
 
 Sammanträdesprotokoll  1 (19) 

Sammanträdesdatum 
2014-01-27 

Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2014-01-27 kl. 18.30-22.10 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

    
Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef  
 Johan Sandell, sekreterare 
 Mats Stenström, ekonomichef § 9 
 
 
Utses att justera 
 
 
 
 
Tid för justering 

Torben Lundholm  
Gunilla Abrahamsson     
 
Kommunhuset 2014-01-30  
kl. 13.00                                              

Underskrifter Paragrafer §1-13 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Johan Sandell 

 
Ordförande ……………………………………………. 
 Åke Bergh 
 
Justerande ……………………………………………………... 
 Torben Lundholm            Gunilla Abrahamsson 
  
 
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum  2014-01-27 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-01-30 Datum för anslags 
nedtagande 

2014-02-22 

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



 
 Sammanträdesprotokoll  2 (19) 

Sammanträdesdatum 
2014-01-27 
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KF § 1/2014    

Meddelanden 
 

1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål: 
 
Till kommunfullmäktiges förfogande: 
 
Anslag från årets början    Anslaget 2014             Återstår 
650 000:-                           0 :-                               650 000:- 
 
Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål  
 
Anslag från årets början      Anslaget 2014         Återstår  
18 798 000:-                         0:-                           18 798 000:- 
 

 
2. Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län om att utse Lars Brolin till ny 

ersättare i kommunfullmäktige, begäran om entledigande har 
inkommit  
 

3. Information inför ärendet ”Budget 2015” 
 

4. Hemställan från Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank om fyllnadsval 
av två huvudmän 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 2/2014 Dnr 2013/225 059 

Motion om att Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
missgynnar landsbygden 

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

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, har 2013-12-20 lämnat in en 
motion om att lagen om offentlig upphandling (LOU) missgynnar 
landsbygden. Motionsställaren ser det som problematiskt att kommunerna 
idag inte aktivt kan underlätta för de egna mindre företagen. 
Motionsställaren ser dock möjlighet till nytändning för små företag och 
butiker på landsbygden om de nu föreslagna förändringarna i LOU blir 
verklighet.  
 
Med anledning av detta yrkar motionsställaren att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda för de förväntade förändringarna 
av lagen om offentlig upphandling. Vidare föreslås att kommunen inte ska 
ingå fler stora upphandlingsavtal som kan påverka möjligheten att om något 
år förändra inriktningen av upphandlingen. 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 3/2014 Dnr 2014/3 311 

Motion om Silverslättsvägen 

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

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Tommy Rälg och Rosie Folkesson, båda S, har 
2014-01-14 lämnat in en motion om planerna för Silverslättsvägen i 
Hultsfred. Motionsställarna hänvisar till en skrivelse daterad 2012-05-29 i 
vilken de föreslog att trafiksäkerhetsåtgärder på den aktuella vägen skulle 
genomföras snarast, inte minst för att göra vägen säkrare för cyklister och 
gångtrafikanter.   
 
Motionsställarna yrkar därför att kommunstyrelsen skyndsamt vidtar 
åtgärder för att få en säkrare väg i enlighet med tidigare inlämnad skrivelse. 
 
 
 



 
 Sammanträdesprotokoll  5 (19) 

Sammanträdesdatum 
2014-01-27 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 4/2014 Dnr 2014/13 739 

Motion om att utveckla Knektagården som boende vid 
tillfällig vård och omsorg 

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

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Håkan Hermansson, FP, har 2014-01-24 lämnat in en 
motion om att utveckla Knektagården som boende vid tillfällig vård och 
omsorg. I motionen beskrivs ett förväntat ökat behov baserat på den 
demografiska befolkningsutvecklingen. Motionsställaren ser fördelar i att 
använda de befintliga resurserna i väntan på mer långsiktiga beslut.  
 
Motionsställaren föreslår därför att Knektagården tas med i de kommande 
diskussionerna om boende för äldre. Vidare föreslås att förutsättningarna att 
inrätta fler platser utreds samt att det blir möjlighet att bo längre perioder på 
Knektagården. Slutligen föreslås också att förutsättningarna att inrätta ett 
tillagningskök på Knektagården utreds. 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 5/2014 Dnr 2014/15 751 

Motion om barnahus i norra länsdelen 

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

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Åke Nilsson och Monica Bergh, båda KD, har 
2014-01-27 lämnat in en motion om inrättande av ett så kallat barnahus i 
norra länsdelen. I motionen belyses vikten av att barn som av olika 
anledningar far illa får största möjliga stöd och skydd. På många håll i 
landet finns idag barnahus där olika myndigheter samarbetar kring barnet.  
 
Motionsställarna föreslår att socialnämnden, tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden, får i uppdrag att inleda överläggningar med landstinget 
och kommunerna i norra länsdelen för att tillsammans med rättsväsendet 
inrätta barnahus för barn i norra länet. 
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Valberedningen 
 
 
 

  

KF § 6/2014 Dnr 2014/9 009 

Hemställan från Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank om 
fyllnadsval av två huvudmän 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till valberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank har i skrivelse daterad 2014-01-21 
hemställt att kommunfullmäktige ska utse nya huvudmän efter Bengt-Åke 
Lindström, Vena, och Anna-Maj Sundström, Vena. Anledningen till 
hemställan är att de båda passerat bankens åldersgräns för huvudmän. 
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Den valde 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 
Pärmen 

  

KF § 7/2014 Dnr 2014/10   

Ny ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen är mottagen. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt beslut om att utse Lars Brolin till ny 
ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige efter Niclas Torstensson. 
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Den entledigade 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 
Pärmen 
Länsstyrelsen i Kalmar län 

  

KF § 8/2014 Dnr 2014/10   

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lars Brolin från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige 
 
Ny räkning får begäras hos länsstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i § 156/2013 entledigat Niklas Torstensson från 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Länsstyrelsen har utsett Lars Brolin till ny ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Niklas Torstensson har i skrivelse daterad 2013-11-29 begärt att bli 
entledigad från detta uppdrag. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 7/2014 
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Samtliga förvaltningar 
Revisionen 
 
 

  

KF § 9/2014 Dnr 2014/21 041 

Inför budget 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för presentationerna som utgör starten för 
arbetet med budget 2015. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander höll en kort inledning inför 
arbetet med budget 2015. 
 
Kommunchef Lars Rönnlund presenterade en omvärldsanalys och 
ekonomichef Mats Stenström redogjorde för kommunens förutsättningar. I 
presentationerna behandlades bland annat befolkningsutvecklingen, 
teknikutvecklingen, utvecklingen av skatter och statsbidrag samt hur 
kommunens olika kostnader ser ut i förhållande till andra jämförbara 
kommuner. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19.40-19.55. 



 
 Sammanträdesprotokoll  11 (19) 

Sammanträdesdatum 
2014-01-27 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Länsstyrelsen i Kalmar län 
Valnämnden 
Kommunkansliet 
 

  

KF § 10/2014 Dnr 2013/190 111 

Antal ledamöter och ersättare vid val till 
kommunfullmäktige 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om oförändrat antal ledamöter i 
kommunfullmäktige, det vill säga att det ska vara 45 ledamöter även nästa 
mandatperiod.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska 
ha. Beslutar kommunfullmäktige att antalet ledamöter i fullmäktige ska 
ändras, ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa 
gång i hela landet. Vad gäller antalet ersättare ska det också vara så som det 
beräknas idag. 
 
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret (5 kap 3 § 
kommunallagen). 
 
I framtaget förslag från arbetsgruppen har det föreslagits en minskning till 
41 ledamöter från dagens 45 ledamöter. 
 
Kommunstyrelsen beslutade § 9/2014-01-14 att föreslå kommunfullmäktige 
att antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige ska vara oförändrat, 
45 ledamöter. 

Yrkanden 
Mattias Wärnsberg, S och Göran Berglund yrkar på att antalet ledamöter ska 
minskas till 41 ledamöter. 
 
Tommy Ejnarsson, V, Håkan Hermansson, FP och Åke Nilsson, KD yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om 45 ledamöter mot Mattias 
Wärnsberg med fleras yrkande om 41 ledamöter och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag om 45 
ledamöter varpå omröstning begärs. 
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Omröstning 
Ja-röst för 45 ledamöter och nej-röst för 41 ledamöter. 

Omröstningsresultat 
Vid omröstningen som redovisas i särskild omröstningslista beslutar 
kommunfullmäktige med 25 ja-röster och 17 nej-röster att  
antalet ledamöter ska förbli oförändrat, det vill säga 45 ledamöter.  

Beredning 
Kommunfullmäktige § 82/2012 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 259/2013, 313/2013, 346/2013 
Kommunstyrelsen §§ 144/2013, 9/2014 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 11/2014 Dnr 2013/116 001 

Förslag till politisk organisation efter valet 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 
i enlighet med yrkandet från Mattias Wärnsberg och Per-Inge Pettersson.  

Ärendebeskrivning 
Vid en tidigare översyn av nämndorganisationen beslutade 
kommunfullmäktige § 78/2010-08-30 enligt förslag från dåvarande 
arbetsgrupp om att nuvarande nämndsorganisation i stort sett fungerar bra 
och att det inte fanns några skäl att föreslå ändringar. 
 
Det som framkom då var att samverkansformer av olika slag var under 
diskussion inom områden som till exempel överförmyndarverksamhet, 
översiktsplanering, konsumentvägledning och kommunalteknisk 
verksamhet. En specifik punkt var att kommunen var i behov av en 
helhetssyn vad gäller barn och ungdomar. 
 
Upphovet till dagens ärende kom efter en motion från Tomas Söreling och 
Tommy Rälg, båda S, om att göra en översyn av den politiska 
organisationen. Syftet är att åstadkomma besparingar till nästa val och få 
mer engagerade politiker om det blir färre platser i nämnder och styrelser.      
 
Fullmäktige beslutade § 82/2012 att en parlamentarisk grupp skulle arbeta 
fram ett förslag till politisk organisation utifrån motionen från Tomas 
Söreling och Tommy Rälg, båda S, om att se över den politiska 
organisationen.   
 
Arbetsutskottet beslutade § 195/2013 att remittera förslaget till partierna för 
yttrande och som nu lämnats till arbetsutskottet i det fortsatta arbetet. 
 
Efter genomgång av arbetsgruppens förslag och de yttranden som inkommit 
sammanställs följande förslag för behandling i kommunstyrelsen  
2014-01-14:  

Förslag  
1. Förslag om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 45 till  
    41 ledamöter från 2014-10-15 enligt tidigare förslag från arbetsgruppen  
    behandlas i KF § 10/2014. 
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2. Antalet ledamöter och ersättare från 2015-01-01 enligt nedan: 
    Kommunstyrelsen 11 ledamöter och 11 ersättare 
    Barn- och utbildningsnämnden 9 ledamöter och 9 ersättare 
    Socialnämnden 9 ledamöter och 9 ersättare 
    Miljö- och byggnadsnämnden 9 ledamöter och 9 ersättare -   
    invänta besked om gemensam nämnd med Vimmerby kommun 
   AB Hultsfreds Bostäder 7 ledamöter och ingen ersättare 
   Revisorerna 5 revisorer 
   Tillgänglighetsrådet 1 ledamot och en ersättare 
   Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
   minskas till tre ledamöter istället för som idag fem ledamöter 
 
3. Vid arbetsutskotts sammanträden föreslås att endast tjänstgörande   
    ersättare har närvarorätt  
 
4. Förslag om att ersättare får fullt arvode vid två besökta nämnds- eller  
    styrelsesammanträden per år, annars inget arvode förutom när ersättaren  
    går in och tjänstgör för ordinarie ledamot 
 
Kommunstyrelsen beslutade i § 9/2014-01-14 att föreslå 
kommunfullmäktige följande reviderade förslag till beslut: 
 
Antalet ledamöter och ersättare från 2015-01-01 enligt nedan: 
-  Kommunstyrelsen 11 ledamöter och 11 ersättare 
-  Barn- och utbildningsnämnden 9 ledamöter och 9 ersättare 
-  Socialnämnden 9 ledamöter och 9 ersättare 
-  Miljö- och byggnadsnämnden 9 ledamöter och 9 ersättare -   
    invänta besked om gemensam nämnd med Vimmerby kommun 
-  AB Hultsfreds Bostäder 7 ledamöter och ingen ersättare 
-  Revisorerna 5 revisorer 
-  Tillgänglighetsrådet 1 ledamot och en ersättare 
-  Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
   minskas till tre ledamöter istället för som idag fem ledamöter 
 
Närvarorätt 
Vid arbetsutskotts sammanträden föreslås att endast tjänstgörande   
 ersättare har närvarorätt  
 
Arvode för ersättare 
Förslag om att ersättare får fullt arvode vid två besökta nämnds- eller  
styrelsesammanträden per år, annars inget arvode förutom när ersättaren  
går in och tjänstgör för ordinarie ledamot 

Yrkanden 
Lars Rosander, C presenterar ett tilläggsyrkande om att miljö- och 
byggnadsnämnden ska ha totalt 10 ledamöter och 10 ersättare. Förslaget är 
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att Vimmerby och Hultsfred utser fem ledamöter och 5 ersättare vardera. I 
övrigt yrkar Lars Rosander bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars 
Rosander tar senare tillbaka sitt ändringsyrkande om antalet ledamöter i 
miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Tommy Rälg och Ove Karlsson, båda S, yrkar på arbetsutskotten i 
socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden ska bestå av fyra 
ledamöter. 
 
Mattias Wärnsberg, S, Håkan Hermansson, FP samt Pär Edgren, M yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Per-Inge Pettersson och Lennart Davidsson, båda C, yrkar på att frågan om 
antalet ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden behandlas separat men 
yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Jonny Bengtsson, S yrkar på att stycket om närvarorätt stryks och att 
nuvarande närvarorätt för ersättare i arbetsutskotten behålls.  
 
Tommy Ejnarsson, V yrkar på att det ska vara oförändrat antal ledamöter 
och ersättare i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden. I övrigt instämmer han i kommunstyrelsens förslag. 
 
Mattias Wärnsberg, S och Per-Inge Pettersson, C yrkar på att hela ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsen. Mattias Wärnsberg, S återtar därför sitt 
tidigare yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 82/2012 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 195/2013, 259/2013, 345/2013 
Kommunstyrelsen § 9/2014 
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Ekonomikontoret 
Kultur- och fritidskontoret 
 

  

KF § 12/2014 Dnr 2014/1 008 

Konferenspriser Valhall 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till konferenspriser i 
Valhall för år 2014. 

Ärendebeskrivning 
För att förstärka service och förbättra verksamheten på Valhall har kultur- 
och fritidsförvaltningen behov av att förändra sin prislista. Justeringar i 
prislistan för måltider och tillbehör görs för att täcka ökade kostnader och 
för att få kostnadstäckning för verksamheten. 
 
Med ett konferenspris för hel- eller halvdagsarrangemang erbjuder vi en 
komplett och ökad service för våra kunder. 
 
Detta för att våra kunder på ett enklare sätt kan jämföra Valhalls priser med 
övriga lokaler och näringsidkare i kommunen. 
 
Följande priser föreslås: 
 
Konferenspriser, måndag-fredag 
Inkl. lokal 5 - 150 personer 
 

Heldag 240 kr/ person exkl moms. 
I priset ingår förmiddagskaffe med smörgås, dagens rätt med dryck och 
eftermiddagskaffe med kaka eller bulle. 
 

Halvdag 195 kr /person exkl moms. 
I priset ingår förmiddagskaffe med smörgås alternativt eftermiddagskaffe 
med kaka eller bulle samt dagens rätt med dryck. 
 
Konferenspriser, helger 
Det tillkommer 50 kr/person på måndag-fredagspriset. 
 

För enbart hyra av lokaler gäller tidigare taxor 2013/2014 enligt 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4/2014 
Kommunstyrelsen § 7/2014 
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KF § 13/2014    

Rapport från Regionförbundets verksamheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får besvaras vid ett senare fullmäktigesammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Ove Karlsson, S begär under denna punkt i 
dagordningen en redogörelse från Per-Inge Pettersson, C om vilket stöd 
olika muséer i länet får från Regionförbundet. Frågan berör särskilt vilket 
stöd Rockarkivet eventuellt får. 
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 

          § 10    
  

Fullmäktigeledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
ande 

§  
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

1 Lars Rosander, C  X X      

2 Mattias Wärnsberg, 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  X X      

8 Jonny Bengtsson, S  X  X     

9 Åke Bergh, M   X X      

10 Lennart Davidsson, KD  X X      

11 Gunilla Abrahamsson, 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  Tommy Aronsson, S X  X     

18 Anders Andersson, KD 

§ § 1-8 

 X - -     

19 Ove Karlsson, S  X  X     

20 Pär Edgren, M  X X      

21 Agneta Bergman, S  X  X     

22 Mats Fransson, C  X X      

23 Dennis Larsson, S Sylve Rydén, S X  X     

24 Monica Bergh, KD  X X      

25 Tommy Ejnarsson, V  X X      
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA   
              
  

Fullmäktigeledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
ande 

§  
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

26 Sofie Lagergren, C Lennart Eklund, C X X      

27 Agneta Malmqvist, S  X  X     

28 Gunvor Nilsson, 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 - - - -     

34 Rosie Folkesson, S  X  X     

35 Patrik Hag, S Ingbert Andersson, S X  X     

36 Börje Karlsson, C  X X      

37 Eva Svedberg, S  X  X     

38 Stig Andersson, S  X  X     

39 Göran Berglund   X  X     

40 Magnus Rydlund, V Anna Westerlund, V X X      

41 Tommy Johansson, C  X  X     

42 Anita Bergh, M Sture Persson, M X X      

43 Conny Daag, M  X X      

44 Niclas Mobelius, C 

§ § 1-8 

 X - -     

45 Håkan Hermansson, FP  X X      

Närvarande       § § 1-8             44/45      25     17 
 § § 9-13        42/45  

 
 


