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Sammanträdesdatum 
2014-02-24 

Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2014-02-24 kl. 18.30-19.25 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

    
Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef  
 Johan Sandell, sekreterare 
  
 
 
Utses att justera 
 
 
 
 
Tid för justering 

Åke Nilsson  
Tomas Söreling    
 
Kommunhuset 2014-02-27  
kl.13.00                                              

Underskrifter Paragrafer §14-28 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Johan Sandell 

 
Ordförande ……………………………………………. 
 Fredrik Eirasson 
 
Justerande ……………………………………………. 
 Åke Nilsson                   Tomas Söreling 
  
 
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum  2014-02-24 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-02-27 Datum för anslags 
nedtagande 

2014-03-22 

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



 
 Sammanträdesprotokoll  2 (23) 

Sammanträdesdatum 
2014-02-24 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 

  

KF § 14/2014    

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 Gillis Gustafsson 

till ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige 
 

3. Årsstämman för Hultsfreds Kommunala Industri AB äger rum före 
kommunfullmäktiges sammanträde i mars. Detta innebär att denna 
bolagsstämma byter plats med stämman för AB Hultsfreds Bostäder 
som därmed äger rum före kommunfullmäktiges sammanträde i 
april. 
 

4. Motion om att ompröva kylmaten, inlämnad av Lennart Davidsson, 
KD, får ställas på fullmäktiges nästa sammanträde. Även 
presentation av kommunjuristen (ärende 16) utgår från dagens 
sammanträde. 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 15/2014 Dnr 2014/25 024 

Motion om full lön vid journatt-tjänstgöring 

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

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Rosie Folkesson, Stig Andersson och Eva 
Svedberg, samtliga S, samt Lennart Beijer, V, har 2014-02-04 lämnat in en 
motion om att att kommunen bör betala full lön vid så kallad journatt-
tjänstgöring. Enligt motionsställarna får man idag endast lön för halva 
natten i de fall man har så kallad ”sovande jour”. En ändring av detta anser 
motionsställarna skulle gynna förutsättningarna att rekrytera och behålla 
goda medarbetare.  
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 16/2014 Dnr 2014/26 773 

Motion om satsning på rehabilitering för äldre 

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

Ärendebeskrivning 
Ett antal fullmäktigeledamöter från Socialdemokraterna har 2014-02-04 
lämnat in en motion om en satsning på rehabilitering för äldre.  
 
Motionsställarna ser idag en allt tyngre arbetsbelastning för sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter och sjuksköterskor inom kommunens verksamhet då 
vårdtiden inom landstinget blir allt kortare. I motionen föreslås därför att 
kommunen anställer ytterligare personal inom ovan nämnda yrkesgrupper 
för att kunna arbeta mer långsiktigt och inte bara med akuta insatser. 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 17/2014 Dnr 2014/27 739 

Motion om att motverka ensamhet bland äldre 

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

Ärendebeskrivning 
Ett antal fullmäktigeledamöter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 
har 2014-02-04 lämnat in en motion om att förebygga ensamhet hos äldre. 
Motionsställarna vill undersöka möjligheten att införa en utbildning för 
fritidsassistenter med inriktning mot äldre.  Fritidsassistenterna avses utgöra 
ett komplement till undersköterskor/motsvarande för att förbättra de äldres 
livskvalitet. En tanke med fritidsassistenterna är också att skapa jobb åt 
arbetslösa ungdomar och det bör också undersökas om det går att söka 
projektmedel till detta.  
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 18/2014 Dnr 2014/41 816 

Motion om allaktivitetshus i Hultsfred 

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

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Håkan Hermansson, FP, har 2014-02-21 lämnat in en 
motion om ett allaktivitetshus i Hultsfred. Motionsställaren vill samla 
aktiviteter och resurser under ett tak på samma sätt som gjorts i andra 
kommuner. Motionen föreslår att detta kan ske i Valhall, Hultsfred.  
 
Ett sådant hus skulle också möjliggöra möten över generationsgränser samt 
ge samordningseffekter. I motionen föreslås därför att förutsättningarna 
utreds för att utnyttja Valhall som ett allaktivitetshus.  
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Den entledigade 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Valberedningen 
Personalkontoret 
Kommunarkivet 
Pärmen 

  

KF § 19/2014 Dnr 2014/24 023 

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige och 
ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ingegerd Alatalo, S från 
uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i 
kommunstyrelsen 
 
Ny räkning får begäras hos länsstyrelsen avseende uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Ingegerd Alatalo, S har i skrivelse daterad 2014-02-02 begärt att bli 
entledigad från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige respektive 
som ersättare i kommunstyrelsen.  
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Den valde 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 
Pärmen 

  

KF § 20/2014 Dnr 2014/10 023 

Ny ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen är mottagen. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt beslut om att utse Gillis 
Gustavsson, M till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Lars Brolin.  

Beredning 
Kommunfullmäktige § § 7/2014 och 8/2014 
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Migrationsverket 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret 

  

KF § 21/2014 Dnr 2014/6 009 

Mottagande av ensamkommande barn 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att teckna avtal om överenskommelse med 
Migrationsverket, om fem platser för asylsökande och efterhand tio platser 
för barn med permanent uppehållstillstånd. Hultsfreds kommun ska enligt 
denna överenskommelse i huvudsak ta emot pojkar som är 15 år och äldre. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att samarbete ska ske med Högsby 
kommun. En projektledare ska anställas gemensamt av Hultsfred och 
Högsby kommun för att utveckla mottagandet av ensamkommande barn 
samt upprätta ett HVB-hem i respektive kommun.  

Ärendebeskrivning 
Högsby och Hultsfreds kommuner är de enda i länet som inte tecknat 
överenskommelser om ensamkommande barn. Behoven av platser för 
asylsökande ensamkommande barn ökar. En lagändring 2014-01-01 ger 
möjlighet för Migrationsverket att anvisa ensamkommande barn till 
kommuner som inte tecknat överenskommelser. 
 
Vardera kommun bör teckna överenskommelse om mottagande av fem 
platser för asylsökande och tio platser för barn med permanent 
uppehållstillstånd. Hultsfred tar i huvudsak emot pojkar och Högsby i 
huvudsak flickor. Avtalet gäller barn som är 13 år och äldre. 
 
Förslaget innebär att kommunerna driver var sitt HVB-hem i egen regi i 
respektive kommun. På sikt byggs en boendekedja upp där olika former av 
asylboende, PUT-boende, träningsboende/lägenheter, familjehem kan bli 
aktuella. 
 
För att möta denna utmaning bör kommunerna ingå i ett samarbete. 
Erfarenheter från kommuner som tidigare tagit emot ensamkommande barn 
ska användas. Inledningsvis ska en projektledare anställas gemensamt i de 
två kommunerna. Uppgiften är att upprätta boende i vardera kommun enligt 
överenskommelsen. I början handlar det om att hitta lämplig lokal, anpassa 
resurserna efter hand som anvisning sker, hålla kontakt med 
Migrationsverket och andra myndigheter, likaså att samordna kommunernas 
olika verksamheter som berörs av mottagandet. Anställning bör ske snarast. 
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Beslut i respektive nämnd bör tas i januari, sedan kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige i februari 2014. Avtal föreslås gälla från 10 mars med 
mottagning från 1 juni 2014. 
 
Till dagens sammanträde i kommunfullmäktige har ärendet kompletterats 
med en ny kalkyl över kostnader och intäkter för överenskommelsen. 
 
Kommunfullmäktige i Högsby kommun har för sin del godkänt 
överenskommelsen i beslut § 5/2014-02-03. 

Yrkande 
Lars Rosander, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Socialnämnden § 2/2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 29/2014 
Kommunstyrelsen § 14/2014 
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Jörg & Rosa Livsmedel HB 
Regionförbundet i Kalmar län 
Ekonomikontoret 
Utvecklingskontoret 
Virserums Sparbank 

  

KF § 22/2014 Dnr 2014/4 048 

Ansökan om kommunalt investeringsbidrag till affären 
i Järnforsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om ett investeringsbidrag på 25 % av 
investeringsbeloppet, max 320 000 kr, till Jörg och Rosa Livsmedel HB i 
Järnforsen under förutsättning att den föreslagna finansieringen i ansökan 
uppfylls. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att finansiering får ske ur 
kommunfullmäktiges konto för oförutsedda behov. Redovisning av 
nedlagda kostnader ska ske genom fakturakopior samt bankkontoutdrag 
senast 2014-12-31. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten ägs av affärsrörelsen Jörg och Rosa Livsmedel HB. Affären är 
den enda livsmedelsbutiken i Järnforsen, och den är ombud för Svenska spel 
AB samt ingår i ett projekt med Posten. Affären har planer på att utvecklas 
än mer till att bli samhällets servicepunkt. 
 
Fastighetens skick är dock eftersatt, och inredningen i affären är 
gammaldags och energikrävande vilket även medför en ekonomisk börda 
för ägarna. Ägarna söker nu ett investeringsbidrag från kommunen för att 
kunna genomföra en renovering av affären. I december 2013 anslöts butiken 
till kommunalt vatten. 
 
Övriga medfinansiärer är Regionförbundet i Kalmar län, lokala 
organisationer samt ägarna själva. 
 
Stöd till enskild näringsidkare får enligt Kommunallagen enbart ges om det 
finns synnerliga skäl, såsom till livsmedelsbutiker på landsbygden. 
Basservice ska som ett mål i kommunens tillväxt- och näringslivsprogram 
finnas på alla kommunens orter. 
 
Jörg och Rosa Livsmedel HB är den enda livsmedelsbutiken i Järnforsen. 
Investeringen är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten på 
lång sikt, och göra den till en servicepunkt. Att ägarna själva såväl som 
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lokala samhällsorganisationer går in med medel visar att man tror på 
affärens framtid. 

Yrkande 
Lars Rosander, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 26/2014 
Kommunstyrelsen § 15/2014 
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Motionsställarna 
AB Hultsfreds Bostäder 
Samhällsbyggnadsgruppen 
 

  

KF § 23/2014 Dnr 2013/51 279 

Motion om attraktiva boenden - hela livet! 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad i och 
med yttrandet från kommunchef Lars-Erik Rönnlund samt det antagna 
tilläggsyrkandet om att utredningen om kvarteret Lammet som ett eventuellt 
trygghetsboende åter ska aktualiseras när frågan om framtiden för 
Mimerhuset eller andra alternativ till trygghetsboende i Hultsfred behandlas. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Torbjörn Wirsenius FP, har lämnat en motion om 
attraktiva boenden hela livet. I motionen föreslås att AB Hultsfreds Bostäder 
ska utreda förutsättningarna för att göra om kvarteret Lammet till ett så 
kallat trygghetsboende.  
 
Arbetsutskottet lämnade förslag till kommunstyrelsen § 310/2013-11-05 att 
motionen skulle anses vara besvarad i och med yttrandet från kommunchef 
Lars-Erik Rönnlund. Det lades även till då att inför behandlingen i 
kommunstyrelsen skulle ärendet kompletteras med ytterligare yttrande från 
ABHB med uppgift om kostnad för att möjliggöra ett trygghetsboende. 
 
Yttrandet från kommunchefen tog bland annat upp de händelser som sker 
inom området ”Trygghetsboende” i Hultsfreds centrum. Nyligen skrevs ett 
incitamentsavtal på för en kommande satsning på trygghetsboende i 
centrum.  
 
Yttrandet avslutas enligt följande: 
”Sammantaget finns det god kommunal marktillgång i centrum för att skapa 
ytterligare trygghetsboende. Redan nu projekteras Mimer som ett 
trygghetsboende. Hultsfreds Bostäders kvarter Lammet är inget 
trygghetsboende idag men gott och väl ett mycket gott seniorboende.     
 
Detta leder till slutsatsen att motionen bör anses besvarad i form av att just 
behovet utökat trygghetsboende i centrum nu de facto projekteras, om än 
inte i just kvarteret Lammet.” 
 
Ett kompletterande yttrande enligt tidigare beslut i arbetsutskottet har 
inkommit från AB Hultsfreds Bostäders vd Nicke Wainebro: 
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”Lammet är fullt utbyggd på fastigheten, en gemensamhetslokal på 50 m2 
kostar ca 1,5 miljoner, att fördela som en hyreshöjning på alla lägenheter. 
Om man använder en lägenhet blir det betydligt billigare, men i dagsläget är 
det fullt uthyrt. 
 
Personal är en fråga som måste lösas, vilket också innebär en kostnad. 
70+ skulle medföra att en del hyresgäster inte kan bo kvar. 
 
Trygghetslarm bör installeras. 
 
Sammanfattningsvis tycker jag (läs Nicke Wainebro) att Lammet är ett väl 
fungerande seniorboende” 
 
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet antogs följande 
tilläggsyrkande: 
 
”Utredningen om kvarteret Lammet som ett eventuellt trygghetsboende 
skall åter aktualiseras när frågan om framtiden för Mimerhuset eller andra 
alternativ till trygghetsboende i Hultsfred behandlas.” 

Yrkande 
Håkan Hermansson, FP yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 310/2013, 340/2013 
Kommunstyrelsen § 8/2014 
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Motionsställaren 
Utvecklingschefen 
AB Hultsfreds Bostäder 
 

  

KF § 24/2014 Dnr 2013/180 294 

Motion om att pröva alternativ innan bostäder rivs 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med 
anledning av att det redan pågår en översyn kring ägardirektiven samt 
bolagets egna exempel på att rivning ibland kan vara mer fördelaktigt än 
omvandling. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Göran Berglund har 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. 
Rivningarna medför höga kostnader och sänder fel signaler till omvärlden. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterase motionen för yttrande till 
utvecklingschef Lars Gjörloff och Nicke Wainebro, VD för ABHB. 
 
Ett yttrande har nu lämnats av utvecklingschef Lars Gjörloff. Synpunkter 
har inhämtats från AB Hultsfreds Bostäders VD om den senaste rivningen 
som pågår på Ekeberg. I svaret visar VD på ett exempel där kalkylen för 
rivning bedöms vara förmånligare än ombyggnation. 
 
Yttrandet avslutas med att när det gäller ägardirektiven till kommunens 
bolag pågår det en allmän översyn.  

Beredning 
Kommunfullmäktige § 123/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 307/2013, 3/2014 
Kommunstyrelsen § 18/2014 
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Räddningschefen 
Informationsstrategen 
 
 

  

KF § 25/2014 Dnr 2013/211 179 

Handlingsprogram om vattensäkerhet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat handlingsprogram för 
vattensäkerhet i Hultsfreds kommun. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att tidigare handlingsprogram som 
antogs av kommunfullmäktige § 30/2010-03-29 upphör att gälla. 

Ärendebeskrivning 
Vid möte med vattensäkerhetsgruppen, bestående av representanter från 
barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsförvaltningen, 
räddningstjänsten samt säkerhetssamordnare, beslutades att räddningschef 
Michael Hesselgård fick i uppdrag att ändra felaktigheter och förtydliga hur 
Hultsfreds kommun jobbar med simundervisning samt utbildning av 
undervisande personal. 
 
Handlingsprogrammet har varit på remissrunda till inblandade parter utan 
erinran. 
 
Vid tidigare antagande av handlingsprogrammet föreslogs att det ska ingå 
som bilaga i kommande revidering av Handlingsprogram enligt Lagen om 
skydd mot olyckor för nästa mandatperiod. 

Yrkande 
Lars Lundgren, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 339/2013 
Kommunstyrelsen § 5/2014 
 
 



 
 Sammanträdesprotokoll  17 (23) 

Sammanträdesdatum 
2014-02-24 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Tillgänglighetsrådet 
Informationsstrategen 
 
 

  

KF § 26/2014 Dnr 2012/8 739 

Reviderat tillgänglighetsprogram ” Policy för ökad 
tillgänglighet i Hultsfreds kommun” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ”Policy för ökad tillgänglighet i 
Hultsfreds kommun” vilket ersätter tidigare Tillgänglighetsprogrammet som 
antogs av kommunfullmäktige § 42/2007-04-23. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet har tidigare gett uppdrag om att sammanställa ett förslag på 
reviderat Tillgänglighetsprogram utifrån de fastställda riktlinjer för 
styrdokument som finns enligt beslut § 18/2012-01-24. 
 
På arbetsutskottets sammanträde § 289/2013-10-08 beslutades översända 
”Policy för ökad tillgänglighet i Hultsfreds kommun” (tidigare 
Tillgänglighetsprogrammet) till Tillgänglighetsrådet för yttrande som ska 
vara arbetsutskottet tillhanda senast 2014-03-01. 
 
Vad gäller åtgärdsförslag till handlingsplanen föreslogs att 
Tillgänglighetsrådet återkommer med förslag senast 2014-06-30.  
 
Tillgänglighetsrådet har haft ärendet uppe och meddelat att rådet ställer sig 
positiva till förslaget.  
 
Förslaget lyder: 

Policy för ökad tillgänglighet i Hultsfreds kommun 
Vision 
Hultsfreds kommun är ett föredöme i tillgänglighet. 
 
Mål 
God kommunal service i en trygg och säker kommun. 
   
Mångfald 
Hultsfreds kommun ska utforma samhället med mångfald som grund där 
alla människor kan medverka i utvecklingen för att nå full delaktighet och 
jämlikhet i samhällets gemenskap. 
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Funktionsnedsättningsperspektiv 
Alla samhällsfrågor och funktioner i kommunen rör i något avseende 
människor med funktionsnedsättning. Människor med funktionsnedsättning 
har samma rättigheter och skyldigheter som andra. Hultsfreds kommuns 
tillgänglighetspolitik ska inte vara skild från något politikerområde. 
 
Tillgänglighet – anpassning 
I Hultsfreds kommun ska frågan om tillgänglighet genomsyra alla 
verksamheter. Tillgänglighet i lokaler, verksamheter, information och bra 
bemötande ska omfatta alla invånare. 
 
Finansieringsprincipen 
Samhällets resurser ska fördelas utifrån individens behov. Jämlika 
levnadsvillkor kräver ibland att resurserna fördelas olika. 
  

Policyn bygger på FN:s 22 standardregler 
 
• Hultsfreds kommun ska aktivt verka för ökad medvetenhet i samhället när 
det gäller människor med funktionsnedsättningar, deras rättigheter, behov 
och möjligheter. 
 
• Hultsfreds kommun ska inom sitt verksamhetsområde förmedla kunskap 
till alla förtroendevalda, ledare och anställda för ökad medvetenhet om 
människor med funktionsnedsättning och deras levnadsvillkor, rättigheter, 
behov och möjligheter. 
 
• Hultsfreds kommun som arbetsgivare ska vara ett föredöme när det gäller 
förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och arbetsinriktad 
rehabilitering samt aktivt stödja och stimulera arbetsmiljöarbete för att 
säkerställa att anställda med funktionsnedsättning kan behålla sina arbeten. 
 
• Hultsfreds kommun ska garantera utvecklingen av och tillgången till stöd 
och service som bidrar till den enskildes oberoende och möjligheter att 
utöva sina mänskliga och demokratiska rättigheter. 
 
• Hultsfreds kommun ska verka för att göra den fysiska miljön tillgänglig 
för kommunens invånare oavsett typ eller omfattning av 
funktionsnedsättning. Alla ska kunna delta i kulturella aktiviteter och ha 
samma möjligheter till rekreation och idrott på lika villkor. 
 
 • Hultsfreds kommun ska nyttja handikapporganisationernas kunskap i ett 
nära samarbete på alla nivåer inom kommunen. 
 
• Hultsfreds kommun ska verka för att oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund 
eller funktionshinder ska den enskilde få god kommunal service i en trygg 
och säker kommun. 
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Utifrån policyn kommer en handlingsplan att fastställas av 
kommunstyrelsen som kontinuerligt ska följas upp och vid behov revideras. 

Yrkande 
Åke Nilsson, KD yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Tillgänglighetsrådet §§ 41/2011, 19/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 18/2012, 289/2013, 349/2013 
Kommunstyrelsen § 6/2014 
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Kostchefen 
Ekonomikontoret 

 

KF § 27/2014 Dnr 2014/7 009 

Prisjustering kyld matdistribution 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget om höjning av priset på 
kyld matportion från 47 kronor till 50 kronor från 2014-03-01. 

Ärendebeskrivning 
Kostchef Karin Anemyr har lämnat förslag på justering av priset på kyld 
matportion. 
 
Sedan taxorna för 2014 bestämdes har nytt avtal tillkommit på kyld 
matdistribution vilket innebär att serviceenheten betalar ett högre 
pris/portion. 
 
Serviceenheten betalar från 2014-01-01 49,90 kr mot tidigare 47 kr. 
 
Om priset behålls på 47 kr kommer intäkterna på serviceenheten under 2014 
att minska med 94 000 kr. 

Yrkanden 
Håkan Hermansson, FP yrkar avslag på förslaget. 
 

Lars Rosander, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Håkan Hermanssons 
yrkande om avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag varpå omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Håkan Hermanssons yrkande om avslag. 
 
Omröstningsresultat 
Vid omröstningen som redovisas i särskild omröstningslista beslutar 
kommunfullmäktige med 36 ja-röster mot 3 nej-röster enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28/2014 
Kommunstyrelsen § 16/2014 
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KF § 28/2014    

Rapport från Regionförbundets verksamheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen är mottagen. 

Ärendebeskrivning 
Per-Inge Pettersson, C besvarar en fråga ställd av Ove Karlsson, S på 
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-01-27 om Regionförbundets stöd 
till olika museum. Regionförbundet ger idag stöd till museerna Virserums 
Konsthall, Kalmar Läns Museum samt Kalmar Konstmuseum med 
Designarkivet. Rockarkivet får idag ett projektstöd om 150 tkr från 
Regionförbundet. 
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 

          § 27 
  

Fullmäktigeledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
ande 

§  
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

1 Lars Rosander, C  X X      

2 Mattias Wärnsberg, S - -       

3 Åke Nilsson, KD  X X      

4 Per-Inge Pettersson, C  X X      

5 Carola Nilsson, S  X X      

6 Lennart Beijer, V - -       

7 Gunilla Aronsson, C  X X      

8 Jonny Bengtsson, S  X X      

9 Åke Bergh, M   X X      

10 Lennart Davidsson, KD - -       

11 Gunilla Abrahamsson, S  X X      

12 Ulf Larsson, C  X X      

13 Konny Bogren, S Ingbert Andersson, 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  X X      

19 Ove Karlsson, S  X X      

20 Pär Edgren, M  X X      

21 Agneta Bergman, S -  -       

22 Mats Fransson, C Alexander Steinvall 
Svensson, C 

X X      

23 Dennis Larsson, S Tommy Aronsson, 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 Ann-Charlott Andersson, 
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 Sylve Rydén, S X X      

36 Börje Karlsson, C  X X      

37 Eva Svedberg, S  X  X     

38 Stig Andersson, S  X X      

39 Göran Berglund  - -       

40 Magnus Rydlund, V - -       

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  X  X     

Närvarande                     39/45      36      3 
 


