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Sammanträdesdatum 
2014-06-23 

Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2014-06-23 kl. 15.00-18.50 

   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

    
Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef  
 Johan Sandell, sekreterare 
 Britt Olsson, kommunsekreterare 
 Mats Stenström, ekonomichef §§ 89-95  
 
Utses att justera 
 
 
 
 
Tid för justering 

Per-Inge Pettersson 
Tommy Ejnarsson    
 
Kommunhuset 2014-06-26  
kl. 13.00                                              

 
Underskrifter 

Paragrafer §79-98 

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

 
Ordförande ……………………………………………. 
 Fredrik Eirasson 
 
Justerande ……………………………………………. 
 Per-Inge Pettersson    Tommy Ejnarsson 
  
 
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum  2014-06-23 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-06- Datum för anslags 
nedtagande 

2014-07- 

    
  
  
Förvaringsplats av protokollet  Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Johan Sandell 
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KF § 79/2014    

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. Beslut från kommunfullmäktige i Högsby kommun om ansvarsfrihet 

för bl a Östra Smålands Kommunalteknikförbund, KF § 74. 
 

3. Boverket har beviljat bidrag till Vena Bygdegård med 285 000 
kronor enligt förordningen om bidrag till allmänna samlingslokaler, 
jämför KF § 24/2013. 
 

4. Skrivelse om justerad medlemsavgift till Samordningsförbundet 
samt ny budget. 
 

5. Utvärdering av Tillväxt- och näringslivsprogrammet 2013. 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KF § 80/2014 Dnr 2014/125 009 

Motion från Göran Berglund om att införa möjlighet att 
lämna medborgarförslag 

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

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Göran Berglund har 2014-05-26 lämnat in en motion 
om att kommunen ska införa möjligheten att lämna medborgarförslag. 
 
Motionsställaren anför att medborgarförslagsrätten har en särställning som 
demokratiskt verktyg då den är reglerad i kommunallagen. Det är idag inte 
tvingande för kommunerna att införa denna möjlighet men enligt 
motionsställaren har nu en majoritet av landets kommuner infört denna 
möjlighet. 
 
Enligt motionen skulle införandet av medborgarförslag göra att 
medborgarna får tydligare besked i olika frågor och eventuella 
åsiktsskillnader i de parlamentariska församlingarna skulle också 
synliggöras. 
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Den valde 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
Personalkontoret 
Revisorerna 
Pärmen 
Kommunkansliet 

  

KF § 81/2014 Dnr 2014/96 023 

Val av revisorssuppleant i Hultsfreds Kommunala 
Industri AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Bengt-Olof Karlsson, S till 
revisorssuppleant i Hultsfreds Kommunala Industri AB. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i beslut § 58/2014 entledigat Gabriella Vogt, KD 
från uppdraget som lekmannarevisor i Hultsfreds Kommunala Industri AB 
(HKIAB). 
 
I kommunfullmäktiges beslut § 72/2014 utsågs Staffan Leijon, C till ny 
lekmannarevisor i bolaget. I samma beslut utsågs också Torbjörn Karlsson, 
V till revisorssuppleant. 
 
Bolagsordningen för Hultsfreds Kommunala Industri AB stadgar dock att 
fullmäktige ska utse två lekmannarevisorer och två suppleanter. Med 
anledning av detta har kommunens revisorer föreslagit att även Bengt-Olof 
Karlsson, S utses till revisorssuppleant. 

Beredning 
Kommunfullmäktige §§ 58/2014, 72/2014 
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Ekonomikontoret 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
 
 

  

KF § 82/2014 Dnr 2013/87 303 

Finansiering av informationskvällar om enskilda 
avlopp 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna finansieringsförslaget för 
informationskvällarna istället för tidigare beslut om att anställa en VA-lots.  
 
Detta innebär då att 60 000 kronor avsätts i ombudgeteringen och 60 000 
kronor i budget för 2015.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade § 90/2013-06-17 att godkänna en 
projektanställning för en tid av 12 månader med uppdrag att färdigställa 
VA-plan och VA-policy samt att vara VA-lots. 
 
Finansiering skulle då ske genom att 200 000 kronor skulle gå via VA-taxor 
samt 501 200 kronor skulle tas ur år 2013 års resultat. Dessa pengar har inte 
använts och är inte heller avsatta. 
 
Efter mötena med fastighetsägare i Karlsborg tog styrgruppen för VA-frågor 
upp frågan om hur arbetet skulle gå vidare.  
 
På grund av svårigheter att rekrytera VA-lots beslutade styrgruppen att ha 
informationskvällar för kommunens fastighetsägare med enskilda avlopp. 
Första informationskvällen ägde rum i Målilla 28 maj 2014. 
 
På mötet gavs information om Emån, pågående inventering av enskilda 
avlopp, teknik för enskilda avlopp och information om vad som gäller för 
enskilt avlopp och kommunal VA-utbyggnad. 
 
Inbjudan sändes ut till 1700 fastighetsägare med enskilt avlopp i 
kommunen.  
 
För att så många som möjligt ska kunna gå är tanken att fler möten ska 
ordnas. En utvärdering kommer att ske efter första mötet för att eventuellt se 
över informationspunkterna. 

Finansiering  
Vad gäller VA-plan och VA-policy kommer konsult att handlas upp. 
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Arbetet med plan och policy påbörjas under 2014 och beräknas slutföras 
under 2015. För 2015 är 150 000 kronor avsatta i budget under 
”Kretsloppsanpassade VA-utredningar/VA-plan och policy”. 
 
Däremot behövs finansiering för informationskvällarna. För 2014 föreslås 
60 000 kronor i ombudgeteringen för 2014 samt att 60 000 kronor avsätts i 
budget för år 2015. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 137/2013, 170/2013, 131/2014 
Kommunstyrelsen §§ 56/2013, 69/2014 
Kommunfullmäktige § 90/2013 
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Kostchefen 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Ekonomikontoret 

  

KF § 83/2014 Dnr 2014/84 299 

Tillfälligt kök vid Knektagården 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund att genomföra en upphandling avseende hyra av 
en köksmodul till Knektagården, för en hyresperiod på tre år.  
 
Markarbeten med mera om 150 000 kr får finansieras med befintliga 
investeringsmedel för ”förändringar kök”. Investeringar för kök kan mins-
kas med 350 000 kr, med anledning av att åtgärder inte behöver genomfö-
ras i Knektagårdens befintliga kök.  
 
Hyreskostnaden för den tomma lokalen 318 000 kr får hanteras genom 
hyresfördelning på övriga lokalbeståndet. Hyreskostnaden för köksmodulen 
310 000 kr per år i tre år ryms inom ramen för nuvarande hyreskostnad. 

Reservation 
Göran Berglund reserverar sig mot beslutet till förmån eget yrkande om 
avslag. 

Ärendebeskrivning 
Knektagårdens mottagningskök är mycket slitet och vid ett tillsynsbesök 
från miljö- och byggnadskontoret blev Hultsfreds kommun, som 
fastighetsägare, ålagt med föreläggande om vite om inte åtgärder vidtas 
innan 2014-04-30, förlängt till 2014-06-01 i avvaktan på besked. 
 
Den mest kostsamma anmärkningen är att åtgärda skadade kakel- och 
klinkerplattor i köket. Efter provtagning har det konstaterats att fogmassan 
innehåller asbest. Ovanstående åtgärder har kostnadsberäknats till  
500 000 kronor. Tidsåtgången för renoveringen beräknas bli minst två 
månader. Kostchef Karin Anemyr har under en längre tid fört diskussioner 
med lokalresursplaneringsgruppen om behovet av att förändra verksamheten 
med anledning av att Lindblomsskolans kök är hårt belastat. En lösning är 
att istället för att renovera mottagningsköket hyra en köksmodul med 
tillagningskök till Knektagården under en treårsperiod, där all mat till 
Lindgården och Knektagården tillagas. 
 
Bedömningen har gjorts att hyra en köksmodul skulle kosta ca  
310 000 kronor per år i tre år. Kostnader för markplanering, inkoppling av 
el, vatten, avlopp och bygglov tillkommer med ca 150 000 kronor. 
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Kostorganisationen betalar 318 000 kronor i internhyra för Knektagårdens 
mottagningskök 2014. Om mottagningsköket inte ska användas kommer en 
hyresförlust uppstå efter uppsägningstiden med motsvarande belopp. Denna 
hyresförlust hanteras genom att kostnaden fördelas på kommunens totala 
fastighetsbestånd, enligt riktlinjer i internhyressystemet. 
 
Driftstart beräknas ske till hösten, under förutsättning att beslut tas om att 
genomföra en tillfällig lösning för köket på Knektagården. Kostchefen 
föreslår att Östra Smålands Kommunalteknikförbund genomför en 
upphandling avseende hyra av en köksmodul, för en hyresperiod på tre år. 
150 000 kronor för markarbeten m.m. föreslås finansieras med befintliga 
investeringsmedel för ”förändringar kök”.  
 
Investeringar för kök kan minskas med 350 000 kronor, med anledning av 
att åtgärder i Knektagårdens befintliga kök inte behöver genomföras.  
Hyreskostnaden, 318 000 kronor, för den tomma lokalen föreslås hanteras 
genom hyresfördelning på övriga lokalbeståndet. Hyreskostnaden för 
köksmodulen, 310 000 kronor per år i tre år, ryms inom ramen för 
nuvarande hyreskontrakt. 

Yrkanden 
Göran Berglund yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag eller alternativt 
återremiss för ytterligare beredning. 
 
Lars Rosander, C, Håkan Hermansson, FP och Åke Nilsson, KD yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras varvid omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst för Göran Berglunds yrkande om återremiss. 
 
Vid omröstningen som redovisas i särskild omröstningslista beslutar 
kommunfullmäktige med 39 ja-röster mot 1 nej-röster att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Göran Berglund 
yrkande om avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Budgetberedningen Budget 2015 
Kommunstyrelsen § 66/2014 
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Motionsställarna 
Ekonomikontoret 
Energistrategen 
Socialnämnden 

  

KF § 84/2014 Dnr 2013/39 732 

Svar på motion om grön hemtjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 60 000 kronor för att finansiera 
merkostnaderna för att införa en elbil inom hemtjänsten och en till bilpoolen 
under 2015. 
 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att till kommande års budgetberedning 
avsätta ytterligare 60 000 kronor i två år för att finansiera merkostnaderna 
under hela leasingperioden. 
 

Med hänsyn till ovanstående beslut samt yttrandena i tjänsteskrivelsen 
beslutar kommunfullmäktige att motionen är bifallen. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Rosie Folkesson och Eva Svedberg, båda S, har 
tidigare lämnat in en motion om att införa elbilar inom hemtjänsten. 
 
Motionen återremitterades § 58/2013-06-04 till energistrategen för 
ytterligare beredning. 
 
Energistrategen Jens Karlsson har nu lämnat följande yttrande: 
 
Fler leasingbilar i hemtjänsten 

Hemtjänstens personal nyttjar privata fordon i tjänsten för ca 9 700 mil per 
år. Milersättningen uppgår då till 281 000 kr. 

Det genomsnittliga maxbehovet av privata fordon samtidigt är 26 st. Detta 
innebär alltså att man behöver 26 leasingfordon för att ersätta behovet av 
9 700 mil med privata fordon i tjänsten.  

Med det billigaste leasingalternativet skulle merkostnaden för att ersätta alla 
mil med privata fordon i tjänsten, med leasingbilar uppgå till ca 770 000 kr 
per år. 

Miljöeffekten av att ersätta alla mil med privata fordon i tjänsten går inte att 
beräkna då vi inte vet vilka typer av privata fordon som används.  

Tittar man på mil med privata fordon i tjänsten i kommunen som helhet så 
ligger hemtjänsten under snittet för antal mil per person. Däremot ligger till 
exempel enhetscheferna inom socialen på ett högre snitt per person.  

Ska man ur kostnadssynpunkt titta på att ersätta privata fordon i tjänsten så 
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bör man istället fokusera på andra grupper inom kommunen. Ska man titta 
på det ur ett miljöperspektiv är det bättre att fokusera på att minska antalet 
bilar genom effektivare ruttplanering.  

Batteriernas totala miljöbild 

De uppgifter som finns om batterier för elbilar visar på att de har en 
livslängd på 10-20 år eller ca 10 000-20 000 mil.  

Biltillverkarna jobbar hela tiden för att öka livslängd, energitäthet och 
energimängden i sina batterier. För att kunna göra det måste de hela tiden 
använda så nya batteritekniker som möjligt. Ur ett miljöperspektiv är det 
bättre på två sätt; det går åt mindre material per kWh energilager och mindre 
material över tid tack vare ökad livslängd. 

Eldrift är ett bättre alternativ ur miljösynspunkt framförallt för att det har en 
mycket högre verkningsgrad än en förbränningsmotor.  

Störst ekonomisk och miljömässig nytta samt enklast att införa 

Störst ekonomisk och miljömässig nytta med en elbil skulle man få inom 
hemtjänsten då det är där man kör flest mil med befintliga leasingbilar.  

Enklast att införa skulle vara inom ÖSK då det är minst antal förare per 
fordon. 

IT-kontoret ligger kör ungefär lika få mil per fordon som ÖSK men har å 
andra sidan fler förare per fordon. 

Ett fjärde alternativ kan vara att införskaffa en elbil i bilpoolen för att få så 
många förare som möjligt på den vilket kan vara bra ur ett pedagogiskt sätt 
(fler får testa och kanske är villiga att införskaffa en själva). 

Uppdaterade kalkyler 

Kalkylerna har uppdaterats. Detta då priserna i ramavtalet har uppdaterats 
samt att flera förvaltningar/enheter har valt andra bilar än vad man har haft 
tidigare. I de förra kalkylerna utgick vi från mest likvärdiga bilar mot de 
man då använde. Nu har vi utgått från samma storlek på bil och de billigaste 
alternativen. 

Merkostnaden för en personbil uppgår nu istället till mellan 80 000 till 
93 000 kr för en treårig leasingperiod. När det gäller lätta lastbilar uppgår 
merkostnaden till 80 000 kr under tre år. 

Ingen supermiljöbilspremie är inräknad. Detta då det inte kommit några nya 
direktiv om premien ska finnas kvar efter årsskiftet eller ej. Om premien 
finns kvar innebär det en minskad leasingkostnad med ca 30 000 kr för tre 
år. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 82/2013, 140/2014 
Kommunstyrelsen §§ 58/2013, 65/2014 
Kommunfullmäktige § 17/2013 
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Motionsställaren 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Säkerhetssamordnaren 

  

KF § 85/2014 Dnr 2013/152 311 

Svar på motion om trafikmiljön vid Lilla Torget 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna gatuavdelningens yttrande som 
svar på motionen och att åtgärderna sker så snart som möjligt och att 
motionen därmed anses vara besvarad. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att en utvärdering av åtgärderna ska ske 
inför ytterligare investeringsåtgärder vid Lilla Torget. 
 
Slutligen beslutar kommunfullmäktige att bifalla Håkan Hermanssons 
tilläggsyrkande enligt nedan: 
 
”Avsikten är att vid sidan av de aktuella åtgärderna, som f.ö. måste 
genomföras skyndsamt, om möjligt finna nya former för att öka säkerheten 
vid utsatta ställen på väg till och från våra skolor. 
 
Kommunens säkerhetssamordnare får uppdraget att utreda nya 
förutsättningar för det som tidigare kallades för ”skolpoliser”. 
Föräldramedverkan, frivilligorganisationer, polisen, trafikverket m fl kan 
vara aktuella aktörer.” 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Håkan Hermansson, FP, har 2013-09-06 lämnat in en 
motion om trafikmiljön kring Lilla torget i Hultsfred. Motionsställaren anser 
inte att dagens situation är tillfredsställande och önskar därför mätningar av 
trafikflödet, att en ombyggnad av korsningen prioriteras i budgeten samt att 
skolpoliser införs. Arbetsutskottet beslutade § 276/2013-10-08 att remittera 
motionen till Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) för yttrande. 
 
Staffan Svensson, ÖSK, har nu lämnat följande yttrande: 
”Olika förslag till lösning av trafiksituationen vid Lilla torget har under åren 
studerats och en lösning med cirkulationsplats för anslutande vägar, Västra 
och Östra Långgatan och Norra Oskarsgatan förordas. Tillgängligt utrymme 
för en cirkulationsplats är begränsat varför inlösen av del av närliggande 
fastighet kan vara nödvändigt. Projektet har kostnadsberäknats och medel 
finns avsatt i 2017 års investeringsbudget. 
 
I avvaktan på lösningen med cirkulationsplats kommer gatuavdelningen 
under 2014 att vidta åtgärder som syftar till att göra GC-vägen längs med 
Västra och Östra Långgatan säkrare vid passagen förbi Lilla torget.  
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Övergångsstället för GC-vägen kommer att flyttas längre upp på Norra 
Oskarsgatan och räcken kommer att monteras som styr upp trafiken på GC-
vägen till övergångsstället. Övergångsstället kommer också att utrustas med 
blinkljus som aktiveras när gående och cyklister närmar sig 
övergångsstället. Den nya placeringen av övergångsstället innebär att det 
blir kortare väg för gående och cyklister att korsa Norra Oskarsgatan och att 
siktförhållandena förbättras.”  

Yrkanden 
Håkan Hermansson, FP yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
följande tillägg: 
 
”Avsikten är att vid sidan av de aktuella åtgärderna, som f.ö. måste 
genomföras skyndsamt, om möjligt finna nya former för att öka säkerheten 
vid utsatta ställen på väg till och från våra skolor. 
 
Kommunens säkerhetssamordnare får uppdraget att utreda nya 
förutsättningar för det som tidigare kallades för ”skolpoliser”. 
Föräldramedverkan, frivilligorganisationer, polisen, trafikverket m fl kan 
vara aktuella aktörer.” 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 109/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 276/2013, 141/2014 
Kommunstyrelsen § 68/2014 
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Motionsställarna 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Ekonomikontoret 
 

  

KF § 86/2014 Dnr 2013/89 312 

Svar på motion angående tillskapande av gång- och 
cykelväg i Målilla 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 950 tkr avsätts i budget 2015 för att 
anordna gång- och cykelväg i Målilla i samband med Trafikverkets 
asfaltering av Vetlandavägen.  
 
Med detta beslutar kommunfullmäktige att motionen är bifallen.  

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Mattias Wärnsberg och Tomas Söreling, båda S, 
har 2013-05-07 lämnat in en motion om tillskapande av gång- och cykelväg 
i Målilla. I motionen yrkas att det byggs en cykelväg mellan stora rondellen 
i Målilla och minirondellen Vetlandavägen/Stockholmsvägen. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 203/2013-06-25 att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsgruppen för yttrande vilket lämnades vid arbetsutskottets 
behandling av ärendet 2013-08-20: 
 
”Samhällsbyggnadsgruppen tillstyrker motionen, då detta höjer säkerheten 
för cyklande i Målilla, inte minst de barn som cyklar till och från 
Venhagsskolan. Vägen är tillräckligt bred, så fysisk plats borde inte vara 
några problem att skapa och dessutom är mera cykling även bra ur 
folkhälsosynpunkt. Detta sammanfaller också bra med utvecklingen av det 
tilltänkta nya handelsområdet vid stora rondellen i Målilla.” 
 
Arbetsutskottet beslutade § 219/2013-08-20 att återremittera motionen till 
samhällsbyggnadsgruppen för ytterligare beredning. 
 
Samhällsbyggnadsgruppen har nu tagit fram ett underlag med 
kostnadsberäkning för tillskapande av gång- och cykelväg mellan rondellen 
vid RV34 och minirondellen Vetlandavägen/Stockholmsvägen i Målilla.  
 
Arbetsutskottet remitterade motionen till budgetberedningen som föreslog 
att ta ställning till detta i budget när Trafikverket meddelat om när i tiden 
Vetlandavägen kommer att asfalteras. Detta för att möjliggöra samordning 
för asfaltering om positivit beslut i frågan tas.  
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Trafikverket har meddelat att asfaltering är planerad till 2016 men för att 
säkerställa pengar till gång-och cykelväg föreslås att 950 tkr avsätts redan i 
2015 års budget.  

Yrkanden 
Mattias Wärnsberg, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 64/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 203/2013, 219/2013, 54/2014 
Kommunstyrelsen § 81/2014 
 
 



 
 Sammanträdesprotokoll  15 (47) 

Sammanträdesdatum 
2014-06-23 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Partierna i kommunfullmäktige 
Personalkontoret 
Ekonomikontoret 
 

  

KF § 87/2014 Dnr 2014/18 009 

Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda (OPF-KL) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga enligt 
SKL:s cirkulär 13:75 enligt förslaget nedan. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet beslutade § 122/2014-04-28 att arvodesfrågan för 
överförmyndare och ersättare får återkomma i samband med att övriga 
arvoden ska ses över. Personalkontoret har lämnat följande förslag till 
beslut: 
 
”Kommunfullmäktige föreslås anta bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga enligt SKL:s 
cirkulär 13:75. 
 
OPF-KL ska gälla för alla förtroendevalda som väljs första gången i 
samband med valet 2014 eller senare samt för de som ej omfattats av PBF 
eller äldre avtal tidigare. Förtroendevald som tidigare har omfattas av PBF 
eller äldre reglementen kvarstår i detta system. 
 
OPF-KL innehåller dels ett omställningsstöd och dels pension. 
Omställningsstödet gäller för förtroendevald på heltidsuppdrag eller minst 
40 %. Omställningsstödet är ett ekonomiskt tidsbegränsat stöd kombinerat 
med aktiva omställningsinsatser. 
 
Pensionen gäller oavsett omfattning. Pensionsförmånerna avser 
avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd och 
familjeskydd.  
 
Pensionsavgift sätts av på de årliga kontanta ersättningarna. 
Pensionsavgiften uppgår till 4,5 % av pensionsgrundande inkomst upp till 
7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på pensionsgrundande inkomst över 7,5 
inkomstbasbelopp. Vid små pensionsavgifter utbetalas detta kontant istället 
för att avsättas som pension. 
 
Pensionsavgifterna sätts av som pensionsbehållning hos kommunen och 
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utbetalas som en livsvarig pension till den förtroendevalda efter ansökan till 
kommunens pensionsmyndighet. 
 
Pensionsmyndighet är kommunstyrelsens arbetsutskott och handläggning 
sker genom personalkontoret.” 

Yrkande 
Mattias Wärnsberg, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 233/2013, 297/2013, 122/2014, 
147/2014 
Kommunstyrelsen §§ 100/2013, 72/2014 
Kommunfullmäktige § 117/2013 
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Motionsställaren 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Samhällsbyggnadsgruppen 
Ekonomikontoret 

  

KF § 88/2014 Dnr 2013/30 339 

Svar på motion om vattenspel i Hulingen 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 1 mnkr för belysning på del av 
Strandpromenaden och med detta anses motionen vara bifallen. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Lennart Beijer, V, har lämnat en motion om vattenspel 
i sjön Hulingen. I motionen föreslår Lennart Beijer att någon form av 
vattenspel sätts upp i Hulingens norra del. Sommarkvällar ska det belysas i 
olika färger. Vidare föreslås att Strandpromenaden ges ett lämpligt antal 
ljuspunkter som skulle göra promenadstråket mer tillgängligt året runt. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 79/2013-02-26 ge uppdrag till 
samhällsbyggnadsgruppen att lämna yttrande över motionen. 
 
Samhällsbyggnadsgruppen lämnade då ett yttrande till sammanträdet 2013-
06-11 med förslag på upplägg utifrån motionens intentioner. 
I yttrandet redogjorde samhällsbyggnadsgruppen om att motionen 
sammanfaller mycket väl med det gestaltningsarbete som gruppen inlett. 
Det passar också väl in i strävan att göra sjön mer levande och attraktiv för 
både boende och turister. I yttrandet finns följande förslag: 
 
Förslag gavs att planarkitekt Sara Dolk (numera stadsarkitekt) fick i 
uppdrag att ta fram några alternativ till belysning för Strandpromenaden där 
sådan saknas. Det vill säga främst genom Alkärrets naturreservat och på 
Strandlyckan. Miljöhänsyn för Alkärret måste beaktas. 
 
Samhällsbyggnadsgruppen har lämnat svar med kostnadsberäkning på 
belysning längs Strandpromenaden. 
 
Gruppen skriver bland annat att både ett vattenspel och belysning längs 
Strandpromenaden sammanfaller med det gestaltningsarbete som gruppen 
inlett och passar väl in i strävan att göra sjön mer levande och attraktiv för 
både boende och besökande. 
 
Vad gäller belysningsfrågan längs sjön så sträcker sig Strandpromenaden 
genom olika miljöer, allt ifrån naturreservatet Alkärret till parkliknande 
omgivningar och skogsmiljö. Dessa värden kan tas tillvara och förstärkas 
med rätt belysning på rätt plats, och göra promenadstråket till något utöver 
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det vanliga. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 53/2014-03-04 att lämna motionen vidare för 
behandling i budgetberedningen.   
 
På budgetberedningens behandling av ärendet kom frågor om det är möjligt 
att använda sig av solceller varför ärendet nu åter tas upp i arbetsutskottet 
för att få ytterligare beredning i ärendet. 
 
På arbetsutskottets möte 2014-05-20 lyfts ärendet om olika slags belysning 
och även om när det ska lysa. Arbetsutskottet beslutade § 144/2014-05-20 
att ge stadsarkitekt Sara Dolk i uppdrag att se över lösningar för delar av 
Strandpromenaden. Detta uppdrag har ännu inte återrapporterats. 

Yrkanden 
Tommy Ejnarsson, V yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 79/2013, 181/2013, 53/2014, 144/2014 
Kommunfullmäktige § 14/2013 
Kommunstyrelsen § 86/2014 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 15.53-16.35. 
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Alla förvaltningar 
Revisionen 
Ekonomikontoret 
 

  

KF § 89/2014 Dnr 2014/122 042 

Budgetuppföljning 2014-04-30 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till styrelser, nämnder och 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred att, vid negativa 
avvikelser, vidta åtgärder för att eliminera dessa samt att i övrigt visa 
återhållsamhet gällande driftbudgetens kostnader. 
 
Vidare beslutas att uppdrag ges att till årets slut sträva efter att minska den 
beräknade investeringsbudgeten genom att förskjuta eller ställa in 
genomförandet av enskilda investeringsobjekt.  

Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har sammanställt en uppföljning per 2014-04-30 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget. 
 
Hultsfreds kommuns resultat för år 2014 beräknas bli ett överskott på 3,4 
mnkr vilket är 8,7 mnkr sämre än budgeten. I ombudgeteringen beräknas 
resultatet vid årets slut uppgå till ett överskott på 5,1 mnkr.  

Beredning 
Kommunstyrelsen § 77/2014 
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Alla förvaltningar 
Ekonomikontoret 
 
 

  

KF § 90/2014 Dnr 2014/75 042 

Ombudgetering 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till ombudgetering för 
år 2014. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att uppdrag ges till styrelser och 
nämnder att tillvarata alla möjligheter till besparingar, för att vid årets slut 
redovisa nettokostnader med överskott mot budget. 
 
Likaså beslutas att stor återhållsamhet ska iakttas vid såväl tillsättning av 
nya tjänster som vid återbesättande av inrättade tjänster. 
 
Slutligen beslutar kommunfullmäktige att endast absolut nödvändiga 
investeringar genomförs – övriga ska inte genomföras eller senareläggas.  

Ärendebeskrivning 
Resultatet för 2014 beräknas till + 5 083 tkr efter ombudgetering, vilket är 
2 083 tkr mer än den budget som fastställdes i juni förra året (benämns 
budget i den fortsatta texten), men 7 070 tkr mindre än den beräkning som 
gjordes i december 2013. 
 
I förhållande till budget är skatter och statsbidrag 14 789 tkr större och i 
förhållande till beräkningen 1 911 tkr större. Verksamhetens nettokostnader 
är 14 706 tkr större än budget och 10 981 tkr större än beräkningen. 
 
Värdeförändringen av pensionsmedel beräknas bli 4 700 tkr, vilket är 1 000 
tkr bättre än budget och beräkning. 

Nytt löneantagande 
I budgeten för 2014 har antagits att lönerna ökar med 3,5 procent. Utfallet 
blev en ökning på 2,6 procent. Den lägre ökningen medför lägre kostnader 
för 2014 med 3 635 tkr. 
 
Utöver detta har vid budgetberäkningen i december, i samband med att 
förvaltningarnas lönenivåer uppdaterats till nivå per den 1 april 2013, 
löneökningar för första kvartalet 2014 blivit kvar i reservationen för 
löneökningar. Denna del av reservationen är 3 719 tkr. Totalt betyder detta 
att löneökningarna blir 7 354 tkr lägre. 
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Ökade driftskostnader 
Kostnaderna för pensionsutbetalningar beräknas öka med 1 441 tkr utöver 
budget. Medel för administrativ utveckling äskas med 1 000 tkr, vilket 
skulle varit med i budget 2014 när budgeten antogs i juni förra året. 
 
De största förändringarna är förstärkning av socialnämndens budget med 
7 000 tkr för placeringar av barn och ungdomar och budget för att täcka 
Hultsfreds Kommunala Industri AB:s (HKIAB) förväntade underskott med 
2 900 tkr. För 2013 redovisade barn- och familjeenheten ett underskott på 
12,7 mnkr och HKIAB med 5,2 mnkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ökar kostnaderna för ny verksamhet som 
kvälls- och helgöppen förskola 500,0 tkr och för hyrda lokaler 439,1 tkr. 
Fler barn i förskolan bland annat på grund av migration, ändrade regler för 
”15-timmarsbarn” i förskolan och behov av budgetförstärkning efter 
genomförande av förslagen i vaktmästeriutredningen medför att budgeten 
för ”Kost och städ” behöver förstärkas med 899,8 tkr. 
 
Engångskostnader som för rivning av Råsebäckskolan – 868 tkr och rivning 
av ett övergivet bostadshus för 150 tkr är andra poster som ökar 
kostnaderna. ÖSK får högre kostnader för pensioner med 940 tkr, köp av 
tjänster från kommunen 536,6 tkr (=ökad intäkt i kommunen i kommunen), 
bostadsanpassning 350 tkr, krav på att utreda alla gamla deponier 150 tkr 
och merkostnader för succession 305,3 tkr. 

Investeringar 
Totalt investeringsbelopp för 2014 föreslås bli 44 637, en ökning från 
budget med 18 130 tkr.  
 
Av detta är det föreslagna ombudgeteringar 17 960 tkr för försenade objekt 
från 2013 varav 12 800 tkr avser Ekliden. För att kunna finansiera sista 
etappen av ombyggnaden av Ekliden har dessutom 5 800 tkr ianspråktagits 
från 2015 års investeringsplan – totalt investeringsbelopp för Ekliden 2014 
är således 18 600 tkr.  
 
Investeringsbeloppen för kvarstående budgeterade objekt 2014 har minskats 
med 1 000 tkr och investeringsobjekt för 4 825 tkr skjutits fram i tiden. 

Skatter och statsbidrag 
Summa skatter och statsbidrag har i jämförelse med junibudgeten ökat med 
14 789 tkr och i jämförelse med decemberberäkningen med 1 911 tkr. 
Kostnadsutjämningen förändrades med 11 439 tkr i stället för i budget 
antagna 9 970 tkr efter att systemet för kostnadsutjämning äntligen hade 
uppdaterats.  
 
Framförallt fler invånare den 1 november 2013, bättre 
skatteunderlagsoprognoser och reviderat system för inkomstutjämningen har 
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ökat inkomstutjämningen och regleringsbidraget med 12 395 tkr, medan de 
egna skatteintäkterna och LSS-utjämningen minskar med 502 tkr.  
 
Utöver detta har slutavräkningar av preliminära skatteutbetalningar blivit  
1 112 tkr lägre medan fastighetsavgiften beräknas bli 315 tkr bättre. 
Summa skatter och statsbidrag i ombudgeteringen är 1 911 tkr högre än i 
den beräknade budgeten.  
 
Den största skillnaden är bättre skatteunderlagsprognos för 2013 vilket 
medför att slutavräkningarna för 2013 och 2014 beräknas bli 1 631 större. 
Prognosen för fastighetsavgiften är 316 tkr större än tidigare, medan LSS-
utjämning är något lägre 35 tkr. 

Finansiering - nyupplåning 
Nyupplåningen föreslås i ombudgeteringen öka med 25 321 tkr för att täcka 
nettot av minskat resultat och ökade investeringsutgifter. Lägre räntenivåer 
än budget betyder att budgeten för kostnadsräntor kan sänkas med 1 000 tkr. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 103/2014, 130/2014 
Kommunstyrelsen § 78/2014 
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Ekonomikontoret 
Revisionen 
 
 

  

KF § 91/2014 Dnr 2014/56 041 

Mål och budget  2015 – utdebitering av kommunalskatt 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utdebiteringen till kommunen för år 2015 
blir oförändrad, det vill säga 21,91 kronor per skattekrona. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen föreslår oförändrad utdebitering av kommunalskatt för år 
2015. 

Beredning 
Budgetberedningen § 2/2014 
Kommunstyrelsen § 79/2014 
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Alla förvaltningar 
Revisionen 
Ekonomikontoret 
 

  

KF § 92/2014 Dnr 2014/56 041 

Mål och budget 2015 – drift och investeringsbudget 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till mål och budget 2015. 
 
Utveckling och kvalitetshöjning Hultsfreds Camping (dnr 2014/47) 
Kommunfullmäktige beslutar att investeringen på 1,7 mnkr läggs med i 
budget för 2015 under förutsättning att femårigt arrendeavtal förhandlas 
fram och höjning av arrendeavgiften under samma avtalsperiod med  
100 000 kronor per år. 
 
Datakassa Hagadal 
Kommunfullmäktige beslutar att själva investeringen på 100 tkr läggs in i 
budget 2015 men driften som är beräknad till 60 tkr per år får rymmas inom 
egen budget för kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
Familjecentral (dnr 2011/143) 
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 700 tkr årligen till en familjecentral. 
 
Anslag för oförutsedda behov 
Anslaget för oförutsedda behov till kommunstyrelsens arbetsutskotts  
förfogande fastställs till 50 000 kronor. 
 
Anslaget för oförutsedda behov till kommunstyrelsens förfogande  
fastställs till 400 000 kronor. 
 
Anslaget för oförutsedda behov till kommunfullmäktiges förfogande  
fastställs till 650 000 kronor. 
 
Utredningsuppdrag i samband med beslut om budget för 2015. 
Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunchefen att utreda framtida 
rekryteringsbehov inom framför allt äldreomsorgen och vilka åtgärder som 
är möjliga att vidta för att kommunen ska framstå som en attraktiv 
arbetsgivare. Uppdraget bör vara slutfört i så god tid att eventuella åtgärder 
kan övervägas i budgetarbetet för 2016. 
 
Satsning 1 mnkr till hemtjänsten med följande motivering enligt 
yrkande från Mattias Wärnsberg, S och Per-Inge Pettersson, C: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta följande yrkande enligt nedan: 
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”Utökad budget för hemtjänsten med satsning på sociala insatser/samvaro 
vid måltider som inkluderar lyhördhet för den enskildes behov vad gäller 
mat vid vissa situationer/dagar, för de med biståndsbeslut. Detta är en del i 
den utveckling som pågår för ökat välbefinnande för den äldre.” 
 
Tillgänglighetsanpassning vid båtbryggorna vid sjön Hulingen 
Kommunfullmäktige beslutar att översyn ska läggas med i uppdraget att se 
över taxorna för båtplats. 
 
Återinfört aktivitetsstöd, yrkande från Göran Berglund 
Kommunfullmäktige beslutar att aktivitetsstödet för pensionärsföreningar 
återinförs. Till detta anslås 50 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade § 50/2014-03-31 om förslag till fördelning 
av ram för drift- och investeringsbudget för år 2015. 

Tidigare har följande beslut tagits i budgetberedningen och 
kommunstyrelsen: 

Påbyggnad av båtbrygga vid Strandlyckan (dnr 2014/34) 
Kommunstyrelsen beslutade i § 82/2014 att ge i uppdrag till kultur-och 
fritidschefen att ta fram förslag till taxa för båtplats vid bryggorna som ska 
gälla år 2015.  
 
Motion om vattenspel i Hulingen m m (dnr 2013/30) 
Budgetberedningen beslutade om ytterligare beredning i arbetsutskottet. 
Arbetsutskottet har hanterat ärendet § 144/2014-05-20 med uppdrag till 
stadsarkitekten Sara Dolk om ytterligare beredning av ärendet.  
Behandlas i § 86.    
 
Digital nämndadministration (dnr 2014/64) 
Budgetberedningen beslutade BB § 7 att lägga in beräknade kostnader för 
bland annat utökad support i budgetförslaget för 2015. 
 
Barnens landmärken (dnr 2014/2) 
Budgetberedningen beslutade BB § 10 att 600 tkr avsätts till Barnens 
Landmärken enligt förslaget samt 60 000 kronor årligen läggs in i driften 
från och med 2015. En lägesrapport är lämnad där det meddelas att ansökan 
är avslagen men att projektpengar kan ges till hjälp för att söka andra 
pengar. Detta innebär att pengar kommer att sökas på annat håll. Gruppen 
vill då att pengar sätts av 2015 (500 tkr ur samhällsbyggnadsfrågor och 100 
tkr avsätts ur turismkontot). Till detta föreslås då att 60 000 kronor för den 
årliga driften läggs in i budget. 
 
Ungdomsenheten (dnr 2014/45) 
Budgetberedning beslutade BB § 11 att 400 tkr årligen avsätts i budget från 
och med 2015 utifrån kommunfullmäktiges beslut § 61/2014-04-28 om 
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ungdomsenheten. Detta innebär bland annat att en tjänst för uppsökande 
verksamhet ska finansieras. 
 
Förlängning av extra resurs vid fastighetsavdelningen, Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (dnr 2014/38)  
Kommunstyrelsen beslutade i § 80/2014 att ett anslag om 400 tkr läggs in i 
budget 2015 och framåt för att täcka upp förlängning av extra resurs. 
 
Demografimodellen och administrativa kontoren 
Budgetberedningen beslutade BB § 14 att förslag till alternativa lösningar 
för demografimodellen får tas inför kommande budgetarbeten vad gäller för 
de administrativa kontoren. Ekonomichef Mats Stenström och kommunchef 
Lars-Erik Rönnlund har redogjort för hur demografimodellen slår på 
kostnader som inte kommunen kan påverka, tex medlemsavgifter och 
försäkringskostnader. 
 
Minskade lokalytor – behålla del av hyran innevarande år 
Budgetberedningens beslutade BB § 15 att så länge inget annat är beslutat 
så ska tolkningen vara att det är innevarande års hyra som får behållas av 
den nämnd som lämnar lokalen. Frågan lyftes i samband med ett ärende som 
är under beredning.    
 
Investeringar  
Budgetberedningen beslutade BB § 16 att då det är en hög investeringsnivå 
behöver 2016 års nivå vad gäller investeringar minskas.  

Yrkanden 
Lars Rosander, C, Åke Nilsson, KD, Per-Inge Pettersson, C, Håkan 
Hermansson, FP, och Anders Andersson, KD yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Göran Berglund yrkar att kommunstyrelsens förslag ändras när det gäller 
följande punkter:  
- Återinfört aktivitetsstöd till pensionärsföreningar till en kostnad av 50 tkr 
(driftbudget) 
- Utredning om framtidens äldreboenden, 100 tkr (driftbudget) 
- Minskat årligt anslag för energieffektivisering med 1 000 tkr 
(investeringsbudget) 
 
Vad gäller Göran Berglunds yrkanden om köket vid Knektagården 
behandlas de i § 83. Göran Berglunds yrkande om minskat bidrag till Hotell 
Hulingen drogs senare tillbaka. 
 
Mattias Wärnsberg, S och Per-Inge Pettersson, C yrkar följande: 
”Utökad budget för hemtjänsten med satsning på sociala insatser/samvaro 
vid måltider som inkluderar lyhördhet för den enskildes behov vad gäller 
mat vid vissa situationer/dagar, för de med biståndsbeslut. Detta är en del i 
den utveckling som pågår för ökat välbefinnande för den äldre.” 
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Beslutsgång   
Ordförande ställer Göran Berglunds yrkanden mot kommunstyrelsens 
förslag vart och ett för sig.  
 
Först ställer ordförande frågan om yrkandet om återinfört aktivitetsstöd ska 
bifallas finner att kommunfullmäktige beslutar att yrkandet inte ska bifallas 
varpå omröstning begärs. 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens föreslag och nej-röst för Göran Berglunds 
yrkande om återinfört aktivitetsbidrag för pensionärsföreningar. 
 
Vid omröstningen som redovisas i särskild omröstningslista beslutar 
kommunfullmäktige med 12 ja-röster mot 28 nej-röster att återinföra 
aktivitetsbidraget för pensionärsföreningar. 
 
Ordförande ställer sedan frågan om Göran Berglunds yrkande om att göra 
utredning om framtidens äldreomsorg ska bifallas och finner att yrkandet 
avslås. 
 
Därefter ställer ordförande frågan om Göran Berglunds yrkande om minskat 
anslag för energieffektivisering ska bifallas och finner då att yrkandet 
avslås. 
 
Slutligen ställs frågan om Mattias Wärnsbergs och Per-Inge Petterssons 
yrkande om satsning på hemtjänsten ska bifallas och finner att yrkandet ska 
bifallas.  

Beredning 
Budgetberedningen 2015 
Kommunstyrelsen § 77/2014 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18.10-18.20. 
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Samtliga förvaltningar 
Informationsstrategen 
Ekonomikontoret 
 

  

KF § 93/2014 Dnr 2014/56 041 

Mål och budget 2015 - taxor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till taxor för år 2015. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att fastställa förslaget till höjning av 
taxa för vatten och avlopp innevarande år från och med 2014-07-01.  

Ärendebeskrivning 
Förslag till taxor för år 2015 har lämnats från styrelse och nämnder. 
Taxor för vatten och avlopp redovisas på mötet. Ett förslag är för taxa 2015 
och ett förslag är för taxehöjning från och med 2014-07-01.  
 
Taxan för renhållning samt tömning av slamavskiljare och slutna tankar 
kommer under hösten. 
 
Vad gäller taxor för serveringstillstånd ges inspektören i uppdrag att räkna 
fram taxorna utifrån fastställt prisbasbelopp för år 2015. I taxeförslaget 
presenteras procentsatsen för de olika taxorna. 

Beredning 
Budgetberedningen 2015 
Kommunstyrelsen § 84/2014 
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Ekonomikontoret 
AB Hultsfreds Bostäder 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
RockCity Hultsfred AB 

  

KF § 94/2014 Dnr 2014/56 041 

Mål och budget 2015 - ramar för att ta upp lån och ingå 
borgensförbindelser för år 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med  
kommunstyrelsens reglemente bemyndiga kommunstyrelsen att vid  
behov för kommunens räkning, utöver rörelsekredit på 39,5 mnkr,  
uppta tillfälliga lån under 2014 inom ramen 30 mnkr. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att kommunstyrelsen har rätt att under 
2015 omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som 
förfaller till betalning under 2015 och ta upp långfristiga lån till ett högsta 
belopp om 30 mnkr. 
  
Kommunfullmäktige beslutar vidare att såsom för  
egen skuld ingå borgen för 
  
- AB Hultsfreds Bostäders låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om  
  totalt 186 mnkr 
- Hultsfreds Kommunala Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett  
  totalt lånebelopp om totalt 170 mnkr 
- RockCity Hultsfred AB:s (Hultsfreds Kommunala Industri AB:s  
   helägda dotterbolag) låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om totalt  
  18,5 mnkr 
 

samt tillkommande löpande ränta och kostnader.   
 
Vad gäller nivån för AB Hultsfreds Bostäder beslutar kommunfullmäktige 
att den ska gälla från och med att denna paragraf är justerad i 
kommunfullmäktiges protokoll. 

Ärendebeskrivning 
På kommunstyrelsens sammanträde lyfts förslag om att för AB Hultsfreds 
Bostäders räkning höja från 176 mnkr till 186 mnkr. Likaså att nivån ska 
gälla från och med att kommunfullmäktiges protokoll är justerat. 

Beredning 
Budgetberedningen Budget 2015 
Kommunstyrelsen § 85/2014 
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Samtliga förvaltningar 
Revisionen 
 
 

  

KF § 95/2014 Dnr 2014/98 101 

Förslag till ny strategikarta för kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till ny strategikarta för 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Lars-Erik Rönnlund har i samband med budgetberedningens 
sammanträden presenterat ett förslag till ny strategikarta för 
kommunfullmäktige. I förslaget finns en mission samt två nya strategiska 
mål. 
 
Missionen utgår från Sveriges Rikes grundlag. Där finns om den 
kommunala självstyrelsen, alla människors rättigheter. Grundlagarna 
sammanfattar kommunens uppdrag och varför kommunen finns. Detta 
tydliggörs framförallt i regeringsformen 1 kap, §§ 1 och 2. 
 
Förslaget till missionen är: 
”Vi bidrar till ett demokratiskt Sverige baserat på grundlagarna.”    
 
Vidare föreslås komplettering (kursivt) på två av perspektiven: 
 
Ordning och reda – Attraktiv arbetsgivare 
Lite bättre varje dag – hållbart samhälle  

Beredning 
Budgetberedning 2015 
Kommunstyrelsen § 83/2014 
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Kommunkansliet 
Koncernledningen 
Informationsstrategen 
 

  

KF § 96/2014 Dnr 2014/119 003 

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna det reviderade reglementet för 
kommunstyrelsen enligt nedan samt att det tidigare antagna reglementet § 
148/2012-12-17 upphör att gälla. 
 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE 
UPPGIFTER 
 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen 
gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 

§ 1 Ledningsfunktionen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan 
och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning. 
 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen 
av kommunens ekonomi och verksamheter. 
 

§ 2 Uppdrag 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna 
bland annat 
 
 utvecklingen av den kommunala demokratin 
 
 personalpolitiken 
 
 den översiktliga planeringen och användningen av mark och vatten 
 
 mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande 
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och 
samhällsbyggandet främjas 
 
 fritids- och kulturpolitiken samt verka för en god fritids- och 
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kulturverksamhet i kommunen 
 
 biblioteksverksamheten 
 
 energiplaneringen och att främja energihushållningen 
 
 kommunens åtgärder för att främja sysselsättningen och näringslivet 
 
 kost- och städverksamheten samt verksamhetsvaktmästeri 
 
 kommunens insatser inom eftergymnasial utbildning 
 
 trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning 
 
 informationsverksamheten 
 
 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet 
 
 arbetet med att effektivisera administrationen 
 
 utvecklingen av informationssystem, informationssäkerhet, IT och 
kommunikation  
 
 utvecklingen av brukarinflytande 
 
 samordning av det kommunala brottsförebyggande arbetet 
 
 tillstånd för och tillsyn av servering av alkoholhaltiga drycker samt 
tillsyn över försäljning av tobaksvaror och öl. 
 
Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa 
 
 miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i 
kommunen 
 
 socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas 
 
 den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god 
kommunal hälso- och sjukvård 
 
 skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas. 
 

§ 3 Ledningsfunktion vid kriser  
Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd i Hultsfreds 
kommun. Ordföranden (eller vice ordföranden då ordföranden har 
förhinder) i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse 
medför att nämnden ska träda i funktion.  
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Vid en extraordinär händelse i Hultsfreds kommun, som inte faller 
under lagen om skydd mot olyckor, tas beslutsbefogenheter och ansvar 
för åtgärder och ledning över av krisledningsnämnden. 
Krisledningsnämnden har full delegation vid en extraordinär händelse. 
Utgångspunkten för krisledningsnämndens ikraftträdande är 
tidsaspekten.  
 
När någon tidspress inte längre föreligger och så snart som den 
ordinarie organisationen har förutsättningar att leda verksamheten ska 
kommunen återgå till normala verksamhetsformer. Arbetsutskottet ska 
till kommunfullmäktige rapportera fattade beslut och vidtagna åtgärder. 
 
Krisledningsnämndens uppgifter är att: 
• Tolka kommunens roll vid extraordinär händelse 
• Företräda kommunen och ge en samlad bild av läget 
• Fatta beslut om den kommunala organisationen (uppgifter och 

resurser) 
• Ange inriktning, bedöma behovet av och verka för samordning eller 

prioritering beträffande samhällsverksamheten inom kommunens 
geografiska område. 

• Samverka med externa intressenter efter krav och behov 
• Vid behov begära bistånd utifrån. 
 

§ 4 Styrfunktionen 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att 
 
 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala 
verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är 
förbehållna annan nämnd 

 
 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt 

 
 tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om 

hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret 

 
 ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och 

förvaltningscheferna 
 
 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst 
vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv 
men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
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kommunen 
 
 tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 

och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i. 

 

KOMMUNENS ÖVRIGA VERKSAMHETER 

§ 5 Ekonomisk förvaltning 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och 
följa av kommunfullmäktige meddelade föreskrifter för detta. 
 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 
uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster kommer in 
och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för 
indrivning av förfallna fordringar. 
 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. 
I denna uppgift ingår bland annat att 
 
 underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom 
 
 se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 
 
 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan 

nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av 
den nämnden. 

 

§ 6 Personalpolitiken 
Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att vara 
kommunens centrala organ för personalfrågor, tillika kommunens löne- 
och pensionsmyndighet. Som sådant organ ska kommunstyrelsen ha 
hand om och ytterst avgöra frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 
 
Det är kommunstyrelsen som utfärdar regler och riktlinjer som är 
bindande för nämnder och förvaltningar. 
 
Kommunstyrelsen har i uppdrag att 
 
 ansvara för utveckling och samordning av policys och riktlinjer för 

personal- och lönepolitiken och personaladministrationen.  
 med bindande verkan för kommunen som arbetsgivare anta centrala 

avtal   
 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning och 

avtal 
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 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare 

 handlägga och avgöra lokala och centrala tvister mellan kommunen 
och de fackliga organisationerna och/eller enskilda arbetstagare 

 besluta om stridsåtgärd vid arbetsmarknadskonflikt 
 lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen 

(1954:130) 
 anställa förvaltningschefer - i förekommande fall efter hörande med 

vederbörande nämnd. 
 
Det är personalorganet = kommunstyrelsens arbetsutskott, som enligt 
delegation från kommunstyrelsen, ytterst tolkar och avgör vilka olika 
ställningstaganden kommunen som arbetsgivare ska göra då tvister 
uppstår. Det är alltså personalorganet som beslutar om ett 
personalärende ska drivas i AD eller inte. Likaså är det personalorganet 
som beslutar om överenskommelser mellan kommunen och enskilda 
anställda och/eller fackliga organisationer för tvisters lösande. 
 
Vid avgörande personalorgansbeslut som rör annan nämnd/förvaltning, 
förutsätts samråd med dessa. Vilka som ska representera 
nämnd/förvaltning i dessa samråd avgörs av den egna 
nämnden/förvaltningen. 
 
Övrig beslutanderätt i personalfrågor tillkommer kommunstyrelsen, 
socialnämnden, barn- o utbildningsnämnden samt miljö- o 
byggnadsnämnden, utifrån av kommunfullmäktige fastställd budget för 
respektive verksamhet samt de personalpolitiska riktlinjerna. 
  
Frågor som styrelse och nämnder därmed har ansvar och befogenhet att 

hantera är 

 arbetstidsfrågor 

 anställningsärenden 

 ledigheter 

 schemafrågor 

 nämndspecifika arbetsmiljöfrågor  

 uppsägningar 

 organisationsfrågor  

 förhandlingar enligt 11-14 och 38 § medbestämmandelagen SFS 
1976:580 (MBL)  

 
Nämnderna har därmed att fullgöra uppgifter som har med fortlöpande 
personalfrågor att göra. Då det gäller tolkningar av personalfrågor 
utifrån lagar och avtal samt lokala och centrala tvister – tillkommer 



 
 Sammanträdesprotokoll  36 (47) 

Sammanträdesdatum 
2014-06-23 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

detta personalorganet/personalchefen för avgörande. 
 

§ 7 Övrig förvaltning 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd, civilförsvarsnämnd, 
beredskapsnämnd, krisledningsnämnd (se § 3) och räddningsnämnd. 
 
Kommunstyrelsen är ansvarig för tillståndsgivning och tillsyn av 
serveringstillstånd enligt Alkohollagen (2010:1622),  beslut om varning 
alternativt förbud mot detaljhandel eller servering av öl samt även 
tillsyn över försäljning av tobak. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för räddningstjänsten och de övriga 
uppgifter kommunen ska sköta enligt lagen om skydd mot olyckor med 
undantag för tillsynen. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för 
kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor och explosiva 
varor vad gäller tillsyn och tillståndsgivning. 
 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom plan- och 
byggväsendet vad gäller strategisk fysisk planering. Miljö- och 
byggnadsnämnden hanterar övriga uppgifter inom plan- och 
byggväsendet. 
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om 
arkivvården finns i arkivreglementet. 
 
Kommunstyrelsen är ansvarig enligt personuppgiftslagen, PUL, för de 
personuppgifter som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens 
ärenderegistrering. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 

§ 8 Övrig verksamhet 
Kommunstyrelsen har vidare hand om de förvaltnings- och 
verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd. 
 

§ 9 Delegering från kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen, eller den kommunstyrelsen utser i sitt ställe, ska 
besluta i följande grupper av ärenden 
 
 vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 

fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare 
föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit 
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 styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som 

fullmäktige fastställt 
 
 inom driftbudgeten omfördela medel som anslagits till styrelsen 

inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige 
fastställd beloppsram och andra riktlinjer 

 
 inom ramen för fastställd budget, genom köp, byte, fastighets-

reglering, expropriation eller inlösen enligt byggnadslagstiftningen, 
för kommunens räkning förvärva fastigheter eller fastighetsdelar 
intill ett högsta belopp i varje särskilt fall av 1 000 000 kronor 

 
 genom försäljning, byte eller fastighetsreglering avhända 

kommunens fastigheter eller fastighetsdelar till ett högsta belopp i 
varje särskilt fall av 1 000 000 kronor.  

 
 genom att utarrendera, hyra ut eller annars upplåta fastigheter som 

tillhör kommunen upp till 15 år. 
 
 när kommunstyrelsen finner det behövligt för att tillvarata 

kommunens intressen, vid offentlig auktion inköpa fast egendom 
eller tomträtt, i vilken kommunen har intecknad fordran eller 
inskriven rättighet eller vilken är intecknad för lån, för vars infriande 
kommunen åtagit sig ansvar, varvid styrelsen snarast ska anmäla 
sådant förvärv till kommunfullmäktige och samtidigt framlägga 
erforderligt förslag till slutlig täckning av förskotterade kostnader för 
förvärvet 

 
 utse ombud för kommunen vid förrättning hos fastighetsbildnings- 

myndighet, och enligt lagen om enskilda vägar med behörighet att på 
kommunens vägnar ansöka om sådan förrättning och att företräda 
kommunen vid förrättningen med den behörighet i övrigt som anges 
i 12 kap 14 § rättegångsbalken 

 
 utse ombud som vid tomtindelning företräder kommunen såsom 

markägare 
 
 genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i byggnadslagen, 

fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen 
tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller 
nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka till ändring 
eller upphävande av sålunda tillkommen rätt 

 
 genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i 

fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen 
belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller 
nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till anläggning enligt 
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fastställd detaljplan och medverka till ändring eller upphävande av 
sålunda tillkommen rätt, utom när det gäller elektrisk 
högspänningsledning ovan jord 

 
 medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och 

relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev liksom andra 
därmed jämförliga åtgärder 

 
 avge yttrande enligt lagen om TV-övervakning,  
 
 utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att 

använda kommunvapnet 
 
 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att 

föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal 

 
 med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag 

eller fastställd av kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av 
sådan kommunens fordran, som hänför sig till kommunstyrelsens 
förvaltningsområde 

 
 utöva kommunens beslutanderätt i ärenden rörande registrering och 

tillståndsprövning enligt lotterilagen 
 
 avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte 

yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala 
självstyrelsen.  

 
Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om 
remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie 
sammanträde med fullmäktige. 
 
(Uppgifter som tidigare hanterades av kommunstyrelsen, tekniska 
kontoret, hanteras sedan 2011-01-01 av Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund, se bilaga 1) 
 

§ 10 Ansvar och rapporteringsskyldighet 
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan 
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER 

§ 11 Sammansättning 
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 

§ 12 Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens 
ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt 
att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt 
den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde 
oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna 
därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ned i 
ordningen. 
 

§ 13 Avbruten tjänstgöring 
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund 
av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett 
sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om 
ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 

§ 14 Inkallande av ersättare 
 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde, ska snarast kalla den ersättare, som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan kallats in. 
 

§ 15 Ersättarnas yttranderätt 
Vid sammanträdet närvarande, ej tjänstgörande, ersättare har 
yttranderätt och får delta i överläggningarna, men kan inte komma med 
förslag eller delta i beslut i ärendet eller få sin mening antecknad till 
protokollet. 
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§ 16 Ersättare för ordförande 
Om varken ordförande eller 1:e vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör 2:e vice 
ordförande ordförandens uppgifter. 
 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid inträder 1:e vice ordföranden i 
ordförandens ställe. 1:e vice ordföranden fullgör därvid ordförandens 
samtliga uppgifter. 
 

Sammanträdena 

§ 17 Tidpunkt 
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen 
bestämmer. 
Sammanträdena är öppna för allmänheten. 
 

§ 18 Kallelse 
Ordförande, eller vid förhinder 1:e vice ordförande, ansvarar för att 
kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt sändas till varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 
fem dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden kan kalla till 
sammanträde ska 2:e vice ordförande göra detta. 
 

§ 19 Ordförande 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 
 
 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 

nämndförvaltning 
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 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 

 
 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga 

nämnder samt 
 
 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt 
annat i ett särskilt fall 

 
 se till att kommunstyrelsens och arbetsutskottets ärenden behandlas 

utan dröjsmål 
 
 vara tillgänglig för allmänheten, förtroendevalda och anställda. 
 
 vara ordförande i kommunala hälsorådet samt tillväxt- och 

näringslivrådet  
 
Kommunstyrelsens ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande får 
närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige angivit i 
särskilt beslut. De får delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot 
någon enskild. 
 

§ 20 Presidie 
 
Presidiet består av ordförande/kommunalråd, 1:e vice ordförande och 
2:e vice ordförande/oppositionsråd. 
 
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland 
styrelsens ledamöter, en ordförande samt en 1:e och en 2:e vice 
ordförande. 
 
Kommunstyrelsens ordförande ska tillika vara kommunalråd. 
Kommunalrådet ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. 
 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande är oppositionsråd. 
 

§ 21 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
 
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar 
den.  
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Vid direktjustering upprättas ett separat protokoll med den eller de 
paragrafer som justerats direkt. 
 

§ 22 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
bör lämnas innan mötet avslutas men senast innan protokollet justeras. 
 

§ 23 Delgivning 
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, 
kommunchefen, kommunsekreteraren eller annan anställd som styrelsen 
bestämmer. 
 

§ 24 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av 
kommunstyrelsen, ska undertecknas av ordföranden eller vid förhinder 
för denne av 1:e eller 2:e vice ordföranden och kontrasigneras av 
anställd som styrelsen bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna 
handlingar. 
 

§ 25 Arbetsutskott 
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. 
 
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. 
 

§ 26 Val av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande 
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland 
utskottets ledamöter en ordförande samt en 1:e och en 2:e vice 
ordförande. 
Om ordföranden i utskottet, på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, inträder 1:e vice 
ordförande att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 

§ 27 Ersättare 
Ersättare äger rätt att närvara vid utskottets sammanträden och ska 
inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda 
ordningen. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
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§ 28 Sammanträdesdag och tid 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs. 
 
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna 
är närvarande. 
 

§ 28 Beredning av ärenden 
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska 
beredas av utskottet om beredning behövs. 
 
Ordföranden, kommunchefen, kommunsekreteraren eller kanslichefen 
överlämnar sådana ärenden till utskottet. 
 
När ärendet beretts ska arbetsutskottet lägga fram förslag till beslut. 
 

§ 29 Styrelse för Hultsfreds Kommunala Industri AB 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska även utgöra styrelse för Hultsfreds 
Kommunala Industri AB. 
 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att biblioteket numera organisatoriskt hör till 
kommunstyrelsen och att vissa delar av räddningstjänstens uppdrag ligger 
under miljö- och byggnadsnämnden har ändringar i reglementet gjorts. 
 
Kommunkansliet föreslår att ändringarna i kommunstyrelsens reglemente 
godkänns samt att tidigare reglemente upphör att gälla. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 145/2014 
Kommunstyrelsen § 74/2014 
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Socialförvaltningen 
Säkerhetssamordnaren 

  

KF § 97/2014 Dnr 2014/102 189 

Förslag på reviderad handlingsplan för POSOM 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad handlingsplan för 
POSOM och att tidigare antagna plan i kommunfullmäktige § 29/2007 
upphör att gälla. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande handlingsplan gällande POSOM beslutades i fullmäktige 2007. 
POSOM är en förkortning på psykiskt och socialt omhändertagande vid 
akuta kriser, olyckor och katastrofer. 
 
Hultsfreds kommun ska ha en beredskap som kan möta olika hot, 
påfrestningar och störningar i kris och katastroflägen. En del i denna 
beredskap är det arbete som utförs av POSOM. 
 
Enligt aktuell handlingsplan ska POSOM bestå av en styrgrupp och särskilt 
utsedda stödpersoner. På grund av att många förändringar skett i 
anställningar så behöver en översyn göras gällande POSOM organisationen 
i kommunen. 
 
I förslaget till ny handlingsplan har fokus varit att försöka hitta en enklare 
och inte så omfattande organisation gällande POSOM. Styrgruppen föreslås 
bestå av en representant från socialförvaltningen (sammankallande), barn- 
och utbildningsförvaltningen, räddningstjänsten, kultur- och fritidskontoret 
samt personalkontoret. Respektive förvaltning har ansvaret att utse en 
ersättare till ordinarie representant i styrgruppen. 
 
Vidare föreslås respektive förvaltning att i sin ordinarie organisation ha en 
uppdaterad lista gällande stödpersoner som kan kallas in vid behov i ett 
POSOM arbete. Vilken förvaltnings stödpersoner som används kan då 
avgöras utifrån vilken form av katastrof som inträffat. 
 
Förslaget har redovisats i katastrofledningsgruppen och i styrgruppen för 
POSOM.    

Beredning 
Kommunfullmäktige § 29/2007 
Kommunstyrelsen arbetsutskott § 138/2014 
Kommunstyrelsen § 67/2014 
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Regionförbundet i Kalmar län 
Revisionen 
 
 

  

KF § 98/2014 Dnr 2014/101 042 

Årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län 2013 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del bevilja ansvarsfrihet för 
Regionförbundet i Kalmar län för år 2013. 
 
Åke Nilsson, KD och Per-Inge Pettersson, C avstår från att delta i ärendets 
behandling och beslut. 

Ärendebeskrivning 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till 
samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om 
samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, 
bland annat avseende beslutsorgan. Istället för fullmäktige finns numera 
enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande 
församling. 
 
Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och 
landstinget). 
 
Regionförbundet anhåller nu om att ansvarsfrihet för 2013 beviljas av 
respektive fullmäktige. Bokslut och revisionsberättelse har översänts. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 133/2014 
Kommunstyrelsen § 71/2014 
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 
          § 83     § 92 
  

Fullmäktigeledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
Ande 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

1 Lars Rosander, C  X X   X   

2 Mattias Wärnsberg, S  X X  X    

3 Åke Nilsson, KD  X X   X   

4 Per-Inge Pettersson, C  X X   X   

5 Carola Nilsson, S  X X  X    

6 Lennart Beijer, V Anna Westerlund, V X X  X    

7 Gunilla Aronsson, C  X X   X   

8 Jonny Bengtsson, S  X X  X    

9 Åke Bergh, M   X X   X   

10 Lennart Davidsson, KD  X X   X   

11 Gunilla Abrahamsson, S Christel Rüdiger Karlsson, 
S 

X X  X    

12 Ulf Larsson, C  X X   X   

13 Konny Bogren, S  X X  X    

14 Sievert Andersson, M  X X   X   

15 Pia Rydh, V -- -       

16 Carina Littorin, MP  X X   X   

17 Tomas Söreling, S  Sylve Rydén, S X X  X    

18 Anders Andersson, KD  X X   X   

19 Ove Karlsson, S Martin Rydén, S X X  X    

20 Pär Edgren, M  X X   X   

21 Agneta Bergman, S Ingbert Andersson, S X X  X    

22 Mats Fransson, C -- -       

23 Dennis Larsson, S -- -       

24 Monica Bergh, KD  X X   X   

25 Tommy Ejnarsson, V  X X  X    
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA   
           § 83     § 92 
  

Fullmäktigeledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
Ande 

§  
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

26 Sofie Lagergren, C Lennart Odengrund, C X X   X   

27 Agneta Malmqvist, S  X X  X    

28 Gunvor Nilsson, M 

§§ 86-90 

Johan Svensson, M 

§§ 96-98 

X - - - -   

29 Lars Lundgren, C  X X   X   

30 Tommy Rälg, S  X X  X    

31 Runa Petersson, KD Christian Nytorpet, KD X X   X   

32 Torben Lundholm, MP  X X   X   

33 Fredrik Eirasson, C  X X   X   

34 Rosie Folkesson, S  X X   X   

35 Patrik Hag, S Edgar Hofvergård, S X X   X   

36 Börje Karlsson, C  X X   X   

37 Eva Svedberg, S  X X   X   

38 Stig Andersson, S  X X   X   

39 Göran Berglund   X  X  X   

40 Magnus Rydlund, V -- -       

41 Tommy Johansson, C  X X   X   

42 Anita Bergh, M Sture Persson, M X X   X   

43 Conny Daag, M  X X   X   

44 Niclas Mobelius, C  X X   X   

45 Håkan Hermansson, FP  X X   X   

Närvarande      §§ 79-85    40/45      39      1       12     28 

      §§ 86-90    41/45 

      §§ 91-95    40/45 

      §§ 96-98    41/45      
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