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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2014-04-28 kl. 18.30-20.40 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

    
Övriga deltagande Britt Olsson, kommunsekreterare 
 Johan Sandell, sekreterare 
 Peter Olson, kommunjurist § 55 p. 7 
  
 
 
Utses att justera 
 
 
 
 
Tid för justering 

Gunilla Aronsson 
Tommy Ejnarsson     
 
Kommunhuset 2014-04-30  
kl. 13.00                                              

Underskrifter Paragrafer §55-65 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Johan Sandell 

 
Ordförande ……………………………………………. 
 Fredrik Eirasson 
 
Justerande ……………………………………………. 
 Gunilla Aronsson                 Tommy Ejnarsson 
  
 
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum  2014-04-28 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-04-30 Datum för anslags 
nedtagande 

2014-05-24 

    
  
  
Förvaringsplats av protokollet  Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Johan Sandell 
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KF § 55/2014    

Meddelanden 
 

1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål: 
 
Till kommunfullmäktiges förfogande: 
 
Anslag från årets början    Anslaget 2014             Återstår 
650 000:-                           320 000 :-                    330 000:- 
 
Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål  
 
Anslag från årets början      Anslaget 2014         Återstår  
18 798 000:-                         0:-                           18 798 000:- 
 
2. Årsstämman i AB Hultsfreds Bostäder ägde rum innan fullmäktiges 

sammanträde. Fullmäktiges ledamöter bereddes tillfälle att närvara 
vid stämman. 
 

3. Beslut från kommunfullmäktige i Vimmerby kommun om 
gemensam miljö- och byggnadsnämnd samt val av ledamöter till 
nämnden för Vimmerby kommuns del, KF § 46 respektive KF § 55. 
 

4. Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut (KF 
§ 95/2010-11-09, totalt 8 beslut) 
 

5. Beslut från kommunfullmäktige i Högsby kommun om samägt bolag 
för vindkraft, KF § 43  
 

6. Punkten 9 i dagordningen, Samhällsbyggnadsgruppen, utgår och 
återkommer vid annat sammanträde 
 

7. Den del av punkten Meddelanden som berör lagstiftningen för 
kommunal verksamhet behandlades mellan punkterna 12 och 13 i 
dagordningen. Kommunkansliet informerade då om införda 
ändringar i kommunallagen vilka gäller från och med 1 februari. 
Kommunjurist Peter Olson informerade om EU:s statsstödsregler 
samt om lagändringar som är på gång.  
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KF § 56/2014 Dnr 2014/59 019 

Fråga till Lars Rosander och Per-Inge Pettersson om 
långtidsarbetslösa som en resurs i kommunens 
äldreomsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad av Lars Rosander och 
Per-Inge Pettersson. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Göran Berglund har 2014-04-01 lämnat in en fråga 
till kommunalrådet Lars Rosander och socialnämndens ordförande Per-Inge 
Pettersson, båda C, med nedanstående lydelse: 
 
”Är du beredd att verka för att långtidsarbetslösa redan nu, som fas 3-insats, 
efter introduktion kan utföra enklare sysslor inom äldreomsorgen? För att 
avlasta personal och för allmän kvalitetshöjning – för såväl äldre i särskilt 
som eget boende, som visar intresse för sådana insatser?” 
 
Frågan ställs i ljuset av att kommunen redan idag erbjuder platser inom det 
så kallade fas 3 och av den motion om fritidsassistenter för äldre som 
nyligen lämnats in av socialdemokraterna. 
 
Lars Rosander och Per-Inge Pettersson har skriftligen besvarat frågan enligt 
nedan: 
 
”Äldreomsorgen i Hultsfreds kommun har ett gott socialt inslag och 
samvaro detta tack vare engagerad personal och drygt 200 frivilliga inom 
väntjänsten. Enligt den årliga undersökningen då den enskilde tillsammans 
med anhörig ger sina synpunkter ser vi förbättringar i bemötande, 
delaktighet och trygghet i boendet för den enskilde. Vi såg också i 2013 års 
medarbetarenkät att personalen känner ökad stolthet för sitt arbete. 
 
Det är klart vi ska agera för att minska långtidsarbetslösheten, men det är 
viktigt att den som ska arbeta inom äldreomsorgen verkligen vill det. För att 
det ska bli en kvalitetshöjning måste ett genuint intresse finnas för att arbeta 
med människor, berörda personer måste ha en social kompetens. Arbetslösa 
som idag har intresse och skulle vilja arbeta med äldre tar vi med glädje 
emot som praktikanter för att de ska få prova, innan vi lotsar vidare till 
utbildning.” 
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KF § 57/2014 Dnr 2014/59 019 

Fråga till Pär Edgren om skolornas aktiviteter i 
samband med valet till Europaparlamentet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är skriftligen besvarad av Pär 
Edgren. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Håkan Hermansson, FP har 2014-04-23 lämnat in en 
fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren om vad 
skolorna i kommunen har gjort eller planerar att göra inför kommande EU-
val? 
 
Frågan tar upp vikten av att öka intresset för EU-valet och att regeringen 
anslagit 60 miljoner kronor för ändamålet.  
 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren, M har inför 
fullmäktiges sammanträde skriftligen besvarat frågan enligt nedan: 
 

”På gymnasiet kommer ett skolval till EU parlamentet att genomföras 16 
eller 19 maj. Datumet är inte fastslaget än. Skolan är anmäld via 
Skolval2014 och får därmed utan kostnad tillgång till material och blir då 
också en del i den nationella statistiken. Valet ingår i 
samhällskunskapskursen samt speglar de övergripande läroplansmålen 
gällande demokratiska processer. En grupp elever kommer att arrangera 
själva skolvalet och de arbetar också med att på olika sätt skapa 
engagemang för frågan och uppmuntra valdeltagandet. 
På Albäcksskolan läser eleverna om demokratiska processer, representativ 
demokrati, hur Sverige styrs och hur allmänna val går till i 
ämnesövergripande arbetsområden. Eleverna läser även om EU i ett särskilt 
arbetsområde som heter Europaresan. Eftersom det är ”supervalår” 2014 
fokuseras dessa frågor extra och när det gäller riksdagsvalet ska en 
gemensam paneldebatt och skolval genomföras tillsammans med gymnasiet. 
I läroplanernas inledande kapitel understryks att utbildningen ska förmedla 
och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Demokrati 
och mänskliga rättigheter finns också med som centralt innehåll i både kurs- 
och ämnesplaner, både som kunskaper om demokrati och mänskliga 
rättigheter och i form av att utveckla demokratiska förmågor. 
Alla skolor arbetar ämnesövergripande och efter pedagogiska planeringar. 
När dessa skrivs tillsammans med eleverna är omvärldsbevakning alltid en 
stående punkt. Med andra ord får valåret gott om utrymme i undervisningen 
2014 även om prioriteringar gentemot alla andra kunskapskrav och 
målsättningar alltid måste göras.” 
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Kommunkansliet 
Revisionen 
Den entledigade 
Personalkontoret 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
Pärmen 

  

KF § 58/2014 Dnr 2014/96 023 

Entledigande av lekmannarevisor i Hultsfreds 
Kommunala Industri AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Gabriella Vogt från uppdraget 
som lekmannarevisor i Hultsfreds Kommunala Industri AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra åt kommunkansliet 
tillsammans med revisionen att utreda vad som gäller för val och 
entledigande av lekmannarevisorer i kommunala bolag.  

Ärendebeskrivning 
Gabriella Vogt, KD har i skrivelse inkommen 2014-04-24 begärt att bli 
entledigad från uppdraget som lekmannarevisor i Hultsfreds Kommunala 
Industri AB (HKIAB). 
 
På fullmäktiges sammanträde ställs frågan huruvida det åligger fullmäktige 
att utse och entlediga lekmannarevisorer i de kommunala bolagen eller om 
det ska ske inom revisionsgruppen. 
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Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Ekonomikontoret 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

  

KF § 59/2014 Dnr 2014/62 291 

Investeringsbudget för lokaler 2014 - Silverdalens 
skola och förskola 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
får i uppdrag att under 2014 upphandla en modulbyggnation, i minst 60 
månader med option till hyrköp, inrymmande förskola, fritids, kök och 
matsal. Denna ska tas i drift hösten 2014. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att bygglov till etapp 1 söks som 
permanent och grundläggningen görs på så sätt att möjligheten till att köpa 
byggnaden efter 5 eller 10 års hyra finns 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildning har idag sin förskoleverksamhet i ombyggda 
lägenheter på Grönlidens förskola (som hyrs av Hultsfreds bostäder), ett 
hundratal meter från skolan. Skolan bedrivs i två byggnader som har mycket 
låg nyttjandegrad. Matlagningen och matbespisningen sker i källaren, vilket 
inte är bra ur vare sig utrymningsaspekter eller arbetsmiljöaspekter. För att 
få skolan/matsalen i godkänt/acceptabelt skick krävs många 
kostnadskrävande åtgärder. Trots detta kommer byggnaderna inte att kunna 
utnyttjas maximalt på grund av utformningen och planlösningen etc. 
Skolbyggnaderna, där den äldsta är från 1932, har installationer (el, vs, 
ventilation) som är i stort renoveringsbehov, samt att hiss och toaletter inte 
är fullt tillgodosett. Tre alternativa lösningar har diskuteratas. 
 
I etapp 1 vill barn- och utbildningsnämnden låta uppföra en 
modulbyggnation på ca 610 kvm för förskola, fritids, kök och matsal. En 
sådan byggnation kommer att kosta 115 000 kr i hyra/månad, plus 5 000 
kr/månad för ökade driftkostnader, fram till 2014-12-31. Tas modulen i drift 
i september blir den ökade driftkostnaden för barn- och utbildningsnämnden 
480 000 kr. Till detta kommer investeringar för markarbeten, staket/grindar, 
anslutningar el, vatten, avlopp och data med 1 050 000 kr. 
 
Under 2015 kommer driftkostnaden för barn- och utbildningsnämnden öka 
med 1 103 500 kr på grund av etapp 1. Rivningskostnaden är idag 
uppskattad av Hultsfreds bostäder till 1 900 000 kr. 
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I etapp 2 vill man låta riva de båda befintliga skolbyggnaderna i Silverdalen 
och låta uppföra en skolmodul på ca 330 kvm. 
Rivningskostnaderna uppskattas bli 2 347 000 kr (kalkylvärde) och ett 
bokfört värde för Silverdalens skola på 1 120 000 kr skrivs av. 
Modulbyggnationen kommer att kosta 50 300 kr/månad, plus 3 000 
kr/månad för ökade driftkostnader. Under förutsättning att modulen tas i 
drift i september kostar det 213 200 kr extra under 2015. Kostnader för 
skjuts av eleverna till träslöjden tillkommer. 
 
Till detta kommer även investeringar för markarbeten, anslutningar, el, 
vatten, avlopp etc. på 225 000 kr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 15/2014-03-12 att föreslå 
kommunfullmäktige att Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 
tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att under 
2014 upphandla en modulbyggnation, i minst 60 månader med option till 
hyrköp, inrymmande förskola, fritids, kök och matsal. Denna ska tas i drift i 
Silverdalen hösten 2014. (Etapp 1) 
 
Vidare beslutade barn- och utbildningsnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att ÖSK tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att under 2015 låta riva båda 
befintliga skolbyggnaderna i Silverdalen och att upphandla en 
modulbyggnation inrymmande skolklassrum, i minst 60 månader med 
option till hyrköp. (Etapp 2) 
 
Enligt arbetsutskottet beslut § 87/2014-03-25 var barn- och 
utbildningsnämndens presidium och fastighetsingenjör Mikael Pettersson, 
ÖSK, inbjudna för att informera om ärendet vid kommunstyrelsens 
behandling av detsamma. 
 
Vidare beslutade arbetsutskottet § 87/2014-03-25 att vad gäller etapp 2 får 
ärendet behandlas i budgetberedningen.  

Yrkande 
Åke Nilsson, KD, Lars Rosander, C, Mattias Wärnsberg, S, Tommy 
Ejnarsson, V, Håkan Hermansson, FP, Åke Bergh, M och Göran Berglund 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beredning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott §§ 63/2013, 69/2013, 1/2014, 
10/2014 
Barn- och utbildningsnämnden §§ 143/2013, 146,2013, 1/2014, 15/2014, 
Mikael Petterssons tjänsteskrivelse 2014-03-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 87/2014 
Kommunstyrelsen § 45/2014 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
Ekonomikontoret 
Revisionen 

  

KF § 60/2014 Dnr 2014/76 439 

Bolag för samägande av vindkraftverk 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott att upprätta gemensamt bolag för Hultsfred, Högsby och 
Mönsterås kommuner för samägande av ett vindkraftverk. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att: 
 
1. Hultsfreds Kommunala Industriaktiebolag (HKIAB) ska äga kommunens 
aktier 
2. Godkänna bolagsordningen som finns bilagd i ärendet 
3. Bevilja medel till aktiekapital för det gemensamma bolaget med 400 000 
kronor 
4. Såsom för egen skuld ingå borgen för det gemensamma bolagets, 
Emådalens Vind AB, 556967-7544, låneförpliktelser upp till ett belopp om 
14 000 000 kronor, därpå löpande räntor och kostnader.   
 
I beslutet deltar inte Åke Nilsson, Lars Eriksson, Christian Nytorpet, 
Monica Bergh och Runa Petersson, samtliga KD, med anledning av tidigare 
ställningstagande i ärendet. Åke Bergh, Sievert Andersson, Sture Persson, 
Gunvor Nilsson, Anita Bergh och Conny Daag, samtliga M, samt Tomas 
Söreling, S deltar inte heller i beslutet av samma anledning.  

Reservation 
Håkan Hermansson, FP med instämmande av Göran Berglund reserverar sig 
skriftligen mot beslutet enligt nedan: 
 
”Med stöd av vår tidigare inställning i vindkraftsfrågan i sin helhet 
reserverar vi oss härmed från beslutet. 
 
Vår reservation omfattar därför i sin helhet mot besluten i vindkraftsfrågan 
och för framtida och oförutsedda händelser i densamma.” 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna Hultsfred, Högsby och Mönsterås har i respektive kommun 
tagit beslut om att köpa in och samäga ett vindkraftverk. 
 
Syftet är att främja produktion av förnyelsebar elenergi. Detta är en del i att 
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bidra till att Kalmar län blir en fossilbränslefri region. Upphandlingen av 
kraftverket genomfördes under 2013 av en styrgrupp med representanter 
från de inblandade kommunerna samt en fristående konsult. Under början av 
2014 utvärderades anbuden och ett anbud antogs efter förhandling. 
Vindkraftverket läggs i ett bolag som samägs av kommunerna. 
 
Förslag till bolagsform, bolagsordning och finansiering har nu tagits fram. 
Hultsfreds kommun kommer att äga 40 %, Mönsterås kommun 40 % och 
Högsby 20 %. 

Yrkanden 
Mattias Wärnsberg, S, Torben Lundholm, MP, Lars Rosander, C, Lennart 
Beijer, V och Per-Inge Pettersson, C yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Håkan Hermansson, FP med instämmande av Göran Berglund yrkar avslag 
på förslaget. 

Beredning 
Kommunstyrelsen § § 13/2014, 51/2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 99/2014 
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Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidschef 
 

  

KF § 61/2014 Dnr 2014/45 009 

Ungdomsenhet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar skapa en ungdomsenhet för förebyggande 
arbete kring barn och ungdomar i Hultsfreds kommun. 
 
Vad gäller eventuella kostnader för ungdomsenheten beslutar 
kommunfullmäktige att årets kostnader får rymmas inom befintlig budget 
för socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd. 
 
För 2015 och framåt behandlas ärendet i budgetberedningen med förslag att 
en tjänst för uppsökande verksamhet ska finansieras. 

Ärendebeskrivning 
Redan idag finns ett fungerande samarbete över förvaltningsgränserna för 
att möta barns och ungdomars behov av stöd och stimulans i Hultsfreds 
kommun.   
 
Att skapa en ungdomsenhet är att ta dagens goda samarbete ett steg längre 
för att nå bättre resultat. Den samlade bedömningen från samtliga 
involverade förvaltningar är att det idag är många barn och ungdomar som 
mår dåligt och att gruppen ökar. Stundtals finns inte förutsättningar att 
arbeta förebyggande i tillräcklig omfattning trots att det finns vetskap om att 
det ger goda effekter. Det åtgärdande arbetet tenderar att ta överhand. 
 
Det som kan uppnås genom att samla resurser i en och samma enhet är 
snabbare beslut, tidigare punktinsatser, snabbare kraftsamling vid behov, en 
större dynamisk arbetsgrupp med olika professioner, effektivare 
resursanvändning och större möjligheter att gemensamt organisera en 
uppsökande och förebyggande verksamhet. 
 
Ungdomsenheten föreslås innefatta: 
 
Verksamhetschef 1 tjänst 
Fritidsgårdar  6,97 tjänster 
Fritidsgård/skola 7-gy 1,5 tjänster 
Fritidsgård/skola 4-6 0,5 tjänst 
Migrationsverket 1 tjänst (finansieras av Migrationsverket 2014) 
Uppsökande verksamhet 2 tjänster  
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Samtliga tjänster ovan finns redan finansierade i organisation utom 
uppsökande verksamhet samt migrationstjänsten som det finns extern 
finansiering för enbart under 2014. Budget för övriga kostnader om 100 tkr 
finns redan för förvaltningsövergripande samverkan. Om ytterligare behov 
inom övriga kostnader uppstår tas dessa inom ram genom överflyttning av 
medel från de tre förvaltningarna efter samråd mellan förvaltningscheferna. 
 
Total ny kostnad 2014: 800 tkr 
 
Ungdomsenheten föreslås organisatoriskt ligga under kultur- och 
fritidsförvaltingen och därmed direkt under kommunstyrelsen. Grunden för 
den organisatoriska tillhörigheten är goda resultat av att använda neutrala 
mötesplatser för att nå berörda målgrupper. 
 
Den målgrupp arbetet i första hand vänder sig till är 10-25 år. För 
målgruppen 1-10 år bör arbetet inriktas på föräldrautbildningar, stöd till 
personal och att skapa nätverk kring barn: skola-socialförvaltning-kultur och 
fritid-mödrahälsovård-barnhälsovård 
 
Förenklat kan man dela upp den nya ungdomsenheten i tre spår och ringa in 
spårens viktigaste uppdrag. 
 
ÖSAM – Övergripande samverkan 
• Resursgrupp 
• Uppsökande verksamhet 
• Utbildning 
• Föräldrautbildning 
• Sommarskola 
• Drogvaneundersökning 
 
Fritidsgårdar/Mötesplatser 
• Öppen verksamhet 
• Skatehall 
• Lägerverksamhet 
• Temaveckor 
• Gruppverksamhet 
• LUPP 
 
 
Arbetsmarknadsenhet organisatoriskt kvar i socialförvaltningen 
• Feriearbete 
• Sommarentreprenörer 
• Anskaffande av arbetsplatser till ungdomar som är dömda till 

ungdomstjänst 
• Sommarorkestern 
• Uppföljning av ungdomar som har lämnat skolan under pågående 
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utbildning eller inte påbörjat gymnasiet 
• Ungdomsanställningar 
 

Ett tydligt uppdrag ska ges till arbetsmarknadsenheten och ungdomsenheten 
om att samverka/samarbeta gällande ungdomsfrågor, bland annat genom att 
tydliggöra de mötesplatser som är aktuella i den delen av uppdraget.  
 
Nyckelord för den nya organisationen och det nya arbetssättet är 
”förebyggande, samverkan, samlade resurser, åtgärder och framtidstro”. 
 
Utvärdering ska ske kontinuerligt och med följande mätpunkter: 
• Anmälningar/Anledning till anmälningar 
• Placeringar (långsiktigt) 
• Antal ungdomar som får aktivitet 
• Behörighet till gymnasiet 
• Måluppfyllelse årskursvis 
• Sommarverksamhet (utbud/deltagande) 
• Enkäter- vad tycker barn och ungdomar 
 

Förutsättningarna att lyckas med en ungdomsenhet över 
förvaltningsgränserna har aldrig varit större än idag. En plattform är redan 
lagd via ÖSAM - övergripande samverkan och andra forum där gränser 
suddats ut till förmån för barns och ungdomars bästa i vår kommun. 
 
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsförvaltningen föreslår att man skapar en ungdomsenhet för 
förebyggande arbete kring barn och ungdomar i Hultsfreds kommun. 
Finansiering av kostnaden för ungdomsenheten föreslås ske inom ram, 
bortsett från 800 tkr som avser uppsökande verksamhet. Ungdomsenheten 
organiseras under kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Inför kommunfullmäktiges sammanträde har socialnämnden kompletterat 
med en ny beslutsparagraf för att tydliggöra att arbetsmarknadsenheten ska 
vara kvar under socialnämnden. 
 
Förslaget har MBL-förhandlats 2014-04-28 utan att berörda fackliga 
organisationer haft något att erinra. 

Yrkande 
Per-Inge Pettersson, C, Tommy Ejnarsson, V, Håkan Hermansson, FP, Åke 
Nilsson, KD, Rosie Folkesson, S och Gunvor Nilsson, M yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Barn- och utbildningsnämnden § 9/2014 
Socialnämnden §§ 21/2014, 48/2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 109/2014 
Kommunstyrelsen § 46/2014 
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Motionsställaren 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 

  

KF § 62/2014 Dnr 2013/184 710 

Motion från Börje Helgesson, FP i barnomsorgsfrågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad utifrån barn- och 
utbildningsnämndens beslut om att stå fast vid gällande riktlinjer och 
regelverk.  
 
Reservation 
Börje Helgesson, FP reserverar sig till förmån för eget skriftligt yrkande 
enligt nedan: 
 
”Med anledning av vår motion i barnomsorgsfrågor och med hänvisning till 
dagens beslut som enligt vår uppfattning grundar sig på tre helt olika 
förutsättningar, varför vi reserverar oss och yrkar på bifall till vår motion 
enligt ovan.” 

Ärendebeskrivning 
Börje Helgesson, FP, har 2013-10-15 lämnat in en motion med följande 
förslag: 
 
”Alla som betalar maxtaxa och har en heltidstjänst ska ha fri tillgång till 
förskola måndag till fredag under ordinarie öppettider. 
Skollagen anger att kommunen är skyldig att erbjuda förskola för att 
vårdnadshavare ska kunna arbeta eller studera. Servicegraden ska höjas så 
att inte enbart dessa två faktorer ska ge rätt till vistelsetid på förskolan. 
Vårdnadshavare som betalar maxtaxa och arbetar heltid ska inte heller 
behöva redogöra om varför de behöver en viss vistelsetid på förskolan. 
Folkpartiet har fått signaler om att sådana frågor uppfattas kränkande av 
vårdnadshavare.” 
 
Kommunstyrelsen beslutade § 17/2014-02-04 att återremittera motionen till 
barn- och utbildningsnämnden för komplettering av svar enligt yrkande om 
återremiss från Mikael Pettersson, FP. Yrkandet om återremiss avsåg 
komplettering av svar på sista stycket i motionen om bland annat att 
orättvisorna måste upphöra, samt att tilldelad plats om heltid också ska 
omfatta heltid, annars måste taxan anpassas till verklig utnyttjad tid. 
 
2014-02-10 träffades barn- och utbildningschef Cynthia Strömberg och 
Börje Helgesson. Helgesson förtydligade då Folkpartiets förslag till ändrat 
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regelverk och vill att förslaget ska tas upp i barn- och utbildningsnämnden 
för vidare behandling. 
 
Barn- och utbildningschefen har 2014-02-10 sammanfattat Folkpartiets 
förslag så som Börje Helgesson framförde det. Helgesson har läst och 
godkänt förslaget som sitt eget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 25/2014-03-12 att gällande 
riktlinjer och regelverk fortsätter att gälla då dessa har sin utgångspunkt i 
barnens bästa.   

Yrkanden 
Börje Helgesson, FP med instämmande av Göran Berglund yrkar att 
motionen ska bifallas. 
 
Mattias Wärnsberg, S yrkar avslag på motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Börje Helgessons yrkande om bifall till motionen mot 
Mattias Wärnsbergs yrkande om avslag på motionen och finner att yrkandet 
om avslag ska ställas mot kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot Mattias Wärnsbergs 
yrkande om avslag på motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag varpå omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Mattias Wärnsbergs yrkande om avslag. 
 
Omröstningsresultat 
Vid omröstningen som redovisas i särskild omröstningslista beslutar 
kommunfullmäktige med 24 ja-röster mot 18 nej-röster enligt 
kommunstyrelsens förslag. Två ledamöter avstår från att delta i 
omröstningen. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 124/2013  
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 308/2013, 2/2014, 89/2014              
Kommunstyrelsen §§ 17/2014, 47/2014                                                                                                       
Barn- och utbildningsnämnden §§ 149/2013, 25/2014 
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Kommunkansliet 
Revisionen   

KF § 63/2014 Dnr 2014/73 009 

Redovisning av motioner under beredning 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av motioner under 
beredning per 2014-04-08. 

Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige har kommunkansliet 
upprättat en redovisning per 2014-03-26 av inlämnade motioner som inte är 
färdigberedda. Redovisningen upptar 19 motioner för genomgång. 
 

Dnr 2012/114 Motion från Lennart Beijer m fl, samtliga S och V, om 
kartläggning av situationen för barn och ungdomar. Motionen kommer att 
besvaras inom kort. En ungdomsenhet ska införas enligt KF §61/2014 och 
kommer vara till gagn för det förebyggande arbetet. 
 
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 pågående gestaltningsprogram 
för Hultsfred tätort. 
 
Dnr 2013/30 Motion från Lennart Beijer, V, om vattenspel i Hulingen. 
Lämnad till budgetberedningen ksau § 53/2014-03-04. 
 
Dnr 2013/35 Motion från Lennart Beijer, V, om uppsnyggning och sanering 
av östra industriområdet. Beslut om att motionen är besvarad av 
kommunfullmäktige KF § 53/2014. 
 
Dnr 2013/39 Motion från Rosie Folkesson och Eva Svedberg, båda S, om 
grön hemtjänst. Ytterligare utredning begärd ks § 58/2013-06-04. Motionen 
avvaktas i väntan på utredning om fordonslösningar för hela kommunen. 
 
Dnr 2013/89 Motion från Mattias Wärnsberg och Tomas Söreling, båda S, 
om tillskapande av gång- och cykelväg i Målilla. Lämnad till 
budgetberedningen ksau § 54/2014-03-04. 
 
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. En ny upphandlingspolicy är under 
beredning ksau § 80/2014-03-18. 
 
Dnr 2013/152 Motion från Håkan Hermansson, FP, om trafikmiljön vid 
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Lilla Torget. Remitterad till ÖSK för yttrande ksau § 276/2013-10-08. 
 
Dnr 2013/184 Motion från Börje Helgesson, FP, i barnomsorgsfrågor.. 
Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde i § 62/2014 att 
motionen är besvarad utifrån barn- och utbildningsnämndens beslut att stå 
fast vid gällande regelverk. 
 
Dnr 2013/186 Motion från Socialdemokraterna om kvinnojouren. 
Remitterad till socialnämnden för yttrande ksau § 309/2013-11-05. 
 
Dnr 2013/225 Motion från Lennart Beijer, V, om att lagen om offentlig 
upphandling missgynnar landsbygden. Remitterad till kommunchefen för 
yttrande ksau § 20/2014-01-28. 
 
Dnr 2014/3 Motion från Tommy Rälg och Rosie Folkesson, båda S, om 
Silverslättsvägen. Remitterad till samhällsbyggnadsgruppen för yttrande 
ksau § 21/2014-01-28. 
 
Dnr 2014/15 Motion från Åke Nilsson, KD, m.fl. om barnahus i norra 
länsdelen. Remitterad till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande ksau § 31/2014-01-28. 
 
Dnr 2014/25 Motion från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om full 
lön vid journattstjänstgöring. Remitterad till socialnämnden och 
personalkontoret för yttrande ksau § 74/2014-03-18. 
 
Dnr 2014/26 Motion från Socialdemokraterna om satsning på rehabilitering 
för äldre. Remitterad till socialnämnden för yttrande ksau § 75/2014-03-18. 
 
Dnr 2014/27 Motion från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om att 
motverka ensamhet bland äldre. Remitterad till socialnämnden och Campus 
Hultsfred för yttrande § 76/2014-03-18. 
 
Dnr 2014/32 Motion från Lennart Davidsson, KD, om att ompröva 
kylmaten. Remitterad till socialnämnden i samråd med kostchefen 2014-01-
04. 
 
Dnr 2014/41 Motion från Håkan Hermansson, FP, om allaktivitetshus i 
Hultsfred. Remitterad till kultur- och fritidschefen för yttrande ksau § 
77/2014-03-18. 
 
Dnr 2014/69 Motion från Åke Nilsson, KD, om ungdomskraft. Remitterad 
till utvecklingskontoret 2014-04-01 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 108/2014 
Kommunstyrelsen § 48/2014 
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Kommunkansliet 
Nämndsekreterarna 
Kommunchefen 
Ekonomikontoret 

  

KF § 64/2014 Dnr 2014/64 004 

Digital nämndadministration och digitala utskick 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna projektet ”Digital 
nämndadministration” vilket bland annat innebär en övergång från 
pappershandlingar till digitala utskick. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att politikerna får låna läsplattor och 
mobila bredband för att kunna ta emot kallelser och handlingar digitalt. 
 
Engångskostnaderna för digital nämndadministration, 340 000 kronor, ska 
finansieras inom anslaget för administrativ utveckling. De årliga 
kostnaderna för supporten ska utökas med det ökade beloppet för support 
inom respektive diarium som blir efter uppgraderingen. 
 
Finansiering för inköp av läsplattor, ca 680 000 kronor, får ske genom ett 
anslag i ombudgeteringen för 2014 samt att driftbudgeten utökas med  
200 000 kronor för mobila bredband och supportkostnad för 
möteshanteringsmodulen. 
 
Vad gäller inköp av läsplattor återkommer kostnaden vart fjärde år. 

Ärendebeskrivning 
Projektets mål är en övergång till digitala utskick genom att ha en digital 
nämndadministration med möjligheter till digitala utskick. 
 
Totalt skickas årligen ca 3 000 utskick med möteshandlingar, totalt hamnar 
dessa på ca 375 000 kronor. Det innebär mycket handpåläggning och 
miljöpåverkan. Genom att ha digitala utskick skulle det ge mindre 
miljöpåverkan, mindre arbetsinsatser och samtidigt vara en anpassning till 
dagens samhälle där handlingar och information är mer lättåtkomligt med 
digitala funktioner. 
Hanteringen ska bli snabb, rättsäker, korrekt och tillgänglig. Det ska 
möjliggöra ett bra bemötande genom att sökmöjligheterna blir bättre. En 
smidigare hantering för politiker att kunna ha sina handlingar samlade 
istället för pappersluntor utan sökmöjligheter. Vidare möjliggörs att 
underlag i färg och olika format kan användas i större utsträckning. 
 
En del i projektet är också att två ungdomar kommer finnas tillhands under 
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ett halvår för att hjälpa till med distribution och komma igång med 
plattorna. 
 
Digital nämndadministration 
Ärendehanteringssystemet som används idag är föråldrat och saknar digitala 
funktioner som skulle underlätta sammanträdesadministrationen. 
 
Digitala utskick 
Genom övergång till digitala utskick skulle effektiviseringsvinster uppnås. 
Bland annat frigörs tid för nämndsekreterare och vaktmästeri samt minskar 
pappersflödet hos våra politiker för att nämna några. 
 
Övriga förväntade effekter 
Genom att ta fram en rutin för hur arbetet med att sammanställa kallelser 
och protokoll kommer det att bli enhetligt inom nämnderna/förbund och 
styrelse. Nämndarbetet kommer att bli mindre sårbart vid frånvaro då 
sekreterare kan gå in oavsett nämnd eller styrelse. 
 
Vidare ska en rutin tas fram hur underlagen ska utformas vilket ska 
underlätta för beslutsfattandet för politiker då det finns struktur i 
handlingarna. Likaså att det kommer se lika ut i kallelser för de olika 
nämnderna/förbund och styrelse. 
 
En övergång till digitala utskick skulle ge en sparad energimängd i papper 
och transporter motsvarande ca 3 000 kWh per år. 
 
Finansieringsförslag 
Engångskostnaderna för digital nämndadministration är 340 000 kronor som 
föreslås finansieras inom anslaget för administrativ utveckling. 
 
Vad gäller de årliga kostnaderna, ca 197 000 kronor, föreslås årliga 
supporten hanteras inom respektive budget som berörs med den ökade 
summan per diarium. 
 
Vad gäller engångskostnaderna för digitala utskick föreslås att ett 
engångsanslag på 680 000 kronor tas med i ombudgeteringen för 2014 samt 
att driftbudgeten utökas med 200 000 kronor per år för bland annat support 
och mobila bredband. 
 
Vad gäller inköp av läsplattor återkommer kostnaden vart fjärde år. 

Yrkanden 
Tomas Söreling, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 93/2014 
Kommunstyrelsen § 49/2014 
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Skorstensfejarmästaren 
Räddningschefen 
Ekonomikontoret 
 

  

KF § 65/2014 Dnr 2014/63 174 

Uppräknade taxor för brandskyddskontroll och 
sotningstaxor samt uppräknat arvode till 
skorstensfejarmästaren 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till taxor för sotning och 
brandskyddskontroller att gälla från och med 1 maj 2014. Detta innebär att 
tidigare antagna taxor därmed upphör att gälla. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fastställa 
taxor för både sotning och brandskyddskontroller. Nu gällande beslut gäller 
till och med 2014-04-30. Kommunen tillämpar sedan 2002 sotningsindex 
enligt kommunförbundets cirkulär 2002:83. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting och Skorstensfejarmästarförbundet har 
träffat en ny överenskommelse att gälla från och med 2014-05-01. 
Föreslagen taxa är enligt rekommendation i cirkulär 14:11, sotningsindex 
2014 uppräknad med 1,24 %. 
 
Även arvodet till skorstensfejarmästaren Lennart Johansson är uppräknat 
med samma procentsats, från 21 370 till 21 634 kronor exklusive 
mervärdesskatt för 2014.   

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 101/2014 
Kommunstyrelsen § 50/2014 
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 

          § 62 
  

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 - - - -      

9 Åke Bergh, M   X X      

10 Lennart Davidsson, KD Lars Eriksson, KD X X      

11 Gunilla Abrahamsson, S  X  X     

12 Ulf Larsson, C Alexander Steinvall 
Svensson, C 

X X      

13 Konny Bogren, S Tommy Aronsson, S X  X     

14 Sievert Andersson, M  X X      

15 Pia Rydh, V Anna Westerlund, V X  X     

16 Carina Littorin, MP  X X      

17 Tomas Söreling, S   X  X     

18 Anders Andersson, KD Christian Nytorpet, KD X X      

19 Ove Karlsson, S Sylve Rydén, S X  X     

20 Pär Edgren, M Sture Persson, M X X      

21 Agneta Bergman, S  X  X     

22 Mats Fransson, C  X X      

23 Dennis Larsson, S Ingbert Andersson, S X  X     

24 Monica Bergh, KD  X X      

25 Tommy Ejnarsson, V  X  X     
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA   
           § 62 
  

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  X X      

29 Lars Lundgren, C  X X      

30 Tommy Rälg, S Britt Wireland Sorpola, 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 Martin Rydén, S X  X     

36 Börje Karlsson, C Ann-Charlott Andersson, 
C 

X X      

37 Eva Svedberg, S  X  X     

38 Stig Andersson, S  X  X     

39 Göran Berglund   X Avs
-tår 

     

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 Lennart Eklund, C X X      

45 Håkan Hermansson, FP 

§ § 55 p. 1-6, 56-61 

Börje Helgesson, FP 

§ § 55 p. 7, 62-65 

X Avs
-tår 

     

Närvarande                   44/45     24      18 
     2 avstår 


