
 
 Sammanträdesprotokoll  1 (28) 

Sammanträdesdatum 
2014-10-27 

Kommunfullmäktige 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2014-10-27 kl. 18.30-20.40 
   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

    
Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef 
 Mats Stenström, ekonomichef § 117-118  
 Johan Sandell, sekreterare 
  
 
 
Utses att justera 
 
Tid för justering 

     
Kommunhuset 2014-10-30  
kl. 15.00                                              

Underskrifter Paragrafer §112-129 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Johan Sandell 

 
Ordförande …………………………………………………………….. 
 Lennart Beijer § 112-116        Fredrik Eirasson § 117-129 
 
Justerande ……………………………………………. 
 Åke Nilsson                 Rosie Folkesson 
  
 
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum  2014-10-27 
 
Datum för anslags  
uppsättande 2014-10-30 Datum för anslags 

nedtagande 2014-11-22 
    
  
  
Förvaringsplats av protokollet  Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Johan Sandell 
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Sammanträdesdatum 
2014-10-27 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 

  

KF § 112/2014    

Meddelanden 
1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål: 
 
Till kommunfullmäktiges förfogande: 
 
Anslag från årets början    Anslaget 2014             Återstår 
650 000:-                           640 000 :-                    10 000:- 
 
Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål  
 
Anslag från årets början      Anslaget 2014         Återstår  
18 798 000:-                         17 653 430:-           1 144 570:- 

 
 

2. Delårsrapport för Regionförbundet i Kalmar län, 1 januari-30 juni 
2014, samt granskningsrapport 
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Sammanträdesdatum 
2014-10-27 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Den valde 
Kommunkansliet 
Pärmen 
Personalkontoret 

  

KF § 113/2014 Dnr 2014/182  023 

Val av ordförande i kommunfullmäktige 2014-2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Fredrik Eirasson, C till ordförande i 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde föreslås att Fredrik Eirasson, C 
utses till ny ordförande i kommunfullmäktige. 
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Sammanträdesdatum 
2014-10-27 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Den valde 
Kommunkansliet 
Pärmen 
Personalkontoret 

  

KF § 114/2014 Dnr 2014/183 023 

Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 2014-
2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Sofia Welinder, M till ny 1:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde föreslås att Sofia Welinder, M utses 
till ny 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 
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Sammanträdesdatum 
2014-10-27 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Den valde  
Kommunkansliet 
Pärmen 
Personalkontoret 

  

KF § 115/2014 Dnr 2014/184 023 

Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 2014-
2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lena Hasting, S till ny 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde föreslås att Lena Hasting, S utses 
till ny 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Mattias Wärnsberg, S yrkar att Lena Hasting, S utses till 2:e vice ordförande 
i kommunfullmäktige. 
 
John Hoffbrink, SD yrkar att Carl-Johan Pettersson, SD utses till 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Då två förslag finns avseende 2:e vice ordförande genomförs en sluten 
omröstning.  
 
Omröstningsresultat 
Resultatet av den slutna omröstningen utfaller så att Lena Hasting får 21 
röster mot 4 röster för Carl-Johan Pettersson, 20 ledamöter avstår. 
Kommunfullmäktige finner därmed att Lena Hasting utses till 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige. 
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Sammanträdesdatum 
2014-10-27 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

De valda 
Kommunkansliet 
Pärmen 
Personalkontoret 

  

KF § 116/2014 Dnr 2014/185 023 

Val av kommunfullmäktiges valberedning 2014-2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer att utgöra 
kommunfullmäktiges valberedning: 
 
 
C 

Ordinarie 
Per-Inge Pettersson, ordf. 
Åkerö 1 
570 84 Mörlunda 
 

Ersättare 
Lars Lundgren 
Bruksgatan 2 B 
570 83 Rosenfors 

S Lena Hasting, Vice ordf. 
Skifferstigen 3 
577 37 Hultsfred 
 

Tommy Rälg 
Föreningsgatan 5 
577 31 Hultsfred 

SD John Hoffbrink 
Målillavägen 5 
570 80 Virserum 
 

Göran Gustafsson 
Torp 9 
570 80 Virserum 

M Sievert Andersson 
Sörgården Lilla Sinnerstad 
570 84 Mörlunda 
 

Åke Bergh 
Bergstigen 3 
570 84 Mörlunda 

V Tommy Ejnarsson 
Västra Långgatan 5 A 
577 37 Hultsfred 
 

Pia Rydh 
Ålefors 3 
570 80 Virserum 

KD Lennart Davidsson 
Tallåsvägen 7 
570 84 Mörlunda 
 

Åke Nilsson 
Bruksallén 7 
577 51 Silverdalen 

MP Carina Littorin 
Åkebo Höganäs 1 
577 91 Hultsfred 
 

Lena Hjelte 
Venskögle 6 
570 80 Virserum 

FP Håkan Hermansson 
Fridhemsgatan 6 
577 30 Hultsfred 

Wenche Lindahl 
Kvillemåla Gård 
570 80 Virserum 
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Sammanträdesdatum 
2014-10-27 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige föreslå en ledamot samt en ersättare till 
valberedningen. 

Yrkanden 
Lars Rosander, C yrkar att Per-Inge Pettersson, C utses till ordförande i 
valberedningen. 
 
Mattias Wärnsberg, S yrkar att Lena Hasting, S utses till ordförande i 
valberedningen. 

Beslutsgång 
Då två förslag avseende ordförande finns genomförs en sluten omröstning.  

Omröstningsresultat 
I den slutna omröstningen får Per-Inge Pettersson 24 röster mot 19 röster för 
Lena Hasting, två ledamöter avstår. Kommunfullmäktige finner därmed att 
Per-Inge Pettersson utses till ordförande i valberedningen. 



 
 Sammanträdesprotokoll  8 (28) 

Sammanträdesdatum 
2014-10-27 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Samtliga förvaltningar 
Ekonomikontoret 
Revisionen 
 

  

KF § 117/2014 Dnr 2014/173 042 

Delårsrapport för Hultsfreds kommun per 2014-08-31 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Hultsfreds 
kommun per 2014-08-31. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har sammanställt en delårsrapport per 2014-08-31. Inför 
kommunfullmäktiges sammanträde har revisorerna lämnat en 
granskningsrapport. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 267/2014 
Kommunstyrelsen § 99/2014 
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Sammanträdesdatum 
2014-10-27 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Högsby kommun 
Revisionen 
Ekonomikontoret 

  

KF § 118/2014 Dnr 2014/173 042 

Delårsrapport för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund per 2014-08-31 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för Hultsfreds kommuns del godkänna 
delårsrapporten för Östra Smålands Kommunalteknikförbund per 2014-08-
31. 

Ärendebeskrivning 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund har lämnat förslag om att 
kommunfullmäktige ska godkänna delårsrapporten för förbundets del. Inför 
kommunfullmäktiges sammanträde har kommunalförbundets revisorer 
avgett en granskningsrapport. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 267/2014 
Kommunstyrelsen § 99/2014 
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Sammanträdesdatum 
2014-10-27 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Kommunkansliet 
 
 
 

  

KF § 119/2014 Dnr 2014/73 009 

Redovisning av motioner under beredning 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av motioner under 
beredning per 2014-10-01. 

Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunkansliet två 
gånger per år upprätta en redovisning av inlämnade motioner som inte är 
färdigberedda. Mot bakgrund av detta redovisas därför motioner under 
beredning per 2014-10-01. Redovisningen upptar 15 motioner för 
genomgång. Sedan den senast redovisningen per 2014-03-16 har 
kommunfullmäktige slutligen behandlat 8 stycken motioner. Av de ej 
färdigberedda motionerna finns det tre stycken motioner som är äldre än ett 
år, varav den äldste inlämnades till fullmäktiges sammanträde 2012-06-25. 
Nedan redovisas var motionerna för närvarande ligger i beredningen: 
 
 Antal motioner som 

remitterats till 
remissinstansen 

Varav gemensamt 
uppdrag med annan 
remissinstans 

Socialnämnden 4 3 
Samhällsbyggnadsgrupp 2  
Kommunchef 1  
Ekonomikontor 1 1 
Kostchef 1 1 
Personalkontoret 1 1 
Campus Hultsfred 1 1 
Utvecklingschef 1  
Kommunsekreterare 1 1 
Turist- och infochef 1 1 
Till KSAU 2  
Till KS 3  
Till KF 0  

Redovisning av varje motion 
Dnr 2012/114 Motion från Lennart Beijer m fl, samtliga S och V, om 
kartläggning av situationen för barn och ungdomar. Förslag till svar på 
motionen kommer att behandlas av kommunfullmäktige. 
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Sammanträdesdatum 
2014-10-27 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

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 och berörs även av ett kommande studentarbete. 
Förslag till svar förväntas under våren 2015. 
 
Dnr 2013/90 Motion från Mattias Wärnsberg m fl, samtliga S, om justa 
villkor. Motionen avvaktas i väntan på antagande av upphandlingspolicyn 
(kommunstyrelsens beslut 2014-10-14). 
 
Dnr 2013/225 Motion från Lennart Beijer, V, om att lagen om offentlig 
upphandling missgynnar landsbygden. Motionen  avvaktas i väntan på 
antagande av upphandlingspolicyn (kommunstyrelsens beslut 2014-10-14). 
 
Dnr 2014/3 Motion från Tommy Rälg och Rosie Folkesson, båda S, om 
Silverslättsvägen. Samhällsbyggnadsgruppens yttrande över motionen 
behandlades av ksau §188/2014-08-12 men återremitterades för 
komplettering med kostnadsförslag.  
 
Dnr 2014/13 Motion från Håkan Hermansson, FP, om att utveckla 
Knektagården som boende vid tillfällig vård och omsorg. Förslag till svar 
på motionen behandlas av kommunfullmäktige. 
 
Dnr 2014/15 Motion från Åke Nilsson, KD, m fl om barnahus i norra 
länsdelen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera 
motionen till socialnämnden ksau § 254/2014-09-30. 
 
Dnr 2014/25 Motion från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om full 
lön vid journatt-tjänstgöring. Remitterad till socialnämnden och 
personalkontoret för yttrande ksau § 74/2014-03-18. Socialnämnden 
behandlade ett förslag till yttrande 2014-09-10 men begärde då 
komplettering av uppgifter från verksamheten. 
 
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 ksau § 76/2014-03-18.  
 
Dnr 2014/32 Motion från Lennart Davidsson, KD, om att ompröva 
kylmaten. Remitterad till socialnämnden och kostchefen för yttrande ksau § 
111/2014-04-01. 
 
Dnr 2014/69 Motion från Åke Nilsson, KD, om ungdomskraft. Remitterad 
till utvecklingschefen för yttrande ksau § 111/2014-04-01. Avvaktar 
kostnadsförslag från ÖSK enligt uppdrag från ksau. 
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Sammanträdesdatum 
2014-10-27 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Dnr 2014/116 Motion från Börje Helgesson, FP, om förbättrad/utökad 
skolskjuts inom kommunen Förslag till svar på motionen behandlas på 
kommunfullmäktige. 
 
Dnr 2014/125 Motion från Göran Berglund om att införa möjlighet att 
lämna medborgarförslag Remitterad till turism- och informationschefen och 
kommunsekreteraren för yttrande ksau § 187/2014-08-12. 
 
Dnr 2014/167 Motion från Monica Bergh och Åke Nilsson, båda KD, om 
översyn av kommunala lekplatser Remitterad till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund för yttrande. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 256/2014 
Kommunstyrelsen § 100/2014 
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Sammanträdesdatum 
2014-10-27 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

Motionsställaren 
Socialnämnden f.k. 
 
 

  

KF § 120/2014 Dnr 2014/13 739 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad i och med att 
beslut tagits om att en utredning ska göras om äldreboenden i kommunen. 
 
Vidare noteras kommunfullmäktiges beslut i september (§ 105/2014) om 
inrättande av ett särskilt boende med 13 platser på Knektagården samt 
kommunfullmäktiges beslut i juni (§ 83/2014) om ett nytt tillagningskök i 
form av en modul. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Håkan Hermansson, FP, har lämnat in en motion om att 
utveckla Knektagården som boende vid tillfällig vård och omsorg.  
 
Arbetsutskottet beslutade § 30/2014-01-28 remittera motionen till 
socialnämnden för yttrande. 
 
Motionären vill att Knektagården tas med i kommande diskussioner om 
boende och att förutsättningarna om att inrätta fler platser utreds. Vidare vill 
motionären att det ges möjlighet att bo längre perioder på Knektagården och 
att förutsättningarna utreds för att göra köket till ett tillagningskök. 
 
Den aktuella situationen inom socialförvaltningen vad gäller behov av 
särskilt boende har gjort att frågan diskuterats ingående i socialnämnden 
under våren. Förvaltningen kan konstatera att det i grunden inte är ett ökat 
behov av korttidsplatser som behövs utan snarare permanenta boendeplatser. 
 
Vad gäller tillfällig vård och omsorg i form av korttidsplatser så är 
inriktningen att det ska vara just för kort tid. Det handlar främst om 
avlastning då den enskilde växelvis bor hemma och på korttidsboendet.  
 
Förvaltningen anser att det antal korttidsplatser som finns och som är 
budgeterade är tillräckligt för behovet av just korttidsplatser. Det som för 
närvarande påverkar situationen är att ett stort antal personer som fått beslut 
om särskilt boende blivit beviljade korttid i väntan på det särskilda boendet. 
 
Med anledning av detta har förvaltningen tagit fram ett förslag om att inrätta 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

ett nytt särskilt boende i flygeln som finns på Knektagården. Det innebär en 
ökning med 13 särskilda boendeplatser samt att antalet korttidsplatser 
återställs till 13 rum med möjlighet att vid behov ta emot 19 personer. 
Boendefrågan kommer behöva diskuteras intensivt den närmaste tiden då 
standarden på Knektagården inte håller måttet som krävs, varken för särskilt 
boende eller korttidsboende. Det är därför viktigt att fokusera på hur 
behovet av boende i olika former kommer att se ut i framtiden. 
 
Vad gäller köket har det under våren tagits beslut om att en tillfällig 
modulbyggnad ska ställas upp vid Knektagården som kommer att fungera 
som tillagningskök. 

Yrkande 
Mikael Petersson, FP yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 4/2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 30/2014, 255/2014 
Socialnämnden § 93/2014 
Kommunstyrelsen § 103/2014 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 
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Motionsställaren 
Ungdomsenheten 
 
 

  

KF § 121/2014 Dnr 2012/114 600 

Motion om kartläggning av situationen för barn och 
ungdomar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom beslutet i 
kommunfullmäktige § 61/2014-04-28 som innebär att en ungdomsenhet 
upprättas inom kultur- och fritidsförvaltningen. Ungdomsenheten ska arbeta 
med de frågor som ställs i motionen. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att arbetet i ungdomsenheten samt 
LUPP-arbetet ska redovisas i kommunfullmäktige vid tillfälle. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Lennart Beijer, V, med flera inom S och V har lämnat 
en motion om att föreslå kommunfullmäktige att tillsätta en utredning 
bestående av tjänstemän och politiker. Deras uppgift ska vara att kartlägga 
situationen för barn och ungdomar i vår kommun. Vidare ska förslag tas 
fram, både organisatoriska och ekonomiska, på hur vi ska minimera 
”utslagning” och förstärka denna grupps förutsättningar i livet. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 197/2014-08-14 remittera motionen till 
samverkansgruppen för förebyggande arbete och tidiga insatser 
(socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och 
fritidsförvaltningen) som får i uppdrag att lämna förslag till fortsatt arbete i 
motionens anda. 
 
Samverkansgruppen har nu lämnat följande förslag: 
 
”Arbetet i ÖSAM (övergripande samverkan) har varit mycket kreativt och 
framgångsrikt och har utvecklat en stark samverkan mellan berörda 
förvaltningar när det nu är dags att gå till handling och praktiskt arbete i den 
nya ungdomsenheten. Arbetsprocessen har förankrats väl på två 
arbetsnivåer. Dels i stor grupp tillsammans med berörda förvaltningschefer 
och även i mindre grupp som konkret har tagit fram förslaget på 
ungdomsenheten. Förhoppningen är att den nya ungdomsenheten kommer 
att visa på mycket goda resultat i framtiden, helt i enlighet med de önskemål 
som uttryck i motionen.” 
 
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslogs att en redovisning 
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av ungdomsenhetens arbete samt LUPP-arbetet ska ske för 
kommunfullmäktige.  

Yrkande 
Lennart Beijer, V yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 67/2012 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 197/2012, 253/2014 
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Sammanträdesdatum 
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Motionsställaren 
Barn- och utbildningsnämnden 
Infrastrukturkansliet 
 

  

KF § 122/2014 Dnr 2014/116 623 

Motion om förbättrad/utökad skolskjuts inom 
kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad utifrån yttrandet 
från barn- och utbildningsnämnden som i samråd med Infrastrukturkansliet 
föreslår att reglerna lämnas oförändrade. 

Ärendebeskrivning 
Tjänstgörande ersättaren i fullmäktige Börje Helgesson, FP, har 2014-05-16 
lämnat in en motion om förbättrad/utökad skolskjuts inom kommunen. 
Syftet med motionen är att samtliga skolor, oavsett huvudmannaskap, ska 
behandlas likvärdigt. Motionsställaren beskriver vidare att vissa kommuner, 
bland annat Eslöv och Söderköping, valt att erbjuda en bättre skolskjuts än 
vad lagstiftningen kräver. 
 
I motionen föreslås därför följande 

- att kommunen informerar på hemsidan om samtliga skolresurser och 
på ett likvärdigt sätt, inom vår kommun oavsett huvudmannaskap 

- att skolskjutsreglerna i Hultsfreds kommun ändras så att det elever 
som är inskrivna i friskola erbjuds skolskjuts på lika villkor och med 
samma rättigheter som de elever som är inskrivna i kommunal skola 

- att Hultsfreds kommun ska vara en föregångskommun i Småland vad 
gäller skolverksamhet 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 163/2014-06-10 att remittera 
motionen till Infrastrukturkansliet för att i samråd med barn- och 
utbildningsnämnden lämna yttrande över motionen. 
 
Information på hemsidan 
Barn- och utbildningschef Cynthia Strömberg och chefen för 
Infrastrukturkansliet Michael Leijonhud har nu lämnat yttrande där de bland 
annat skriver att det redan i dagsläget finns information om samtliga 
skolenheter i kommunen inklusive friskolan på kommunens hemsida. 
 
Skolskjutsregler 
Vidare framkommer att kommunen redan idag erbjuder skolskjuts på lika 
villkor och med samma rättigheter för elever oavsett om eleven är inskriven 
på friskola eller kommunal skola. Detta innebär att om en elev väljer att gå i 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

en annan kommunal än hänvisningsskolan kan skolskjuts beviljas om det 
inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.  
 
Vid handläggning av skolskjutsärenden tillämpar kommunen inte sällan en 
generös bedömning vilket innebär att det i gränsfall ofta beslutas till elevens 
fördel. Genom ett utvecklat arbete med skolskjutsentreprenörer och 
kommunens friskola har många skolskjutsärenden lösts med tillfredställande 
resultat för alla parter. 
 
Barn- och utbildningschefen och chefen för infrastrukturkansliet föreslår att 
reglerna för skolskjuts lämnas oförändrade.    
 
Föregångskommun 
Hultsfreds kommun har i nuläget fått beslut från Skolinspektion som 
genomfört tillsyn under våren 2014. Tio av elva skolor är helt utan 
anmärkning. I övrigt finns i verksamheten väl implementerade kommunala 
styrdokument både som anger riktning och utveckling samt garanterar 
kvalitetsnivå. Allt detta finns tillgängligt på hemsidan.  
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 64/2014-08-26 att ställa sig 
bakom yttrandet och föreslå att reglerna lämnas oförändrade.  

Yrkande 
Mikael Petersson, FP yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 68/2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 163/2014, 243/2014 
Barn- och utbildningsnämnden § 64/2014 
Kommunstyrelsen § 105/2014 
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Samtliga förvaltningar 
Kommunkansliet 

  

KF § 123/2014 Dnr 2014/171 006 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till sammanträdesdagar 
för 2015. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag på sammanträdesdagar för 2015 har tagits fram enligt följande: 
Kommunstyrelsen                                Kommunfullmäktige 
Tisdagar Kl Måndagar Kl 
13 januari 14.00 26 januari 16.00 
10 februari 14.00 23 februari 18.30 
10 mars 14.00 30 mars 18.30 
14 april 14.00 27 april 18.30 
5 maj 14.00 25 maj 18.30 
2 juni 9.00 (budget) 22 juni 15.00 (budget) 
Uppehåll Juli-augusti Uppehåll Juli-augusti 
8 september 14.00 28 september 18.30 
13 oktober 14.00 2 november 18.30 
24 november 14.00 14 december 17.00 

 
Kommunstyrelsens sammanträden börjar kl. 14. Gruppmöten är mellan  
kl. 13 och 14. Budgetmötet i juni börjar kl. 9. Kommunstyrelsens 
sammanträden är öppna för allmänheten enligt tidigare beslut i 
kommunfullmäktige. 
 

Introduktionsdag för nyvalda politiker föreslås kl 9-16 26 januari med 
kommunfullmäktige och budgetintroduktion kl. 16. Årsstämmor för AB 
Hultsfreds Bostäder och Hultsfreds Kommunala Industri AB sker i mars 
respektive april direkt före kommunfullmäktiges sammanträden. 

Kommunstyrelsen beslutade i § 106/2014 att godkänna förslaget till 
sammanträdesdagar för sin del samt fastställa arbetsutskottets 
sammanträdesdatum för 2015 enligt särskild lista.   

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 264/2014 
Kommunstyrelsen § 106/2014 
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Samtliga nämnder 
Informationsstrategen 
 
 

  

KF § 124/2014 Dnr 2014/169 003 

Förslag till ändringar i barn- och utbildningsnämndens, 
kommunstyrelsens och socialnämndens reglementen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna justering i reglementena för 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden vad 
gäller antalet ledamöter och ersättare. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om förändringar vad gäller antalet 
ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder. 
 
Detta innebär då att antalet ledamöter och ersättare i reglementen inte 
stämmer. I väntan på revidering av samtliga reglementen föreslås därför 
godkänna att nuvarande reglementen justeras vad gäller tidigare beslut av 
antalet ledamöter och ersättare. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 260/2014 
Kommunstyrelsen § 107/2014 
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Miljö- och byggnadsnämnden 
Ekonomikontoret 
Vimmerby kommun 
 

  

KF § 125/2014 Dnr 2014/154 008 

Revidering av taxa för miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhetsområden enligt miljöbalken 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringen av taxan samt 
fastställa den för ikraftträdande den 1 januari 2015 under förutsättning att 
den nya renhållningsordningen träder i kraft 1 januari 2015. 

Ärendebeskrivning 
Gällande taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde enligt 
miljöbalken trädde i kraft 2014-01-01. I Hultsfreds kommun gäller taxan 
enligt kommunfullmäktiges beslut § 118/2013, och för Vimmerby kommun 
gäller taxan enligt kommunstyrelsens beslut § 329 Dnr 198/2013. 
 
Då ny renhållningsordning är under arbete och avser träda ikraft 2015-01-01 
krävs vissa förändringar i taxan. 
 
Det har visat sig att det finns några verksamhetskoder som är överflödiga i 
renhållningsordningen. Följande punkter bör därför strykas för att underlätta 
både för handläggare och kund: 
 

− Verksamhetskod 28.71 C, då den typen av verksamhet regleras 
genom koderna 28.70-1 och 28.70-2. 

− Verksamhetskod 28.7101 U, då den typen av verksamhet regleras 
genom koden 28.7001 

− Verksamhetskod 39.3001 U, punkt 1, då den typen av verksamhet 
regleras genom koden 22.10 C 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 167/2014-08-14 att godta 
revideringen av taxan och föreslå kommunfullmäktige i Hultsfred och 
Vimmerby kommuner att fastställa taxan för ikraftträdande 2015-01-01. 

Beredning 
Miljö- och byggnadsnämnden § 167/2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 235/2014 
Kommunstyrelsen § 110/2014 
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Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Högsby kommun 

  

KF § 126/2014 Dnr 2013/192 107 

Förslag till ändring i förbundsordningen för Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna det reviderade förslaget till 
förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund för 
ikraftträdande 1 januari 2015 och i och med detta upphävs tidigare beslut 
i kommunfullmäktige § 151/2013-11-25. 

Ärendebeskrivning 
I ägardialogen 2014-06-25 för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
(ÖSK) diskuterades hur kommunerna ska kunna komma överens om hur 
förbundsordningen slutligen ska utformas vad gäller punkterna som delen i 
§ 5 som behandlar förbundsdirektionens sammansättning. 
 

Hultsfred framförde på det mötet att man anser att en framgång för 
effektivitet är att frågorna knyts till kommunstyrelsens arbetsutskott och att 
man gärna ser att även Högsby knyter direktionsuppdraget till 
kommunstyrelsens utskott eller presidie. 
 

För att uppnå både Hultsfreds och Högsbys önskemål bör kanske 
förbundsdirektionen utökades från sju till åtta personer. Då skulle Högsby 
kunna erbjudas fyra istället för tre platser. 
 

I ägardialogerna mellan kommunerna har tidigare ett förslag till ny 
förbundsordning tagits fram. Hultsfreds kommunfullmäktige godkände den 
nya förbundsordningen § 151/2013-11-25. Kommunfullmäktige i Högsby 
kommun beslutade § 191/2013-12-06 att återremittera ärendet för översyn 
av §§ 5 och 6. 
 

Uppdraget som trafiknämnd föreslås lyftas ur förbundsordningen då 
respektive kommun ska ha egen trafiknämnd. Förslag till reglemente har 
tagits fram och behandlas av respektive kommun i samband med att 
förbundsordningen är uppe som ärende. 
 

Kommunfullmäktige i Högsby har godkänt förbundsordningen 2014-10-06. 

Yrkande 
Mattias Wärnsberg, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 238/2014 
Kommunstyrelsen § 108/2014 
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Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Högsby kommun 
Kommunkansliet 

  

KF § 127/2014 Dnr 2014/160 519 

Inrättande av trafiknämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en trafiknämnd samt godkänna 
förslag till reglemente för trafiknämnd. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att nämnden inrättas från och med 1 
januari 2015 och att reglementet träder i kraft vid samma tidpunkt. 

Ärendebeskrivning 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) utgör idag trafiknämnd. 
En allmän översyn av förbundsordningen har pågått mellan Hultsfred och 
Högsby kommuner. Detta har lett till ett antal ändringsförslag. Bland annat 
har det konstaterats att uppdraget som trafiknämnd bör handhas av varje 
kommun enskilt vad gäller beslutsfattandet. Själva verkställandet kan 
fortsatt göras av ÖSK:s tjänstemannaorganisation. 
 
För att få högsta effektivitet i frågan föreslås att varje kommun inrättar 
varsin trafiknämnd och att de som utses till direktionsmedlemmar i ÖSK 
även utses till trafiknämnd i den kommun man är folkvald i. 
 
På detta sätt kan högsta effektivitet uppnås genom att mötena kan hållas i 
samband med ÖSK:s direktionsmöten. Förslaget är att inget extra arvode 
utbetalas för trafiknämndsuppdraget. Det ska precis som tidigare ingå i det 
direktionsuppdrag som man innehar i ÖSK. 
 
Högsby kommunfullmäktige har godkänt inrättande av trafiknämnd för 
Högsby kommun samt tillhörande reglemente enligt beslut  
§ 149/2014-10-06. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237/2014 
Kommunstyrelsen § 109/2014 
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Campus Hultsfred 
Ekonomikontoret 
Regionförbundet i Kalmar län 
Västerviks kommun 
Vimmerby kommun 

  

KF § 128/2014 Dnr 2014/166 605 

Förslag till samverkan mellan Hultsfred, Vimmerby och 
Västerviks kommuner om högskole- och 
universitetsutveckling 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Godkänna förstudierapporten. 
2. Från 1 januari 2015 ingå en treårig fördjupad samverkan, med möjlighet  
    till förlängning om ytterligare tre år, med Vimmerby, Hultsfred och  
    Västerviks kommuner kring eftergymnasial utbildning i norra Kalmar län. 
3. Innan samverkan ingås ska avtalet godkännas av kommunstyrelsen. 
4. Den första delperioden ska utvärderas och återrapporteras till         
    kommunstyrelsen innan samverkan förlängs med ytterligare tre år. 
5. I samband med översynen av budget 2015 anslå 333 000 kronor för 2015  
    och att anslå 333 000 kronor per år i kommande budget för 2016 och  
    2017. 
 
Detta under förutsättning att övriga kommuner och Regionförbund är med 
som medfinansiärer. 

Jäv 
Rosie Folkesson, S deltar inte i beslutet med anledning av jäv.  

Ärendebeskrivning 
Pär Kågefors, campuschef, informerade i kommunstyrelsen om projektet 
tillsammans med Jerry Engström, Västerviks campuschef, Marie-Louise 
Johansson, verksamhetsansvarig Högskolecentrum samt 
verksamhetsutvecklare Bertil Westerlund. 
 
Bakgrund 
Den 6 februari 2013 träffades kommunledningarna i Hultsfred, Vimmerby 
och Västervik för att diskutera frågan ”hur kan vi utveckla samverkan och 
samarbetet kring eftergymnasial utbildning i norra Kalmar län?”. 
Kommuncheferna fick i uppdrag att formulera ett tydligare uppdrag kring 
samverkan och samarbete. En styrgrupp bildades därmed. Kommunstyrelsen 
beslutade § 2/2014-01-14 att medfinansiera en förstudie med 150 000 
kronor. Vimmerby och Västerviks kommuner samt Regionförbundet i 
Kalmar län gick också in som medfinansiärer. 
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Förstudien 
Nu presenteras förstudierapport, resultat, effekter och fortsättning av 
Förstudien ”högskole- och universitetsutveckling i norra Kalmar län”, 
Hultsfreds, Vimmerby och Västerviks kommuner 2014-01-01 – 2014-06-30. 
 
Den övergripande slutsatsen av förstudien är att samarbete ger större 
effekter än om kommunerna agerar själva. Relevanta arbetsgivare måste i 
högre grad kopplas till arbetet för att säkra arbetsintegrerat lärande och 
verksamhetsnära erfarenheter under studietiden. En annan viktig iakttagelse 
är att processtiderna är mycket längre än förväntat. Tiden som krävs för att 
få en högskole-/universitetsutbildning till kommunerna är minst tre år. 
Motsvarande gäller för en yrkeshögskoleutbildning. 
 
Förstudien föreslår en skriftlig överenskommelse att börja verka 1 januari 
2015 och sträcka sig över två delperioder, tre + tre år. Efter varje delperiod 
ska en fördjupad analys och utvärdering göras. 
 
Målet med samverkan är att implementera och etablera en utvecklad 
samverkansmodell mellan kommunerna som med ett fördjupat, nytt och 
utvecklat arbetssätt ger kommunerna ett utökat, långsiktigt och fördjupat 
samarbete med universitet, högskolor och regionens arbetsmarknad. Syftet 
är att skapa utökade och tydliga förutsättningar för högre utbildning med 
utgångspunkt att kompetensförsörja arbetsmarknaden samt tillgodose 
invånarnas behov av högre utbildning. 
 
Överenskommelsen om samverkan bidrar till att stärka och utveckla 
kommunerna i norra Kalmar län. 
 
Kostnaden för samarbetet beräknas till 1 500 000 kronor per år. I förstudien 
föreslås finansieringen komma från de deltagande kommunerna med 
333 000 kronor per kommun och år och från Regionförbundet i Kalmar län 
med 500 000 kronor per år. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 348/2013, 250/2014 
Kommunstyrelsen § 2/2014, 111/2014 
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KF § 129/2014    

Rapport från Regionförbundets verksamheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen är mottagen. 

Ärendebeskrivning 
Per-Inge Pettersson, C rapporterar om följande aktuella frågor inom 
Regionförbundet i Kalmar län: 

• Regionförbundet har nyligen tilldelats Kalmar kommuns 
jämställdhetspris för sitt arbete med jämställdhetsfrågor. 

• Förbundet har lämnat yttrande till Linköpings kommun med 
anledning av Stångådalsbanans framtida anslutning till Linköpings 
station. 

• Årets Regiondagar ägde rum i Borgholm under oktober. 
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Fullmäktigeledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
Ande 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

1 Rosie Folkesson, S 

ej § 128 

 X       

2 Lars Rosander, C  X       

3 Mattias Wärnsberg, S  X       

4 Göran Gustavsson, SD  X       

5 Per-Inge Pettersson , C  X       

6 Britt Wireland Sorpola, S  X       

7 Åke Bergh, M  X       

8 Åke Nilsson, KD  X       

9 Lennart Beijer, V   X       

10 Tommy Rälg, S  X       

11 Gunilla Aronsson, C  X       

12 John Hoffbrink, SD  X       

13 Agneta Bergman, S Conny Kristensen, S X       

14 Ulf Larsson, C  X       

15 Tomas Söreling, S  X       

16 Pär Edgren, M  X       

17 Lars Lundgren, C   X       

18 Lena Hasting, S  X       

19 Lennart Davidsson, KD  X       

20 Pia Rydh, V  X       

21 Carl-Johan Pettersson, SD  X       

22 Göran Lundberg, S  X       

23 Fredrik Eirasson, C  X       

24 Eva Svedberg, S  X       

25 Mikael Petersson, FP  X       
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA   
            
  

Fullmäktigeledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
Ande 

§  
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

26 Åsa Landberg, C  X       

27 Kotaiba Kholi, S  X       

28 Sofia Welinder, M Gunvor Nilsson, M X       

29 Lisbeth Hoffbrink, SD  X       

30 Lizette Wästerlund, S  X       

31 Lennart Odengrund, C  X       

32 Anders Andersson, KD  X       

33 Mikael Lång, S  X       

34 Niclas Mobelius, C  X       

35 Tommy Ejnarsson, V  X       

36 Carina Littorin, MP  X       

37 Inger Loord, S  X       

38 Alexander Steinvall, C  X       

39 Ulf-Bertil Salomon, SD   X       

40 Jonny Bengtsson, S  X       

41 Conny Daag, M  X       

42 Silva Andersson, S  X       

43 Lennart Eklund, C  X       

44 Konny Bogren, S  X       

45 Monica Bergh, KD  X       

Närvarande           45/45       
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