Bostäders andel av 
kommunens kontokredit hos Swedbank utökas med  
3 miljoner kronor till totalt 8 miljoner kronor under tiden 2013-12-01 till 
2014-05-31. 

Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommuns konto hos Swedbank har en kredit på 50 miljoner 
kronor. Av denna kredit disponeras av kommunens bolag totalt  
10,5 miljoner kronor, varav 5 miljoner kronor för AB Hultsfreds Bostäder. 
Bolaget belastar inte krediten idag. 
 
Under vintern och våren finns risk för att bolagets likvida medel inte 
kommer att räcka till. Skälen är att är att bolaget står inför några större och 
omfattande ombyggnader, såsom ombyggnad av Granitvägen 24 för en 
asylmedicinmottagning, ombyggnad av värmesystem i ett antal fastigheter 
mm. För att säkerställa bolagets behov av likvida medel har därför bolaget 
begärt att bolagets andel av kontokrediten utökas till 8 miljoner kronor 
under denna tid. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 244/2013 
Kommunstyrelsen § 109/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-10-28 

Kommunfullmäktige 
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Ekonomikontoret 
Informationsstrategen 
 
 

  

KF § 135/2013 Dnr 2013/156 042 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)” enligt förslaget. 
 
Vidare beslutas att 6 900 000 kronor avsätts till resultatutjämningsreserv. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Mats Stenström redogör för förslag till ”Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)”. 
 
Vidare föreslås att 6 900 000 kronor avsätts till resultatutjämningsreserv. 
Beloppet är maximal avsättning enligt kommunallagen.   

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 243/2013 
Kommunstyrelsen § 108/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-10-28 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidskontoret 
Ekonomikontoret 
Informationsstrategen 
 

  

KF § 136/2013 Dnr 2013/166 806 

Taxa för båtplatser vid brygga i sjön Hulingen, 
Hultsfred 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om en avgift på 700 kr per år inklusive moms 
för båtplats vid båtbrygga vid Strandlyckan, sjön Hulingen från och med 
2014.  
 
Avgiften ska tas ut i april månad varje år. 

Ärendebeskrivning 
Från och med hösten 2013 finns en ny båtbrygga vid Strandlyckan, sjön 
Hulingen i Hultsfred. Ett antal båtplatser kommer att finnas för uthyrning. 
Uthyrning och årlig debitering av båtplatserna sköts av kultur- och 
fritidskontoret. 
 
Kultur- och fritidskontoret kommer att göra en årlig besiktning av 
båtbryggan. Ansvar och tillsyn sker i föreningsskötsel enligt avtal mellan 
förening och kultur- och fritidskontoret. 
 
Priset på båtplatser har framtagits genom en grundlig jämförelse i landet. 
Prisnivån varierar mellan 200 – 2000 kr/årligen nationellt. Bedömningen är 
att 700 kr inklusive moms är ett relevant pris i Hultsfreds kommun och i 
sjön Hulingen. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 281/2013 
Kommunstyrelsen § 110/2013 
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Sammanträdesdatum 
2013-10-28 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Ekonomikontoret 
Informationsstrategen 
 

  

KF § 137/2013 Dnr 2013/165 406 

Justering av timavgiften för miljö- och 
byggnadsnämndens ansvarsområde enligt 
livsmedelslagen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa timavgiften för 
livsmedelskontroll till 730 kronor per timme med ikraftträdande 1 januari 
2014.  
 
I och med detta beslutas även att tidigare taxa som fastställdes av 
kommunfullmäktige § 128/2010-12-20 upphör att gälla.  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har översänt förslag om justering av 
timavgiften för livsmedelskontrollen till 730 kronor enligt beslut § 66/2013-
09-18. 
 
Timavgiften enligt nuvarande gällande taxa är 718 kronor per timme i 
Hultsfreds kommun. 
 
Med anledning av det samarbete som pågår mellan miljö- och 
byggnadskontoret i Hultsfred och miljö- och byggförvaltningen i Vimmerby 
krävs en justering av timtaxan för att avgifterna ska harmoniseras. 
Nuvarande timtaxa i Vimmerby kommun är 730 kronor per timme. 

Beredning 
Miljö- och byggnadsnämnden § 66/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 282/2013 
Kommunstyrelsen § 111/2013 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunkansliet 
 
 
 

  

KF § 138/2013 Dnr 2013/54 009 

Redovisning av motioner under beredning 2013 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av motioner under 
beredning.   

Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige har kommunkansliet 
upprättat en redovisning per 2013-09-11 av inlämnade motioner som inte är 
färdigberedda. Redovisningen upptar 13 motioner för genomgång. 
 
Under tiden från det redovisningen sammanställdes har tre motioner 
avslutats efter beslut i kommunfullmäktige: 
Dnr 2012/71 Motion från Monica Bergh, KD, om trevligare 
återvinningsstationer. Motionen besvarad enligt kommunfullmäktige § 
115/2013-09-30. 
 
Dnr 2012/151 Motion från Alexander Steinvall m fl, samtliga C, angående 
att öka attraktiviteten i Virserums samhälle. Motionen besvarad enligt § 
113/2013-09-30 i kommunfullmäktige. 
 
Dnr 2013/79 Motion från Alexander Steinvall, C, om att målinrikta 
turismen med nytt och unikt varumärke. Motionen besvarad enligt § 
114/2013-09-30 kommunfullmäktige. 
 
Följande motioner är under beredning:  
Dnr 2012/114 Motion från Lennart Beijer m fl, samtliga S och V, om 
kartläggning av situationen för barn och ungdomar. Arbete pågår inom 
ÖSAM (samverkansgrupp barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden 
och kommunstyrelsen). Samverkansgruppen presenterade sig i fullmäktige 
2013-02-25. 
 
Dnr 2013/5 Motion från Lennart Beijer, V, om ett attraktivt centrum i 
Hultsfred. Remitterad till samhällsbyggnadsgruppen för yttrande ksau § 
53/2013-02-19. Behandlas i samband med kommande gestaltningsprogram 
för Hultsfred tätort. 
 
Dnr 2013/30 Motion från Lennart Beijer, V, om vattenspel i Hulingen. 
Samhällsbyggnadsgruppen avgav lägesrapport till kommunstyrelsens 
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arbetsutskott 2013-06-11. Ytterligare belysning utreds och 
kostnadsberäknas. 
 
Dnr 2013/35 Motion från Lennart Beijer, V, om uppsnyggning och sanering 
av östra industriområdet. Remitterad till utvecklingschefen för yttrande ksau 
§ 81/2013-02-26. Dialog pågår med länsstyrelsen och berörda 
fastighetsägare. 
 
Dnr 2013/39 Motion från Rosie Folkesson och Eva Svedberg, båda S, om 
grön hemtjänst. Ytterligare utredning begärd ks § 58/2013-06-04. Bland 
annat utreds miljöeffekterna av att införa ett större antal leasingbilar.  
 
Dnr 2013/51 Motion från Torbjörn Wirsenius, FP, om attraktiva boenden 
hela livet. Remitterad till kommunchefen för yttrande ksau § 124/2013-04-
23. 
 
Dnr 2013/89 Motion från Mattias Wärnsberg och Tomas Söreling, båda S, 
om tillskapande av gång- och cykelväg i Målilla. Kompletteringar begärda 
från samhällsbyggnadsgruppen ksau § 219/2013-08-20. 
 
Dnr 2013/90 Motion från Mattias Wärnsberg m fl, samtliga S, om justa 
villkor. Remitterad till ekonomikontoret för yttrande i samråd med 
kommunjuristen ksau § 204/2013-06-25. 
 
Dnr 2013/152 Motion från Håkan Hermansson, FP, om trafikmiljön vid 
Lilla Torget. Till kommunfullmäktige 2013-09-30, remitterad till Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund av arbetsutskottet 2013-10-08 . 
 
Följande motion behandlas vid dagens sammanträde: 
Dnr 2013/57 Motion från Lennart Beijer, V, om att ta tillvara på den egna 
personalens kunskaper. Uppe för beslut i kommunfullmäktige 2013-10-28. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 269/2013 
Kommunstyrelsen § 118/2013 
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Motionsställaren 
Personalkontoret 

  

KF § 139/2013 Dnr 2013/57 027 

Motion om att ta tillvara på den egna personalens 
kunskaper 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad i och med 
yttrande från kommunchef Lars-Erik Rönnlund och personalchef Hans 
Andersson. 
 
Reservation 
Lennart Beijer, Pia Rydh, Magnus Rydlund och Anna Westerlund, samtliga 
V, Ingbert Andersson, Carola Nilsson, Sylve Rydén, Konny Bogren, Ove 
Karlsson, Agneta Bergman, Dennis Larsson, Agneta Malmqvist, Rosie 
Folkesson, Stig Andersson och Tommy Aronsson, samtliga S samt Torben 
Lundholm, MP reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Lennart Beijer, V har lämnat en motion om att ta 
tillvara på den egna personalens kunskaper. I motionen diskuteras bland 
annat vikten av att ta tillvara personalens initiativ samt goda erfarenheter 
från intraprenaden Framsteget. Motionsställaren yrkar att kommunen på 
olika vis utvecklar möjligheterna för kommunens anställda att ta ett större 
ansvar för sina verksamheter.  
 
Arbetsutskottet beslutade § 125/2013-04-23 att ge uppdrag till kommunchef 
Lars-Erik Rönnlund och personalchef Hans Andersson att lämna förslag till 
svar på motionen. Ett förslag har nu lämnats och i sammanfattningen finns 
följande: 
 
”När det gäller alternativa driftsformer så finns det i kommunen ett politiskt 
beslutat dokument om intraprenader och entreprenader. Att enbart 
driftsformen i sig skulle vara avgörande för möjligheten att påverka, kan 
diskuteras. Långt viktigare är det förhållningssätt och ledarskap som tidigare 
beskrivits. 
 
Genom den gemensamma styrmodellen, medarbetarenkäten och vårt 
ledarforum säkerställs hur kommunen i sin helhet arbetar med frågan. 
Vi ser att det idag inom kommunens olika verksamheter bedrivs ett 
kontinuerligt arbete med att utveckla möjligheterna för våra anställda att ta 
ett större ansvar. Samtidigt är det välkommet att motionen uppmärksammar 
frågan eftersom arbetet med ökat ansvar alltid kan utvecklas ytterligare.” 
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Sammanfattningen avslutas med att i svaret finns en redogörelse för hur 
man arbetar idag och framåt samt vilka verktyg som används. Kommun-
chefens och personalchefens bedömning är att detta arbete bör fortsättas.   

Yrkanden 
Lars Rosander, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lennart Beijer, V yrkar att kommunfullmäktiges beslut ska ha följande 
lydelse:  
 
”Kommunfullmäktige ser mycket positivt på fler intraprenader i 
kommunens olika verksamheter.  
 
Detta ligger i linje med yttrande från kommunchef och personalchef. 
 
Motionens anses därmed besvarad.” 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt på 
Lennart Beijers yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag varvid omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Lennart Beijers yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Med 25 ja-röster mot 16 nej-röster bifaller kommunfullmäktige 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beredning 
Kommunfullmäktige § 30/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 125/2013, 275/2013 
Kommunstyrelsen § 119/2013 
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Samtliga förvaltningar 
Kommunkansliet 
 
 

  
 

KF § 140/2013 Dnr 2013/147 006 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar för sin del 
vad gäller år 2014 enligt lämnat förslag.  

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdesdagar för år 2014 har tagits fram.  
 
Då augustimånaden blivit en vanligare semesterperiod föreslås att 
augustimöte inte planeras in för kommunstyrelsen och fullmäktige. Mötena i 
september föreslås därför en vecka tidigare än normalt.  
 
Kommunfullmäktiges sammanträden brukar läggas sista måndagen i 
månaden men i förslaget är november och december något tidigare lagda i 
månaden. Detta för att komma igång med nya fullmäktige tidigare i 
november samt att undvika ett fullmäktigesammanträde i julveckan.  
 
Valberedningen kommer som vanligt att ha mycket kort om tid men 
partierna brukar ha en god framförhållning till de val som ska göras och 
beslutas om på decembermötet. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden föreslås börja kl 18.30 förutom i juni 
kl 15.och i december kl 17. 
 
Årsstämmor för AB Hultsfreds Bostäder och Hultsfreds Kommunala 
Industri AB sker i mars och april direkt för kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
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Följande förslag lämnas: 
 
Kommunstyrelsen                              Kommunfullmäktige 
Tisdagar Kl Måndagar Kl 
14 januari 14.00 27 januari 18.30 
  4 februari   14.00 24 februari 18.30 
11 mars 14.00 31 mars  18.30 
  8 april 14.00 28 april 18.30 
  6 maj  14.00 26 maj 18.30 
  3 juni   9.00 

(Budget) 
23 juni 15.00 

(Budget) 
Uppehåll juli-augusti - - Uppehåll juli-

augusti 
 

2 september 14.00 22 september 18.30 
14 oktober  14.00 27 oktober 18.30 
  4 november 14.00 17 november 18.30 (Nya 

kf) 
  2 december  14.00 15 december  17.00  

 
Kommunstyrelsens sammanträden börjar kl 14 och gruppmötena är mellan 
kl 13.00 och 14.00. Budgetmötet börjar kl 9.00. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott sammanträder enligt särskild lista som anmäls i 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar 18.30 förutom budgetmötet i 
juni kl 15.00 och decembermötet kl 17.00. Nya kommunfullmäktige har sitt 
första möte 17 november. På decembermötet ska även alla val ske till 
styrelser, nämnder med mera.   
 
Årsstämmor för AB Hultsfreds Bostäder och Hultsfreds Kommunala 
Industri AB sker i mars respektive april direkt före kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 260/2013 
Kommunstyrelsen § 120/2013 
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Kommunkansliet 
Samtliga råd 
Samtliga nämnder 
Revisionen 
Informationsstrategen 

  

KF § 141/2013 Dnr 2013/170 009 

Rådens uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till uppdrag för de 
kommunala råden.   

Ärendebeskrivning 
Idag finns följande råd inom kommunen: 
- Brottsförebyggande rådet 
- Lokala Hälsorådet 
- Kommunala Tillgänglighetsrådet 
- Tillväxt- och näringslivsrådet  
- Kommunala Pensionärsrådet 
 
Förutom pensionärsrådet, som ligger under socialnämndens ansvar, finns 
råden inom kommunstyrelsens verksamheter.   
 
Efter att ha gått igenom de olika råden som finns idag har ett förslag tagits 
fram för att beskriva rådens funktion och struktur. Detta för att uppnå en 
gemensam linje för råden. Respektive råds reglemente eller arbetsordning 
styr sedan just det specifika rådets arbete. Samtliga råd har idag 
reglemente/arbetsordning som råden arbetar efter.  
 
Pensionärsrådet och tillgänglighetsrådets reglementen är under översyn då 
de behöver revideras. 
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Förslag till ett råds uppdrag: 
  
Råd 
 
Ett råd är inte en kommunal styrelse eller nämnd och har inte beslutanderätt. 
Rådets uppdrag är att se till intressegruppens behov. Rådet ska arbeta för att 
tillgängliga resurser används på bästa sätt.  
 
Varje råd arbetar utifrån ett reglemente eller arbetsordning som fastställts av 
ansvarig nämnd/styrelse.    
 
Rådets uppgifter   
- samråd  
- utbyte av information 
- lämna synpunkter/förslag 
- vara delaktiga  
- vara med på överläggningar när förfrågan sker 
- rådgivande   
   
Sammansättning – ansvarig nämnd/styrelse utser ordförande i rådet, 
därutöver utifrån rådets arbetsordning eller reglemente. Sekreterare utses av 
ansvarig nämnd/styrelsen. 
 
På rådens möten/träffar upprättas mötesanteckningar/protokoll. Kallelse 
godkänns av ordförande innan utskick.    

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 123/2013 
Kommunstyrelsen § 122/2013 
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KF § 142/2013    

Rapport från Regionförbundets verksamheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen är mottagen. 

Ärendebeskrivning 
Per-Inge Pettersson, C rapporterar om regiondagarna och dess tema ”mjuka 
värden skapar tillväxt”. Bland annat togs ICA:s satsnings på sysselsättning 
för personer med nedsatt arbetsförmåga upp som ett gott exempel. 
 
Vidare är det klart att ”Småland och Öarna” även fortsättningsvis får stöd 
från EU-strukturfonder i minst samma omfattning som tidigare.  
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 
              § 139 
  

Fullmäktigeledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
ande 

§  
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

1 Lars Rosander, C  X X      

2 Mattias Wärnsberg, S Ingbert Andersson, S X  X     

3 Åke Nilsson, KD  X X      

4 Per-Inge Pettersson, C  X X      

5 Carola Nilsson, S  X  X     

6 Lennart Beijer, V  X  X     

7 Gunilla Aronsson, C -- --       

8 Jonny Bengtsson, S Christel Rüdiger Karlsson, 
S 

X X      

9 Åke Bergh, M   X X      

10 Lennart Davidsson, KD  X X      

11 Gunilla Abrahamsson, S Sylve Rydén, S X  X     

12 Ulf Larsson, C  X X      

13 Konny Bogren, S  X  X     

14 Sievert Andersson, M  X X      

15 Pia Rydh, V  X  X     

16 Carina Littorin, MP  X X      

17 Tomas Söreling, S   X X      

18 Anders Andersson, KD -- --       

19 Ove Karlsson, S  X  X     

20 Pär Edgren, M  X X      

21 Agneta Bergman, S  X  X     

22 Mats Fransson, C -- --       

23 Dennis Larsson, S  X  X     

24 Monica Bergh, KD  X X      

25 Tommy Ejnarsson, V Anna Westerlund, V X  X     
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA   
             § 139 
  

Fullmäktigeledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
ande 

§  
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

26 Sofie Lagergren, C Lennart Odengrund, C X X      

27 Agneta Malmqvist, S  X  X     

28 Gunvor Nilsson, M Sture Persson, M X X      

29 Lars Lundgren, C  X X      

30 Tommy Rälg, S  X X      

31 Runa Petersson, KD  X X      

32 Torben Lundholm, MP  X  X     

33 Fredrik Eirasson, C  X X      

34 Rosie Folkesson, S  X  X     

35 Patrik Hag, S Tommy Aronsson, S X  X     

36 Börje Karlsson, C  X X      

37 Eva Svedberg, S -- --       

38 Stig Andersson, S  X  X     

39 Göran Berglund   X X      

40 Magnus Rydlund, V  X  X     

41 Tommy Johansson, C  X X      

42 Anita Bergh, M  X X      

43 Conny Daag, M  X X      

44 Niclas Mobelius, C  X X      

45 Håkan Hermansson, FP Börje Helgesson, FP X X      

Närvarande                    41/45    25      16 
 


