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Kommunfullmäktige 

Tid för sammanträde 

Lokal 

Ärenden 

Kallelse 1 (2) 
Ersättarna för kännedom 

2015-04-15 

måndagen den 27 april2015, kl. 18:30 

Årsstämma för Hultsfreds Kommunala Industri AB äger rum Idoekan 
17.00. 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Sal Symfoni, Campus Hultsfred (Rock City) 

Fredrik Birasson 
Ordförande 

Upprop· 

J o han Sandel! 
3ekreterare 

Val av protokolljusterare, justering 
2015-04-29 kl. 13.00 

Meddelanden 

Allmänhetens fr"ågestund 

N)rväckta motioner 
- Motion från Mikael Petersson, FP om ökad 
trygghet i vardagen 

Interpellationer och frågor 
-Interpellation från Lennart Beijer, V, till 
kommunstyrelsens ordförande Lars 
Rosander, C, om "vad händer i 
konstgräsfrågan" 

Entlediganden 
- Begäran om entledigande från uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige från Lars 
Ottosson, SD 

8 Valärenden 

2015/75 

2015/48 

2015/72 

- Val av lekmannarevisorer i de kommunala 2015/77 
bolagen 
-Val av kommunal revisor i 2015/74 
Samordningsförbundet i Kalmar län 

9 Information om ungdomsjobb, 
arbetsmarknadsenheten informerar, 
ca Id. 19.00 
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!m HULTSFREDS Kallelse 2 (2) 
' ' @'KOMMUN Ersättarna för kännedom 

Kommunfullmäktige 2015-04-15 

10 Svar på motion om att utveckla 2015/62 
handelsplatsen i Målilla vid rondellen 

11 Redovisning av motioner under beredning 2015/49 
2015 

12 Utvärdering och uppföljning av 2015/57 
hemsjukvårdsavtalet 

13 Årsredovisning för Samordningsförbundet 2015/61 
2014 

14 Rapport från Regionförbundets verksamheter 
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t!!! HULTSFREDS 
t ! 
~KOMMUN 1 ( 1) 

Kommunkansliet 2015-04-15 

Meddelanden 03 
l. Redovisning av anslagen for oförutsedda ändamål: 

Till kommunfullmäktiges förfogande:-

Anslag från årets böJjan Anslaget 2015 
650 000:- o :-

Återstår 
650 000:-

Till kommunfullmäktiges forfogande för särskilda ändamål 

Anslag från årets böljan 
15 027 100:-

Anslaget 2015 
0:-

Återstår 
15 027 100:-

2. Årsstämma i Hultsfreds Kommunala Industri AB äger rum innan 
fullmäktiges sammanträde, klockan 17.00 på RockCity. 
Fullmäktiges ledamöter inbjuds att närvara vid stämman. Efter 
stämman serveras enklare förtäring. Önskas en kopia av bolagets 
årsredovisning vänligen kontakta kommunkansliet via e-post kom
munen@hultsfred.se eller 0495-240806. 

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

4. Översyn av styrdokument 

Postadress Box 500, 577 26 Hultsfred j Besöksadress Stora Torget [ Godsadress Torngatan 3 

Tfn 0495-24 00 00 l Fax 0495-24 19 071 kommunen@hultsfred.se l www.hultsfred.se 

Bankgiro 5734-0150 l Bankgiro OCR 984-72861 Org.nr 2:!_~QQ-0712 
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H.KIAB 
Kallelse 

Hultsfreos l"i.ornmunal~ Industri ;;B 
2015-04-10 

Kallelse till årsstämma 

Aktieägarna i Hultsfreds Kommunala Industri AB kallas hänned till 
årsstämma måndagen den 27 april 2015 kl 17.00 på Rock City, Hultsfred. 

styrelsens förslag tiil dagordning liksom årsredovisning för år 2014 bifogas. 

Till stämman inbjudes även revisorerna, kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
ledamöter samt bolagets handläggande tjänstemän. 

-
Efter bolagsstämman inbjudes till enkel förtäring. 

Hultsfred 2015-04-1 O 

S tyre Isen.------. 
i 

Lars Rosamfer 
Styrels'(lciförande 

Sändes: 

Ombuden 
Kommunfullmäktiges ledamöter 
Kommunstyrelsens ledamöter 
Lekmannarevisorerna 
Karin Nilsson 
Johnny Sigvardsson 
Lars-Erik Rönnlnnd 
Ulrika Örmander 

. P~stodre.ss s_?x 500, ~77_ ;-~- Hultsf;~d:·~-_:s~söksB_~_ress s'tora To"r9et"i G~d~,a~r:e~s 'Torn98tar1 3 

TiQ Q495-240000 1 f ax 0495-2419071 hkiab@hultsired.se l ;!Ww.hultsfrep.se .. 
ria8kgiro 5897-3041 l BankgiroOCR 239-94ci8JÖrg nr 556090:8047. 
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HKIAB 
Dagordning 

Hultsfreds l\ommunala Industri _t.._e 
2015-04-10 

styrelsens förslag till dagordning vid Hultsfreds Kommunala 
Industri AB:s årsstämma 2015-04-27 · 

l. Stämmans öppnande 

2. Val av ordforande vid stämman 

3. Fastställelse av röstlängd 

4. V al av protokolljusterare 

5. Godkännande av dagordning 

6. V al av sekreterare vid stämman 

7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 

8. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrap
port samt information om bolagets verksamhet 

9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning 

l O. Beslut om bolagets vinst/forlust 

Il. Beslut om ans\'arsfrihet for styrelsen och verkställande direktören 

12. Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorerna. 

13. Val av revisor och revisorssuppleant 

14. Eventuella övriga frågor 

15. Avslutning 

.';_,:~-;~t8-dr~ss BoX_ poo, -~f?.: 26 t1ult~fre~-,l B'es~~sad.ress 'StOr~_-_TOrger~rGod:~:dr~sS -~ofi{9 åtan 
Tfn 049S-24 ol) oo J Fax 0495-2419 07 J hkiab@hultsfred.wlwww.liultSfred.'se · 

· Bankgiro 5897 <l041 J Bankgiro OCR 239-9418 J.Org.nr556o9o-8o47 
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t!!~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Kommunkansliet 

Tjänsteskrivelse 

2015-04-07 

1 (3) 

03 
Genomgång av verkställighet av kommunfullmäk
tiges beslut 201310-201506 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige får del av hur besluten verkställts for perioden 201310- · 

201506. Kommunkansliet har i uppdrag att redogöra for verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut enligt tidigare beslut § 95/20 l 0-11-09 vilket nu 

sker nedan .. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfuilmäktige § 23/2013 Motion om bland annat biogasanläggning 

Fullmäktige beslutade att ge uppdrag om att utreda möjligheterna for en extern 
aktör att etablera en biogasmack i kommunen. En redovisning har skett i kom
munstyrelsens arbetsutskott om vikten av att ha en dialog i länet. Se bilaga. 

Kommunfullmäktige§§ 197/2013 och 131/2013 Åtgärder mot arbetslösheten 

Fullmäktige beslutade § 197 att finansiering av åtgärder mot arbetslösheten 
skulle åter for fmansiering på fullmäktiges oktobermöte. Där beslutade full
mäktige att avsätta 2 060 400 kronor i 20 15 års budget och for 2014 skulle 
årets resultat belastas med 195 000 kronor. 

Kommunfullmäktige§ 148/2013 Utvärdering av ny vaktmästeriorganisation · 

Fullmäktige beslutade att en utvärdering skulle göras efter ett år. Kostchef Ka
rin Anemyr och fastighetsingenjör Nicklas Holmquist har lämnat redogörelse 
enligt bilaga. Den har även presenterats i kommunstyrelsens arbetsutskott 
§ 58/2015-03-17. 

Kommunfullmäktige§ 22/2014 Bidrag tilllivsmedelsbutik 

·Fullmäktige beslutade om ett investeringsbidrag till Jörg och Rosa Livsmedel 
· HB i Järnforsen. Utvecklingskontoret har lämnat en tjänsteskrivelse där en 
återrapportering sker av ärendet. 

Återrapportering har skett från utvecklingskontoret om att butiksrenoveringen 
utförts enligt ansökan. --

Kommunfullmäktige§ 26/2014 Policy om ökad tillgänglighet 

Fullmäktige har beslutat om policy for ökad tillgänglighet i Hultsfreds kom
mun. Till policyn ska ett åtgärdsprogram bifogas. Detta behandlas nu i kom-
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a!!! HULTSFREDS 
~'KOMMUN 

Kommunkansliet 

Tjänsteskrivelse 

2015-04-07 

munstyreisens arbetsutskott och ett fastställt åtgärdsprogram kommer att tas av 
kommunstyrelsen till sommaren 2015. 

·Kommunfullmäktiges beslut§ 61/2014 Ungdomsenhet 

Fullmäktige beslutade om att skapa en ungdomsenhet for forebyggande arbete 
kring barn och ungdomar i Hultsfreds kommun. 

Ungdomsenheten kommer att avlägga en rapport om sin verksamhet till social
nämndens och barn- och utbildningsnämndens gemensamma nämndssamman
träde 2015-05-13. 

Ungdomsenheten är inbjuden till något av de närmast korrimande kommun
. fullmäktige for att redogöra for sin verksamhet. 

Avsikten är att efter ett års verksamhet i ungdomsenheten, oktober 2015, lämna 
ännu en redogörelse for verksamheten utifrån de uppsatta målen och den 
dokumentation som finns. 

Kommunfullmäktiges beslut§ 64/2014 Digital nämndadministration och digitala 

utskick 

Fullmäktige beslutade godkänna projekt digital nämndadministration och digi
tala utskick vilket innebär en övergång från pappersutskick till digitala hand
lingar. 

Ärendehanteringssystemet Evolution är precis installerat vilket innebär att en 
del handlingar och kallelser ser lite annorlunda ut mot tidigare. 

Plattor (Ipad) har lämnats ut till politiker och inom kort kommer handlingama 
att skickas ut via Netpublicator som ska möjliggöra en bättre hantering vad gäl
ler att ta del av ärendena infor och på mötena. 

Kommunfullmäktiges beslut§ 75/2014 styrdokument för hela koncernen 

Fullmäktige beslutade att de styrdokument som antas i fullmäktige ska gälla for 
hela kommunkoncernen om inget annat anges. 

Uppdrag gavs då till RockCity AB, AB Hultsfreds Bostäder, Hultsfreds Kom
munala Industri AB och Östra Smålands Kommunalteknikförbund att göra en 
översyn av sina styrdokument samt meddela om något behöver åtgärdats. 

Översynen är genomford och det finns inget som behöver åtgärdas. 
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t!!~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Kommunkansliet 

Tjänsteskrivelse 

2015-04-07 

3 (3) 

Kommunfullmäktiges beslut§ 82/2014 VA-plan octi VA-policy 

Kommunfullmäk1ige beslutade om att avsätta pengar for informationskvällar 
om enskilda avlopp.· Översyn av den politiska styrgruppen har skett och även 
tilldelningsbeslut for konsult som ska göra VA-plan och VA-policy. 

03 

Kommunfullmäktige§ 83/2014 Tillfälligt kök vid Knektagården 

Fullmäktige beslutade ge uppdrag om upphandling av en köksmodul till Knek
tagården for en tid av tre år. 

Upphandlingen är klar och köksmodulen är i drift. 

Kommunfullmäktige § 85/2014 Trafikmiljön vid Lilla Torget 

Fullmäktige beslutade att vissa åtgärder skulle genomforas vid Lilla Torget för 
att göra en säkrare trafikmiljö. 

Åtgärderna som vidtagits är att övergångsstället för gång- och cykelvägen flytt
tas längre upp på Norra Oskarsgatan och att räcken monterats som styr upp tra
fiken på gång- och cykelvägen till övergångsstället. Övergångsstället har även 
utrustas med blinkljus som ak1iveras när gående och cyklister näm1ar sig över
gångsstället. Den nya placeringen av övergångsstället innebär att det blir kor
tare väg for gående och cyklister att korsa Norra O skarsgatan och att sik1forhål
landena förbättras. 

-10-
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&!U HULTSFREDS 
'w' KOMMUN 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-02-24 

8 (17) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

03 
K9AU § 30/2015 Dnr 2015/26 

Biogasanläggning 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att Hultsfreds koinmun fortsätter att vara en aktiv 
part med tät dialog tillsammans med Kalmar Läns Trafik (KL T) och 
Regionförbundet för att tillsammans vara uppmärksamma och verka för 
beslut som rör alternativa drivmedel för kollektivtrafiken i länet. 

Ärendebeskrivning 
Michael Leijonhud, Infrastrukturkansliet och energistrateg Christoffer 
Johansson har sammanställt en.skrivelse om biogas. På mötet redogör 
Michael Leijonhud om ärendet. 

I och med den stora upphandlingen för länets kollektiVtrafik som förbereds 
som bäst och som har trafikstart i augusti 2017 har frågan om möjliga place
ringar av biogastappar aktualiserats. 

Det politiska beslut som finns i grunden för länet säger fossilbränslefri 
. kollektivtrafik 2020. 

KLT har vid gemensamma möten visat på behovet av biogas som drivmedel 
i Vimmerby- Hultsfred området på 8 0\Vh/år för bussar som ska rulla l 
600 000 fordonskilometer. 

Man säger också att siffrorna kommer att öka över tid . 

KL T har vidare tydligt och i skrift uttalat att de inte kommer att stå för några 
depåer eller biogastappar. 

Under 2014 har en tät dialog förts med KL T kring just dessa frågor, där 
kommunen också initierat möten med presumtiva privata aktörer och även 
investerare. 

I skrivelsen framförs också följande: 

"Vidare har vi aktivt verkat för en etablering av tappställe i Hultsfred och då 
med Hagelsrums Biogas som aktör. 

Utdragsbestyrkande 

-11-
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F!!~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-02-24 

9 (17) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

03 

Justerandes signatur 

V år roll i etableringsfrågan har främst felenserat på anvisande av lämplig 
mark idag ägd av kommunen samt att vara en katalysator for en etablering. 

Det har sedan en tid tillbaka visat sig att Hagelsrums Biogas i sin styrelse 
bestämt att inte gå vidare med planerna for etablering av Tappställe. 

Däremot fortsätta planeringen for att i framtiden kunna öka produktionen av.· 
Biogas vid den egna anläggningen i Hagelsrum. 

Ar 2014 som på flera sätt präglats av samverkan i många och viktiga frågor, 
har så även gjorts i denna då Nilsbuss ägare Anders Franson uttalat sitt och 
foretagets intresse av att etablera en biogastapp i Vimmerby. 

En sådan anläggning skulle lösa KL T:s behov i området och dessutom är 
Hagelsrums Biogas en möjlig leverantör genom attflakagas till Vinnnerby. 

Vi vill avslutningsvis nämna att i det större perspektivet med målet en 
fossilbränslefri kollektivtrafikregion 2020 finns mycket intressanta 
altemativ med bland annat eldrivna bussar som gör att KLT ges möjligheter . . 

att i sin upphandling styra vad som ska driva fordonen och dessutom 
geografiskt var i länet de olika altemativen kan fungera. 

Det medfor än större möjligheter att uppnå de satta målen for Kalmar län." 

Utdragsbestyrkande 

-12-



!U~ HULTSFREDS 
'w' KOMMUN 

Kommunkansliet 
Britt Idensjö 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 

2015-04-07 

1 (1) 

03 

Översyn av styrdokument 

Förslag till beslut 

Sammanfattning 

Varje år ska en redovisning av översyn ske till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Då det är ny mandatperiod är det en del dokument som ska ha en översyn då de 
gäller för en mandatperiod.-

Detta innebär att ingen översyn görs i dagsläget utan vi inväntar de styrdoku
ment som kommer att ses över i och med ny mandatperiod. Detta gäller bland 
annat Tillväxt- och näringslivsprogrammet och Handlingsprogram enligt lagen 
om skydd mot olyckor. 

-13-
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HULTSFREDS 
KOMMUN 

Ink. 2015 -04- 1 4 
Folkpartiet U beralerna 

Hultsfred 
2015-04-12 

Till Kommunfullmäktige 
Hultsfreds kommun 

Motion om ökad trygghet i vardagen 05 
Den senaste liden har vi tyvärr varje vecka kunnat läsa om villainbrott runt om 
i Hultsfreds kommun. Detta är ett återkommande problem varje år och 
polisen pratar nu om en pågående inbrottsvåg. 

Vår kommun bör därför vara en viktig aktör och vi anser det är viktigt att 
Hullsfreds kommun tar problemet på allvar. 

Folkpartiet har tagit del av senaste statistiken från Polisen i Kalmar Län. 
statistiken visar att antalet villainbrott i Hultsfreds kommun tenderar att öka 
kraftigt. Fram till den 31 mars 2015 har det skett 13 st villainbrott. 
Om denna tendens fortsätter så skulle det sluta på över 50 villainbrott i år. 
Delta bör då ställas till helår för år 2013: 19 st och år 2014: 21 st villainbrott. 

l statistiken ingår inte lägenhetsinbrott, inbrott i fritidshus, förråd mm. Vilket gör 
att siffrorna är ännu högre om detta skulle räknas in. 

Vi vill minska brottsligheten och öka tryggheten i vår kommun. 

Folkpartiet Liberalerna föreslår därför 

- Att Hullsfreds kommun skyndsamt utreder möjligheter att aktivt utöka 
grannsamverkan och att öka samarbetet med polisen. 

- Att Hullsfreds kommun skyndsamt utreder möjligheten till fler 
förebyggande åtgärder mot bostadsinbrotten. 

- Att Hultsfreds kommun genomför en informationskampanj i kommunen 
tillsammans med berörda aktörer. 

FolkonrtiPI l.ii>Prolmna i Hullsfred kommun 

Mikael Petersson (FP) 
l 

Folkpartiet Liberalerna i Hultsfreds kommun 
570 80 Virserum 
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Interpellation 

Till Kommunalrådet Lars Rosander. 

Vad händer i Konstgräsfrågan? 

HULTSFREDS 
KOMMUN 

Ink. 2015 -04- O 9 

. 06 
Dagens fotboll kräver konstgräs och möjlighet till inomhusträning. Detta gäller 

för att klara nyrekrytering till pojk- och flicklag och för att klara konkurrensen i 

seriespelet. 

För något år sedan verkade det som om kommunen, åtminstone tillfälligt, löst 

konstgräsfråga n. Kommunen skulle få överta tält på Gjutalfastigheten, som inte 

längre skulle användas i verksamheten. Själva konstgräset skulle ordnas genom 

stöd från Svenska Fotbollsförbundet. 

Trots att förslaget tilllösning inte verkade särskilt optimal- brist på 

omklädningsmöjligheter, duschmöjligheter och tältens placering

accepterades lösningen av fotbollsklubben i Hultsfred. Det viktiga var att få 

tillgång till konstgräs. 

Hultsfred kommun är sannolikt den enda kommunen i länet utan konstgräs. 

Detta hämmar möjligheter och utveckling av fotbollen. Inom kommunen finns 

också viss konkurrens mellan klubbarna om var konstgräset skall placeras. Men 

samtliga klubbar tycker dock att det viktigaste är att konstgräsplan kommer till 

stånd. Det är då upp till politiken att sätta ner foten. 

Frågor till Kommunalrådet: 

1. Vad händer i konstgräsfrågan? 

2. Kan kommunens klubbar räkna med konstgräs till 
kommande vinter? 

f'.. 

).,ef)~art Beijer / 

l 
l / 
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Ink. 

Lars Ottosson ~ ' ·' 1 -- \1ålilla 

KOMMUN 

2015 -04- 1 ~ 

07 
med person nr. i ·. · J tg vill entlediga mig som ersättare i 
kornmunfullmäktige i Hultsfreds kornmun . 

Datum mi 

l s -t;- l~-

T .::Jr.« Ottosson 
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~!!! HULTSFREDS 
''Cl1J'' KOMMUN Tjänsteskrivelse 

2015-04-15 

1 (1) 

Dnr 2015/~ ::r- 08 
Val av lekmannarevisorer i de kommunala bolagen från · 
årsstämmorna 2015 till och med årsstämmorna 2019 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att tilllekmannarevisorer i de helägda 
kommunala bolagen utse följande: · 

Revisorer i Hultsfreds Kommunala Industri AB 
M Jan Petersson 

__________ ,_ .. den 

s Gunilla Abrahamsson 

57. 

Revisorer i AB Hultsfreds Bostäder 
S Gilbe1t Carlsson 

KD Torgny Rännestad 

Revisorer i RockCity AB 
C Staffan Leijon 

' v Torbjörn Karlsson 

- ' 

Ärendebeskrivning 

Kommunens förtroendevalda revisorer har länmat ett förslag på hur uppdragen 
som lekmmmarevisorer i kommunens helägda bolag ska fördelas. 

-21-
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# Samordningsförbundet 
i Kalmar län · 

Datum 
2015-03-30 

HUL TSFREO~tJ 
KOMMUN 

Ink. 2015 -04- J 4 . 

Till kommunfullmäktigeforsamlingarna i Kalmar län 08 

Kommunal revisor för Samordningsförbundet i Kalmar län 

I forhundsordningen for Samordningsforbundet i Kalmar län står det när det gäller revisorer 
·att "för kommunemas del kan primärkommunilla nämnden nominera revisor( er). Valet görs 
därefter av respektive fullmäktige." 

Primärkommunala nämnden har vid sammanträde den 26 februari beslutat att nominera Jan 
Andersson (S} · · · ~~~ ·~ Kalmar som gemensam revisor for 

· länets kommuner. 
. . 

Samordningsforbundet hemställer därfor om att kommunfullmäktige beslutar utse J an 
Andersson (S ), Kalmar som gemensam revisor for kommunernas räkning i 
Samordningsforbundet i Kalmar län. 

För samordningsforbundet 

~'----~ 
Hans Eriksson 
Förbundschef 

Bil. Utdrag ur protokoll från primärkommunalanämndens sammanträde 2015-02-26 

Postadress: 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
Lögstadsgatan 5 
598 39 Vimmerby 

T el. 072-526 88 73 
Organisatlonsnr 222000-1859 
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REGIONföRBUNDET 
l KAL1.1r\ft J.AN 

§9 

Valärenden 

Protokollsutdrag 
2015-02-26 . 
Primärkommunala nämnden 

För nämndens behandling f6religger partiernas nomineringar enligt f6ljande 

Val av kommunal revisor geniensam för länets kommuner till 
samordningsförbundet i Kalmar län · 
(D 2015/140-113) 

l Revisor 
Jan Bengtsson (S) 

Val av två ledamöter till Funk.tionshinderrådet i Kalmar län 
(D 2015/139-113) 

Ordinarie Ersättare 
Dzenita Abaza (S) Dan Nilsson (S) 
Ingegerd Petersson (C) Utses vid sammanträdet 29 april 2015 · 

Partiernas nominering av ledamöter till Kommunernas hus AB 
(D 2015/145-113) 

Ordinarie 
Tomas Kronståhl (S) - ordforande 
Roland Åkesson (C)- vice ordförande 
Dzenita Abaza (S) 
Andreas Erlandsson·(S) 
Heruik Y ngvesson (M) 

Ersättare 
Peter Wretlund (S) 
Harald Hjalmarsson (M) 

Beslut 

Nämnden förrättar val i enlighet med redovisat förslag. 

Nämnden nominerar ledamöter till Kommunemas hus AB enligt föreliggande 
fors lag. 

Tomas Kronståhl 
ordförande 

Bestyrkes 
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~ HULTSFREDS 
W KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

;-.., 

~.-c(_ 

KS § 55/2015 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-04-14. 

Dn r 2015/62 

1 (1) 

10 
259 

Motion om att utveckla handelsplatsen i Målilla 
vid rondellen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige . 
Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
i och med att ärendet redan finns med i budgetarbetet. 

Sammanfattning 
Ett antal fullmäktigeledamöter från Socialdemokraterna har lämnat in en 
motion om att utveckla "Handelsområde Målilla". 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Rosie Folkesson, Lena Hasting, Tomas Söreling, 
Silva Andersson och Tommy Rälg, samtliga S, har 2015-03-24lämnat in en 
motion om att utveckla handelsplatsen i Målilla vid "rondellen". 

Motionsställarna yrkar att medelavsätts redan i 2016 års investeringsbudget 
så att arbetet med att fardigställa området kan inledas under år 2016. Detta 
får att göra området attraktivare får möjliga intressenter. 

Kommunfullmäktige beslutade§ 32/2015-03-30 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen får beredning. 

Ärendet om pengar till handelsplatsen finns med i budgetberedningen där 
ett fårslag får budget 2016 arbetas fram. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige§ 32/2015 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 83/2015 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
l < 

-:es- e( ( e/frenr-



Motion till Hultsfreds kommun. 

(-ff 5. Ci Z f__ 
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KOMMUN 

Ink. 2UJ!J -UJ- 2 4 

Utveckla handelsplätsen i Målilla vid "rondellen" · 

Undetiecknande motionärer vill med denna motion med kraft betona vikten 
ilV att nästa fas för 01mådet blir verklighet. 

Kommwlfulln:iäktige godkände för en tid sedan detaljplanen för det aktuella 
området efter att ha fått en fin redovisning av stadsarkitekten. 

För att området skall bli attraktivt fullt ut så måste nästa steg tas för att vi 
skall kunna locka företag till det område som är ett bland vår kommuns 
viktigaste. 

Det har presenterats förslag som innebär att man fårdigställer området vilket 
är ett absolut krav för att intresse skall väckas av möjliga intressenter istället 
för att väntetider på åtgärder skall vara ett hinder. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi att: 

Kommwlfullmäktige ger konununstyrelsen i uppdrag att se till att medel. 
· . avsetts i 2016 års investeringsbudget så att arbetet med att fårdigställa det 

aktuella området inleds 2016. 

Mars2015 

För Socialdemokratiska komm~nstyrelsegruppen i HultsfrJaJ 
. Il 

' v ..._ ~"' 
p. 

-./'- ~-----, ... ~~r-.... 
Rosie Folkesson 

' ·V'-"' l-- vv "\/ 

Tofuas Söreling 
/) 

t J---... l 
. l'· ' ' - ' 

Tonuny ktälg V Silva Andersson 
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. ~~ HULTSFREDS 
'W KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

' 
~ 

KS § 54/2015 

Sammanträdesprotokoll 
Samma'nträdesdatum 

2015-04-14 

Dn r 2015/49 

1(2) 

11 
019 

Redovisning 9v motioner under beredning 2015 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna redovisningen av motioner under 
beredning per 2015-03-0S.till kommunfullmäktige for godkännande. 

Sammanfattning 
Redovisning av motioner under beredning. 

Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunkansliet två 
gånger per år upprätta en redovisning av inlämnade motioner som inte är 
fardigberedda. Mot bakgrund av dettaredovisas därför motioner under 
beredning per2015-03-05. Redovisningen upptar 7 motioner for 
genomgång. Sedan den senaste redovisningen per 2014-09-30 har 
kommunfullmäktige slutligt behandlat Il stycken motioner. A v de ej 
fardigberedda motionerna finns det tre stycken motioner som är äldre än ett 
år, varav den äldsta inlämnades till fullmäktiges sammanträde 2013,06-17. 
Förslag till svar på de två äldsta motionerna kommer att behandlas av 
kommunstyrelsen i samband med forslaget till ny upphandlingspolicy. 
Nedan redovisas var motionerna får närvarande ligger i beredningen: 

~n tal motioner som !Varav gemensamt 
emitterats till. rppdrag med annan 

h-emissinstansen emissinstans 
!Socialnämnden ·13 
Utvecklingschef l 
]l ill l 
lsudo-etberedningen 

ill KS b . 

Dn r 2013/90 Motion från Mattias Wämsberg m fl, samtliga S, om justa· 
villkor. Motionen är behandlad i kommunfullmäktige§ 39/2015. 

Dn r 2013/225 Motion från Lennart Beijer, V, om att lagen om offentlig 
upphandling missgynnar landsbygden. Motionen är behandlad i 
kommunjitllmäktige § 38/2015. 

Utdragsbestyrkande 

-m- e-; 1 u f-te rar--



r:; KHOUMLTMSFURNEDS Sammanträdesprotokoll 2(2) 

1 Sammanträdesdatum 

2015-04-14 
Kommunstyrelsen ____:___--,----------1-

Justerandes signatur 

Dnt 2014/3 Motion från TommyRälg och Rosie Folkesson, båda S, om 
Silverslättsvägen. Arendet behandlas i budgetberedningenför budget 2016. 

Dnr 2014/15 Motion från Åke Nilsson, KD, m fl om bamahus i norra 
länsdelen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera 
motionen till socialnämnden ksau § 25412014-09-30. 

D nr 2014f69 Motion från Åke Nilsson, KD, om ungdomskraft Remitterad 
till utvecklingschefenför yttrande ksau §l Jl/2014-04-01. Kostnadsförslag 
begärt från ÖSK 

D:nr 2014/195 Motion från Conny Daag, M, m fl, om buss till 
äldreomsorgen. Remitterad till socialnämndenför yttrande ksau § 
310/2014-11-18. 

Dnr 2014/204 Motion från Tomas Söreling, S, m fl, om möjlighet till köp 
av tjänst för samvaro vid partners bortgång. Remitterad till socialnämnden 
föryttrande ks § 14/2015-01-13. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 64/2015 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

1-zae-{' [u 5"ref1t'[ 



~ HULTSFREDS 
'W KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 52/2015 

Sammanträdesprotokoll 
Samrnailträdesdatum 
2015-04,14 

Dn r 2015/57 

Utvärdering och uppföljning av 
hemsjukvårdsavtalet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

1(2) 

12 

l. Godkänna "Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom 
hemsjukvårdsav1alet" daterad 2013-10-24 samt "Rapport Analys avvikelser 
inom hemsjukvården i Kalmar län" daterad 2014-12-09. 

2. Godkänna och underteckna upprättat förslag till "Förtydligande tillägg till 
A v1al om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende· 
mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län" daterat 2015-01-19, att 
börja tillämpas från och med 2015-07-0 l. 

3. Godkänna och underteckna reviderat förslag till Ramav1al 
läkairnedverkan, daterad 2015-01-19, att börja tillämpas från och med 2015-
07-01. 

4. Ge länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och 
angränsande hälso- och sjukvård i uppdrag att 

- ·ansvara för att upprätta en handlingsplan for 
kompetensutvecklingsinsatser på lång sikt kring vård- och 
omsorgsplaner samt Samordnad individuell plan. 

- ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram 
praktiska anvisningar kopplat till förtydliganden kring . 
Henisjukvårdsav1alet samt för framtida revideringar av praktiska 
anvisningar. 

leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet 

5. Utse Primärkommunala nämndens presidium och Landstingsstyrelsens 
presidium till att utgöra den regionala politiska Samverkansgrupp som har 
att hantera hemsjukvårdsavtalet politiskt. 

Jäv 
Tommy Ejnarsson, V deltar inte i beslutet pågrund av jäv. 

Sammanfattning 
Förslag till beslut gällande förtydligande tillägg till "Avtal om övertagande 

Utdragsbestyrkande 
\ 
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~ HULTSFREDS 
'@'KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2015-04-14 

av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och. 
kommunerna i Kalmar län" samt "Ramavtal om läkarmedverkan". 

Ärendebeskrivning. 
Den l januari 2008 överfordes ansvaret for hemsjukvården i ordinärt 
boende från landstinget till kommunerna i Kalmar län. Hemsjukvårdsavtalet 
utvärderades 20 l O och den utvärderingen resulterade i en rapport 20 l L I 
utvärderingsrapporten finns ett antal identifierade forbättringsområden och 

· . forslag till forbättringar. 

Primärkommunala Nämnden (PKN) och Landstingsstyrelsen i Kalmar län 
gav Regionforbundet och Landstingsdirektörens stab i uppdrag att starta ett 
gemensamt och fordjupat utredningsarbete inom identifierade områden. 
Detta resulterade i "Rapport Fördjupad utredning av forbättringsområden 
inom hemsjukvårdsavtalet" som blev klar 2013-10-24. 

Efter detta bildades "Läns gemensam ledning i samverkan inom 
socialtjänsien och angränsande hälso- och sjukvård" och nya 
överläggningar följde samt ett uppdrag for Länsgemensam ledning i 
samverkan att under hösten 2014 samla in, analysera och följa upp 
avvikelser kopplade till Hemsjukvårdsavtalet 
I uppdraget ingick även att vid årsskiftet 2014/2015 redovisa uppföljningen 
av avvikelserna mellan huvudmännen. Resultatet redovisades i "Rapport 
Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län" daterad 2014-12-09. 

Förslaget till "Förtydligande tillägg tillAvtal om övertagande av hälso- och 
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i 
Kalmar län" som var klart 2013-10-24, har kompletterats med punkter från 
överläggningarna som parterna kom överens om i Länsgemensam ledning i 
samverkan och utgör ett nytt forslag till "Förtydligande tillägg till Avtal om 
övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan 
landstinget och kommunerna i Kalmar län", daterat 2015-01-19. 

Detsamma gäller för ramavtalläkarmedverkan som har kompletterats och 
utgör ett nytt förslag till "Ramavtalläkarmedverkan" daterat 2015-01-19. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden § 30/2015 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 71/2015 

Skickas till 
Kommunfullmäktige. 

Utdragsbestyrkande 



~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

2015-04-14 

13 
KS § 53/2015 Dnr 2015/61 042 

Arsredovisning för Samordningsförbundet 2014 

Kom m unstyreisens förslag .till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att for Hultsfreds kommuns 
del godkänna årsredovisningen för 2014 samt bevilja ansvarsfrihet för 2014. 

Jäv 
Tommy Ejnarsson, V deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Sammanfattning 
Godkännande av årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för 
samordningsforbundet 

Ärendebeskrivning 
Samordningsforbundet i Kalmar län har, i enlighet med lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) översänt årsredovisning 
for 2014, granskning av årsredovisning 2014 samt revisionsberättelse för 
2014 till förbundsmedlemmarna. 

Förbundsmedlemmarna ska var for sig pröva frågan om årsredovisningen 
kan godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 

När frågan om ansvarsfrihet har prövats ska samordningsforbundet :ffi 
besked om detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 75/2015 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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