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Sammanträdesdatum 
2013-11-25 

Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2013-11-25 kl. 18.30-20.45 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

    
Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef  
 Johan Sandell, sekreterare 
 Mats Stenström, ekonomichef § 147 
 
 
Utses att justera 
 
 
 
Tid för justering 

Håkan Hermansson    
Tommy Ejnarsson     
 
Kommunhuset 2013-11-28 kl.13.00                                              

 
Underskrifter 

Paragrafer §143-153 

  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Johan Sandell 

 
Ordförande ……………………………………………. 
 Fredrik Eirasson 
 
Justerande …………………………………………………. 
 Håkan Hermansson           Tommy Ejnarsson 
  
 
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum  2013-11-25 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-11- Datum för anslags 
nedtagande 

2013-12- 

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



 
 Sammanträdesprotokoll  2 (23) 

Sammanträdesdatum 
2013-11-25 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 

  

KF § 143/2013    

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. Beslut från kommunfullmäktige i Högsby kommun om att godkänna 

delårsrapporten för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
 

3. Kommunchef Lars-Erik Rönnlund håller på mötet en presentation 
om föroreningsproblematiken när det gäller Varta- och Södra-
områdena samt deponier. För Varta och Södras områden finns nu 
ansvarsutredningar framtagna. I fallet med Varta kompliceras dock 
frågan av ägarförhållandena. När det gäller deponierna är dessa ett 
kommunalt ansvar. 
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KF § 144/2013 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 är besvarad utifrån Lennart 
Davidssons svar. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Mattias Wärnsberg, S har 2013-10-16 s 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. På fullmäktiges sammanträde 2013-10-28 beslutades att 
hänskjuta ärendet till dagens sammanträde. Lennart Davidsson har lämnat 
följande svar: 
 

”Svar på interpellation ställd till mig som ordförande i miljö- och 
byggnadsnämnden 
 
Efter att jag fått ta del av interpellationen har jag varit kontakt med 
förbundsjuristen på SKL, Emilia Danielsson, för att säkerställa vad lagen 
gör gällande för jävsfrågan. Vad som framkommit vid kontakten med 
juristen är följande: 
 
Jävet i nämnderna finns angivet i 6 kap. 25 § kommunallagen. 
25 § En förtroendevald eller en anställd hos kommunen eller landstinget är 
jävig, om 
1. saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller 
syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas 
medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående, 
(sakägarjäv) 
2. han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår 
eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, 
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är 
knuten till, 
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4. han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, 
eller 
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 
förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. (delikatessjäv) 
 
När det gäller det ursprungliga beslutet att inventera avloppssystemet i 
kommunen så har detta vunnit laga kraft. Detta beslut kan därför inte idag 
angripas med argumentationen att det skulle förelegat jäv. Beslutet 
grundades på ett tjänstemannaförslag vilket föranleddes av uttalanden från 
länsstyrelsen som tryckte på om att inventering var en viktig del i ett 
miljökontors arbete. Här kan nämnas att flertalet av grannkommunerna 
påbörjade inventeringar av avlopp innan Hultsfreds kommun tog beslut om 
detta. 
 
SKL:s jurist bedömde att det inte kan anses ha förelegat jäv för mig då 
beslutet fattades. Beslutet var generellt för hela kommunen och vem som 
skulle utföra eventuella senare anläggningsjobb ingick inte i beslutet. 
Juristens bedömning var således att det utifrån dessa förutsättningar inte 
varit fråga om varken sakägarjäv eller delikatessjäv.  
 
I interpellationen har frågan ställts om det är lämpligt att jag utför arbeten åt 
enskilda fastighetsägare i de fall de fått beslut från miljö- och 
byggnadsnämnden att åtgärda avloppet. Enligt den juridiska expertisen rör 
frågan i dessa fall endast min firma och hur denna drivs är inte en fråga för 
kommunen.  
 
När det gäller frågan om hur jag tänker agera i fortsättningen för att inte 
hamna i en jävssituation så gäller här samma skyldighet som för övriga 
förtroendevalda. Jag måste i varje ärende överväga om det kan finnas skäl 
att avstå från att delta i handläggningen/beslutet med anledning av jäv. Jag 
bedömer det fullt möjligt att fortsätta i båda rollerna. När det kommer upp 
frågor som rör avloppen har jag redan idag varit noga med att inte påverka 
eller delta på något sätt.  
 
Att handläggare på delegation från nämnden beslutar om tillstånd för avlopp 
föranleder enligt juristens bedömning inte jäv enbart på den grunden att de 
har delegation från nämnden. Handläggarna kan ju inte få någon ekonomisk 
vinning eller annan nytta av att de beslutar om tillstånd till avlopp. Det finns 
inte heller någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet 
för deras opartiskhet.  
 
Med denna skrivelse anser jag att jag bemött de frågor som interpellationen 
ställer och visat att jag inte är jävig i mitt uppdrag som miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande. 
 

Lennart Davidsson 
Ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden” 
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KF § 145/2013 Dnr 2013/21 019 

Interpellation angående eventuell privatisering av 
Hagadal 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad utifrån Lars 
Rosanders svar. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Mattias Wärnsberg och Tomas Söreling, båda S, 
har ställt en interpellation till kommunalrådet Lars Rosander angående 
eventuell privatisering av Hagadals fritidsanläggning. Ledamöterna önskar 
besked om huruvida nuvarande majoritet avser fullfölja en privatisering av 
Hagadal. 
 
Lars Rosander har lämnat följande svar: 
 
”Hagadal är en idrottsanläggning som vi alla i kommunen kan vara stolta 
över, och vi har i partierna haft en diskussion hur vi långsiktigt kan se till så 
att den är attraktiv för besökare även i framtiden. I framför allt större städer 
byggs nya badanläggningar som erbjuder mer variation vilket gör att många 
åker lite längre sträckor för att uppleva detta. 
 
När vi sett över olika framtidsversioner har en eventuell privat entreprenör 
varit ett ”spår”. Idag finns några företag som driver anläggningar runt om i 
landet, och även i vår grannkommun Vetlanda. Vi har fått en presentation 
från ett av dessa företag samtidigt som vår personal på Hagadal berättat för 
våra partigrupper om den verksamhet som bedrivs idag och tankar på 
framtida investeringar. 
 
Majoritetspartierna i kommunen (Centerpartiet, Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet) har nu enats om att inte gå 
vidare med tankarna om en privat entreprenör för Hagadal. Vi ser ett stort 
engagemang hos personalen och vi vill bygga vidare på den kraft och det 
goda samarbete som finns med övriga verksamheter inom kultur och 
fritidsförvaltningen och med skolan. Utrymmet för investeringar är dock 
begränsat totalt sett inom kommunen, vilket som alltid innebär prioriteringar 
mellan olika behov. 
 
Lars Rosander” 
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Den valda 
Barn- och utbildningsnämnden 
Personalkontoret 
Pärmen 
Kommunkansliet 

  

KF § 146/2013 Dnr 2012/125 109 

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Åsa Landberg, C till ny ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Mats Fransson, C, har i kommunfullmäktiges beslut § 69/2012 entledigats 
från uppdraget som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden.  
 
I kommunfullmäktiges beslut § 71/2012 valdes tidigare ersättaren Lennart 
Eklund, C till ny ordinarie ledamot tillika vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
På dagens sammanträde föreslås att Åsa Landberg, C utses till ny ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 

Beredning 
Kommunfullmäktige §§ 69/2012, 71/2012 
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Ekonomikontoret 
Kommunassurans Syd 
 
 

  

KF § 147/2013 Dnr 2013/157 049 

Delägarskap i Kommunassurans Syd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
1. att anta erbjudandet om delägarskap i Kommunassurans Syd 
    Försäkrings AB 
2. att anvisa högst 500 000 kronor för betalning av aktierna 
3. att godkänna bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att kommunen ska bli delägare så snart 
som möjligt, dock senast före årsskiftet 2013/2014. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Mats Stenström har tidigare redovisat förslag för 
arbetsutskottet om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
 
På kommunstyrelsens möte informerarade vice VD tillika ekonomichef Per-
Olof Derborn om Kommunassurans.  
 
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommunen att ha en effektiv 
försäkringslösning föreslås kommunen bli delägare i Kommunassurans Syd. 
 
Fördelarna med delägararskap är  
• alltid ett garanterat försäkringsskydd 
• det finns alltid minst en konkurrent som jämförelse till befintlig   
  försäkringsmarknad 
• möjlighet till direktupphandling och som ger 
      - stabila premienivåer över tid 
      - enklare ekonomisk planering och budgetering 
      - återbäring av premier vid lågt skadeutfall 
• stimulera delägarna till ett skadeförebyggande arbete 
 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB erbjuder Hultsfreds kommun 
delägarskap. För att bli delägare köper kommunen aktier i bolaget. Antalet 
aktier bestäms som 2,5 procent av kommunens invånarantal. Den 30 juni 
2013 var antalet invånare 13 578 vilket medför att antalet aktier blir 339.  
 
Priset bestäms av aktuellt värde på bolaget, vilket för närvarande ger ett pris 
på 1 400 kronor per aktie. Hultsfreds kommuns insats vid detta invånarartal 
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och aktiepris skulle då bli 474 600 kronor. Beloppet för aktieköpet kan 
variera, eftersom det bestäms av det invånarantal och aktiepris som gäller 
när kommunen blir delägare. Insatsen 2,5 procent är den minsta kommunen 
måste göra för att bli delägare. 
 
Kommunens avtal för ”kommunförsäkringen” löper till den 31 december 
2014 med möjlighet till ett års förlängning. Det är alltså tidigast från den 1 
januari 2015 som kommunen kan ha Kommunassurans Syd som 
försäkringsgivare. 
 
Kommunen kan bli delägare direkt efter detta fullmäktigebeslut eller vänta 
som längst till hösten 2014, dock helst senast våren 2014. 

Yrkande 
Lars Rosander, C, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 246/2013 
Kommunstyrelsen § 124/2013 
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Kostchefen 
Ekonomikontoret 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Barn- och utbildningsnämnden 

  

KF § 148/2013 Dnr 2012/209 012 

Ny vaktmästeriorganisation 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att en ny serviceenhet inom kommunstyrelsen 
bildas 2014-01-01 som blir ansvarig för kommunens samlade kost- och 
städservice samt verksamhetsvaktmästeri.  
 
Nuvarande organisation med verksamhetsvaktmästeri inom barn- och 
utbildningsnämnden kommer därmed upphöra 2013-12-31. 
 
Av praktiska skäl kommer förändringen när det gäller all yttre skötsel av 
skolgårdarna att ske först från och med 2014-04-01 med hänvisning till 
snöskottning och vintersäsong. 
 
En utvärdering ska ske efter första verksamhetsåret.  
 
Jonny Bengtsson, S deltar ej i beslutet på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav förbundschef Helena Grybäck 
Svensson, Östra Smålands Kommunalteknikförbund och barn- och 
utbildningschef Cynthia Strömberg i uppdrag att gå vidare med arbetet att 
förändra Hultsfreds kommuns vaktmästeriorganisation enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 199/2013. 
 
Förslag till namn för nya organisationen, där kost- och städservice samt 
verksamhetsvaktmästeri ingår, är serviceenheten. Ärendet har MBL-
förhandlats 2013-11-04. 
 
Förslaget till ny organisation med tillhörande funktioner framgår av bilaga 
som finns i ärendet. För att bemanna upp vid sjukskrivningar, semester och 
tjänstledigheter, finns också resurstjänster inlagda. 
 
Allt verksamhetsvaktmästeri som idag utförs av Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK), respektive barn- och utbildningsnämnden 
(bun), lämnas med förslaget över till nya organisationen.  
 
Kommunen överlåter till ÖSK:s fastighetsavdelning att ansvara för 
fastighetsskötsel av skolbyggnader. Samtidigt överlåter kommunen även 
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ansvaret för yttre skötsel av skolgårdar till ÖSK:s gata/parkavdelning.  
 
Budget motsvarande 3,0 tjänster från BUN lämnas därmed över till ÖSK:s 
gata/parkavdelning. 
Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts 2013-11-04. 
 
Förslaget har behandlats av Barn- och utbildningsnämnden i § 139/2013 och 
av ÖSK:s förbundsdirektion § 55/2013. Båda dessa tillstyrker förslaget. 

Yrkande 
Åke Nilsson, KD och Mattias Wärnsberg, S yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunfullmäktige §§ 122/2011, 33/2012 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 121/2012, 154/2012, 191/2012,  
                                                           362/2012, 199/2013 
Kommunstyrelsen §§ 55/2012, 75/2012, 126/2013  
 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund  
Förbundsdirektionen §§ 49/2013, 55/2013 
 
Barn- och utbildningsnämnden § 139/2013 
 
 



 
 Sammanträdesprotokoll  11 (23) 

Sammanträdesdatum 
2013-11-25 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Dackestop Ekonomisk Förening 
Kultur- och fritidschefen 
 
 

  

KF § 149/2013 Dnr 2013/189 048 

Värmeanläggning på Dackestop 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lämna ett bidrag på 300 000 kronor till 
Dackestop Ekonomisk Förening för att klara den akuta investeringen i 
värmeanläggningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att finansiering av bidraget får ske ur 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.  

Ärendebeskrivning 
Dackestop Ekonomiska förening har fått en offert på ny pelletspanna och 
söker ekonomiskt stöd för att kunna genomföra reinvesteringen. 
   
I månadsskiftet september/oktober uppstod en brand i matarskruven vilket 
resulterade i att sprinklersystemet utlöstes. Det bedömdes då att det inte var 
värt att starta upp anläggningen igen då den är i så pass dåligt skick att den 
bara kommer att stanna igen. 
 
Föreningen kan söka del av bidraget hos Boverket men då ärendet är akut 
behövs installation snarast. Boverket har möjlighet att bevilja bidrag med  
30 % med motkravet att det även finns ett bidrag från kommunen med minst 
samma insats. Vanligtvis ska ansökan ske i förväg men i särskilda fall kan 
bidrag sökas i efterhand. 
 
Arbetsutskottet har tidigare beslutat att föreningen ska redovisa en framtida 
strategi över fortsatta verksamheten. Detta ska ske under hösten 2013.   
Vidare beslutade arbetsutskottet 2013-11-05 att ge kultur- och fritidschef 
Peter Adolfsson, även kontaktperson för föreningen, i uppdrag att se över 
hela området vid Dackestop och återkomma i ärendet. Föreningen fick 
också i uppdrag att snarast efter genomförd investering redovisa ekonomiskt 
underlag till kultur- och fritidschefen. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 301/2013, 314/2013 
Kommunstyrelsen § 127/2013 
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Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Ekonomikontoret 
 
 

  

KF § 150/2013 Dnr 2013/179 291 

Äskande om extra medel till fjärrvärmeledning i 
Hultsfreds gymnasium B-huset 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överskridande hos Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund för den akutåtgärd som krävts för 
fjärrvärmeledningen i B-huset på Hultsfreds Gymnasium. 

Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen beslutade § 48/2013-10-01 att äska extra medel hos 
kommunstyrelsen, Hultsfreds kommun, för akut åtgärd på internt 
fjärrvärmenät mellan Hultsfreds gymnasium och Albäckskolan. De extra 
medel som krävs beräknas till 800 000 kr. Exakta kostnader kommer att 
redovisas. 
 
Bakgrund 
Det interna fjärrvärmenät som Hultsfreds kommun äger och ansvarar för 
inom skolområdet Hultsfreds gymnasium, Albäckskolan och Hagadal är 
installerat på 1970-talet och börjar nu bli uttjänt. 
 
Tidigare har en sträcka mellan Hultsfreds gymnasium och Hagadal bytts ut. 
Under det arbete som pågår kommer ca 95 meter att bytas ut. Efter att det 
arbetet är utfört återstår ca 250 meter att ersätta. 
 
Beräknade kostnader är uppskattade av inblandade entreprenörer, då 
upphandling inte gjorts på grund av tidspress. Den relativt höga kostnaden 
beror på att i ledningskulvert finns även andra typer av kablar samt att 
kulverten består av asbestcementrör, som gör att kostnader för sanering och 
avfallsdeponi uppstått. 
 
Kostnader för detta pågående arbete belastar för närvarande 
fastighetsavdelningens driftbudget, vilken kommer att redovisa ett 
underskott, om inte extra medel tillförs för detta ändamål. 

Beredning 
Förbundsdirektionen, Östra Smålands Kommunalteknikförbund § 48/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 300/2013 
Kommunstyrelsen § 130/2013 
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Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Högsby kommun 
Informationsstrategen 
 

  

KF § 151/2013 Dnr 2013/192 107 

Förslag till ändring i förbundsordningen för 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändringarna i 
förbundsordningen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att den nya 
förbundsordningen ska gälla från och med 2015-01-01. 

Ärendebeskrivning 
I ägardialogerna mellan Hultsfreds och Högsby kommuner har 
följande förslag till ny förbundsordning tagits fram: 
 

Förbundsordning för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 

1 § Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund. Förbundet har sitt säte i Hultsfreds 
kommun. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Högsby kommun och 
Hultsfreds kommun. 

3 § Ändamål m.m. 
Förbundets syfte är att bedriva en ekonomiskt effektiv 
verksamhet inom området kommunalteknik i enlighet med vad 
som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande 
författningar och frivilliga åtaganden samt samnyttja och säkra 
kompetens inom dessa områden. 
 
Förbundet ska bedriva verksamhet inom samhällsbyggnad och 
infrastruktur såsom, gator och vägar, parker, lekplatser, 
renhållningsverksamhet, vatten och avlopp, fastigheter, lokaler 
energirådgivning och energieffektiviseringsstöd. 
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Förbundet ska vidare administrera och verkställa uppgifter 
avseende markförsörjning och kommunikationer.  
 
Förbundet ska även vara trafiknämnd. 
 
Förbundet ska även svara för Hultsfreds kommuns 
bostadsanpassningar och skogsförvaltning. 
 
Förbundet ska administrera och verkställa de för verksamheterna 
nödvändiga upphandlingar i samverkan med Inköpscentralen. 
Vidare ansvarar förbundet för att samordna eventuella 
gemensamma upphandlingar med kommunerna. 
 
Medlemskommunerna kan enligt särskilt beslut tillföra förbundet 
ytterligare uppgifter. 
 
Förbundet ingår vid behov i respektive kommuns kris- eller 
katastrofledningsorganisation, när det i respektive kommun är 
höjd beredskap eller en extra ordinär händelse inträffat, om 
respektive krisledningsnämnd eller ledande tjänsteman eller den 
tjänsteman som leder kommunens krisledningsarbete så beslutar. 
 
I sin verksamhet ska förbundet sträva efter att genom samråd och 
samordning med medlemskommunerna bedriva sin verksamhet 
så kostnadseffektivt som möjligt till gagn för 
kommunmedlemmarna och härvid iaktta de samordningsdirektiv 
som medlemskommunerna kan komma att fastställa i syfte att nå 
samordningsvinster. 
 
Reglering av kostnader mellan medlemskommun och förbund för 
sådana samordnade verksamheter ska ske till självkostnadspris 
mot ett årligen av den som utför den samordnade verksamheten 
upprättat debiteringsunderlag. 

4 § Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För 
förbundsdirektionen gäller reglemente enligt bilaga 1 till 
förbundsordningen. Förbundet ska inte ha interimsorgan. 

5 § Förbundsdirektion 
Förbundsdirektionen, som också utgör trafiknämnd för 
medlemskommunerna, ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. 
Som ordinarie ledamöter ska två representanter från 
kommunstyrelsens presidie, alternativt kommunalråd samt 
oppositionsråd från respektive kommun ingå.  
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Hultsfreds kommun utser 4 ledamöter och 4 ersättare. 
Högsby kommun utser 3 ledamöter och 3 ersättare. 
 
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt 
deras tjänstgöringstid ska bestämmelserna i 3 kap. 23 och 24 §§ 
och 4 kap. 23a § första stycket kommunallagen tillämpas. 
 
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter 
ordförande och en vice ordförande. Vice ordförande ska väljas 
från medlemskommun som ej har ordförandeposten.  
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde 
eller att vidare delta i sammanträdet ska en ersättare tjänstgöra i 
ledamotens ställe. 
 
Förbundet beslutar om sin egen detaljorganisation. 
 
För beslut gäller enkel majoritet. 

6 § Revisorer 
Förbundet ska ha 3 revisorer och 3 revisorsersättare. 
Kommunfullmäktige i Högsby kommun utser revisorerna och 
ersättare. Av dessa ska en revisor och en ersättare väljas av de i 
kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun valda revisorerna och 
ersättarna. Valet ska föregås av samråd med Hultsfreds kommun. 
 
Ersättare inträder endast vid förfall för ordinarie revisor. 
 
Revisorer och ersättare väljs för samma mandatperiod som 
ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen. 
 
Revisorernas budget ska beredas av två ledamöter i det 
kommunfullmäktige som utser revisorerna. 

7 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av 
  

• ledamot i direktionen 
• förbundsmedlem genom framställan från respektive 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelse 
• organ under direktionen om direktionen medgivit sådan 

rätt 

8 § Närvarorätt 
Ersättare har närvaro- och yttranderätt i direktionens 
sammanträden. 
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Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller 
ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid 
direktionens sammanträden. 

9 § Kungörelser och tillkännagivanden 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokolljustering 
och övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets 
anslagstavla i Hultsfreds kommun. Kopia ska anslås på 
respektive medlemskommuns anslagstavla. 

10 § Kostnadstäckning 
Kostnaderna för förbundets verksamhet ska i den mån de inte 
täcks på annat sätt erläggas av förbundsmedlemmarna och 
baseras på respektive medlemskommuns ambitionsnivå. 
Medlemskommunernas verksamhet inom förbundet ska 
redovisningsmässigt vara skilda resultatenheter och samtliga 
kostnader och intäkter som härrör till en medlemskommun ska 
bäras av den. 
 
Medlemmarna har enligt lag ekonomiskt ansvar för förbundets 
förbindelser. Förbundet ska dock genom överenskommelse med 
medlemmarna söka balans i förbundets ekonomi. Underskott ska 
behandlas enligt kommunallagen 8 kap.5 §. Skulder enligt 8 kap. 
23 § ska täckas av respektive medlemskommun efter dess 
redovisade andel av skulden. 
 
Det åligger förbundet att fördela kostnaderna på respektive 
medlemskommun utifrån god redovisningssed. Gemensamma 
kostnader, så kallade overheadkostnader som inte specifikt kan 
läggas på enskild medlem ska, om inte förbundet finner annan 
mer rättvisande fördelningsgrund, fördelas efter den procentuella 
andelen kommuninvånare per medlemskommun den 1 november 
före verksamhetsåret. 
 
Medlemmarnas driftbidrag ska betalas ut till förbundet 
månadsvis i förskott enligt den lyftningsplan som förbundet 
senast i december året innan budgetåret ska redovisa. Om 
förbundets behov av likvida medel förändras kan lyftningsplanen 
justeras efter överenskommelse med respektive 
medlemskommuns ekonomichef. 
 
För den avgiftsfinansierade verksamheten, va och renhållning, 
ska årets resultat balanseras över i ny räkning. För övrig 
verksamhet avgör respektive medlemskommun hur det positiva 
resultatet (förändring av eget kapital) regleras/ ska hanteras. 
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Förbundet får för sin verksamhet uppta lån intill sammanlagt 10 
miljoner kronor. Förbundet får inte ingå borgen eller andra 
ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. 
 
Förbundet får inte bilda eller förvärva andelar/aktier i företag 
utan förbundsmedlemmarnas godkännande. 

11 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarnas andelstal i förbundets behållna förmögenhet 
utgörs av summan av vad var och en erlagt till förbundet eller 
skulle ha erlagt vid utgången av föregående räkenskapsår satt i 
förhållande till summan av vad samtliga medlemmar erlagt eller 
skulle ha erlagt sedan de inträdde i förbundet. 

12 § Budget och styrning 
Direktionen ska följa medlemskommunernas direktiv gällande 
framtagande av budget samt den ekonomiska styrningen.  
 
 
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad 
som stadgas i 8 kap.10 § kommunallagen.  
 
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt, större 
förändringar i sin förvaltningsorganisation eller andra beslut av 
större vikt ska samråd ske med förbundsmedlemmarna. 
 
Direktionen ska avlämna rapporter samt protokoll från 
direktionens sammanträden till förbundsmedlemmarna samt 
löpande informera medlemmarna om sin verksamhet.  
 
Förbundet ska följa de riktlinjer som respektive 
medlemskommun har fastställt avseende den ekonomiska och 
verksamhetsmässiga uppföljningen. Bl.a. ska förbundet upprätta 
en delårsrapport per den sista augusti varje år.  
 
Avsättning av arbetstagarnas individuella del av pensionsavgifter 
enligt personal- och försäkringsavtalet (PFA 2000) ska utbetalas 
om inte annan överenskommelse träffas i centrala avtal eller 
medlemskommunerna så beslutar. 
 
Förbundet ska tillämpa Sveriges Kommuner och Landstings 
rekommendation om avskrivningstider och internränta. 
 
Förbundet ska hyra fastigheterna av medlemskommunerna och 
för detta betalar förbundet kommunens kapitalkostnad, 
försäkringskostnad och fastighetsskatt. Medlemskommunerna 
återhyr sedan de lokaler som man vill nyttja för sin verksamhet. 
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Överblivna lokaler finansieras i respektive kommuns driftbidrag. 
 
När förbundet befarar att det inte kan verkställa uppdraget, 
utifrån överenskommet driftbidrag, ska det rapporteras och om 
behov föreligger tas förhandling upp med berörd kommun om 
förändring av verksamhetens omfattning och inriktning. 

13 § Ersättningar 
 
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöterna och 
ersättarna i direktionen, revisorer samt revisorsersättare utgår 
enligt det beslut om ersättningar som gäller för förtroendevalda i 
Hultsfreds kommun. 

14 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt 
att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är två år räknat från 
ingången av den månad då uppsägningen skedde. Regleringen av 
de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den 
utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan 
samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska 
ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder 
som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet, om inte 
annat avtalats mellan förbundsmedlemmarna. 
 

15 § Likvidation och upplösning 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde 
när uppsägningstiden i 14 § är till ända, ska förbundet 
omedelbart träda i likvidation. 
 
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. 
 
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av 
likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan 
medlemmarna tillämpas. 
 
När förbundet trätt i likvidation ska förbundets egendom i den 
mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom 
försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. 
Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 
 
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska 
direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör 
likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna 
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tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för 
hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas direktionens 
beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och 
vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 
 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har 
delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

16 § Tvister 
Tvister mellan förbundet och/eller mellan en eller flera 
medlemmar som berör denna förbundsordning ska, om inte 
parterna kan nå en frivillig uppgörelse eller kommer överens om 
annat, avgöras av svensk domstol. 

17 § Bildandet och ändringar i förbundsordningen 
Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit 
förbundsordningen. Förbundet ansvarar för verksamheten enligt 
förbundsordningen från och med 2011-01-01. 
 
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska fastställas av 
medlemmarnas respektive kommunfullmäktige. 
 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 312/2013 
Kommunstyrelsen § 128/2013 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Informationsstrategen 
 
 

  

KF § 152/2013 Dnr 2013/194 003 

Reviderat reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till reviderat 
reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 att biblioteksverksamheten från 
och med 1 juli 2013 flyttas över från barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde till kommunstyrelsen för att tillhöra kultur- och fritid.  
 
Antagningskommittén har spelat ut sin roll. Flera kommuner har valt att ta 
bort sina antagningskommittéer och Hultsfreds gymnasium önskar också att 
ta bort den.  
 
Det finns inte fastställt i något reglemente vem som ansvarar för 
kommunens uppgifter enligt lagen om kommunalt vårdnadsbidrag.  
 
Utifrån de nya förutsättningarna har en översyn gjorts av barn- och 
utbildningsnämndens reglemente. Sveriges Kommuner och Landsting 
arbetar med att ta fram ett nytt normalförslag för reglemente. När den är klar 
kommer en total översyn av samtliga nämnders reglementen göras i syfte att 
ta fram ett gemensamt reglemente med specifika delar för varje nämnd. Till 
dess att ett gemensamt reglemente föreligger behöver det göras vissa 
förändringar i nuvarande reglemente.  
 
Nämndsekreterare Lena Carlsson har 2013-09-23 tagit fram ett förslag på 
reviderat reglemente. I förslaget är biblioteket och antagningskommittén 
strukna. Ansvar för kommunens uppgifter enligt lagen om kommunalt 
vårdnadsbidrag är tillagt. Ett förtydligande när det gäller undertecknande av 
handlingar har gjorts. Några språkliga förändringar är gjorda utifrån 
Skollagens skrivningar.   

Beredning 
Barn- och utbildningsnämnden § 120/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 311/2013 
Kommunstyrelsen § 129/2013 
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KF § 153/2013    

Rapport från Regionförbundets verksamheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen är mottagen. 

Ärendebeskrivning 
Per-Inge Pettersson, C informerar om aktuella frågor inom 
Regionförbundet, däribland den regionala transportplanen där 2+1-väg 
Hultsfred-Målilla finns med.  
 
Vidare rapporterar han om pågående utveckling av företagsstödet bland 
annat för att stötta kvinnligt företagande. 
 
Slutligen informeras om Regionförbundets projekt ”Service skapar tillväxt” 
där Järnforsen deltar tillsammans med ett antal andra mindre orter i länet. 
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 

               
  

Fullmäktigeledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
ande 

§  
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

1 Lars Rosander, C  X       

2 Mattias Wärnsberg, S  X       

3 Åke Nilsson, KD  X       

4 Per-Inge Pettersson, C  X       

5 Carola Nilsson, S  X       

6 Lennart Beijer, V  X       

7 Gunilla Aronsson, C  X       

8 Jonny Bengtsson, S  X       

9 Åke Bergh, M   X       

10 Lennart Davidsson, KD  X       

11 Gunilla Abrahamsson, S  X       

12 Ulf Larsson, C  X       

13 Konny Bogren, S  X       

14 Sievert Andersson, M  X       

15 Pia Rydh, V  X       

16 Carina Littorin, MP  X       

17 Tomas Söreling, S   X       

18 Anders Andersson, KD 

§ § 143-146 

 X       

19 Ove Karlsson, S Tommy Aronsson, S X       

20 Pär Edgren, M  X       

21 Agneta Bergman, S  X       

22 Mats Fransson, C  X       

23 Dennis Larsson, S Martin Rydén, S X       

24 Monica Bergh, KD Christian Nytorpet, KD X       

25 Tommy Ejnarsson, V  X       
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA   
              
  

Fullmäktigeledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
Ande 

§  
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

26 Sofie Lagergren, C Lennart Odengrund, C X       

27 Agneta Malmqvist, S  X       

28 Gunvor Nilsson, M  X       

29 Lars Lundgren, C  X       

30 Tommy Rälg, S Sylve Rýden, 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 Christel Rüdiger 
Karlsson, S 

X       

36 Börje Karlsson, C  X       

37 Eva Svedberg, S  X       

38 Stig Andersson, S  X       

39 Göran Berglund   X       

40 Magnus Rydlund, V - --       

41 Tommy Johansson, C - --       

42 Anita Bergh, M  X       

43 Conny Daag, M  X       

44 Niclas Mobelius, C  X       

45 Håkan Hermansson, FP  X       

Närvarande   § § 143-146           43/45 
 § § 147-153         42/45  


