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Ärendelista  2015-05-25

§ 70 Meddelanden

§ 71 Allmänhetens frågestund

§ 72 Nyväckt motion från 
Kristdemokraterna om att förbättra 
skolresultaten genom daglig fysisk 
aktivitet i skolan!

2015/87

§ 73 Nyväckt motion från Vänsterpartiet 
angående erbjudande till nyinflyttade 
om ett års gratis medlemskap i valfri 
förening i kommunen

2015/88

§ 74 Svar på interpellation från Lennart 
Beijer, V om vad som händer i 
konstgräsfrågan från 
kommunstyrelsens ordförande Lars 
Rosander, C

2015/48

§ 75 Ny ersättare i kommunfullmäktige 2015/72

§ 76 Tält för fotboll och skateverksamhet 
vid Hagadal

2014/163

§ 77 Gång- och cykelväg utmed 
Virserumssjön – omföring av budget

2014/132

§ 78 Ansökan om tilläggsanslag från 
Hultsfredsbygdens Ridklubb

2015/73

§ 79 Rapport från Regionförbundets 
verksamheter

§ 80 Föreläsning Professor Rolf Solli och 
workshop "Running the Hultsfred 
Economy Game"
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KF § 70/2015

Meddelanden

1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början    Anslaget 2015             Återstår
650 000:-                           0 :-                               650 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål 

Anslag från årets början      Anslaget 2015         Återstår 
15 027 100:-                         0:-                           15 027 100:-

2. Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om att utse Göran Berglund till 
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Lars Ottosson, SD.

3. Information om SKL:s ordinarie kongress.

4. Dagens sammanträde med kommunfullmäktige avslutas med en 
workshop för ledamöterna där kommunchef, ekonomichef och 
professor Rolf Solli medverkar. 

5. Kommunstyrelsens protokoll är justerat 2015-05-12.
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KF § 71/2015

Allmänhetens frågestund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska allmänheten beredas tillfälle 
att ställa frågor vid varje sammanträde med kommunfullmäktige.

Vid dagens sammanträde med kommunfullmäktige ställs frågor om 
följande ämnen:

- Kommunens information på hemsidan generellt och om 
evenemanget ”Upptäckardagen” i synnerhet.

- Vad som händer med Järnforsens skola? Hur ser tidsplanen ut.

Frågorna besvarades muntligen av berörda politiker och tjänstemän vid 
sammanträdet.
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KF § 72/2015 Dnr 2015/87 619

Nyväckt motion från Kristdemokraterna om att 
förbättra skolresultaten genom daglig fysisk 
aktivitet i skolan!
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
Att antal fullmäktigeledamöter för Kristdemokraterna har lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige om att förbättra skolresultaten genom 
daglig fysisk aktivitet i skolan.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Lennart Davidsson, Åke Nilsson, Anders 
Andersson och Monica Bergh, samtliga KD, har 2015-05-05 lämnat in en 
motion om att förbättra skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet i 
skolan.

I motionen hänvisar motionsställarna till aktuell forskning och erfarenheter 
från andra skolor, specifikt Friskolan Prolympia i Virserum, som visar att 
fysisk aktivitet i skolan gör att eleverna lär sig mer även i andra ämnen. 

Dessutom hänvisas till att en sådan satsning även förbättrar elevernas 
framtida hälsa.

Motionsställarna yrkar därför att kommunstyrelsen och/eller barn- och 
utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för hur daglig fysisk 
aktivitet ska kunna införas i skolorna i vår kommun.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 73/2015 Dnr 2015/88 805

Nyväckt motion från Vänsterpartiet om 
erbjudande till nyinflyttade om ett års gratis 
medlemskap i valfri förening i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
Ett antal fullmäktigeledamöter för Vänsterpartiet har lämnat in en motion 
till kommunfullmäktige om att erbjuda kommunens nyinflyttade ett års 
gratis medlemskap i valfri förening i kommunen.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Tommy Ejnarsson, Pia Rydh och Lennart Beijer, 
samtliga V, har 2015-05-05 lämnat in en motion om erbjudande till 
nyinflyttade om ett års gratis medlemskap i valfri förening i kommunen.

Motionsställarna ser flera positiva effekter med ett sådant erbjudande för 
såväl flyktingar/nyanlända som snabbare får svenska kontakter och 
kommer in i det svenska samhället som för svenska medborgare som får 
ytterligare ett motiv att flytta just till Hultsfred.

I motionen yrkas därför att kommunstyrelsen tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen utformar ett system med ett års gratis medlemskap för 
nya kommuninvånare.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 74/2015 Dnr 2015/48 019

Svar på interpellation från Lennart Beijer, V om 
vad som händer i konstgräsfrågan från 
kommunalrådet Lars Rosander, C
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad utifrån Lars 
Rosanders skriftliga svar.

Sammanfattning
Kommunalrådet Lars Rosander har nu skriftligen besvarat Lennart Beijers 
interpellation om vad som händer i konstgräsfrågan.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, har 2015-04-09 lämnat in en
interpellation där han önskar en lägesrapport om vad som händer i
”konstgräsfrågan” samt en fråga om ”kommunens klubbar kan räkna med
konstgräs till kommande vinter”.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, redogjorde vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-27 för planerna på att istället 
placera tälthallarna för konstgräs och skateboard i anslutning till Hagadals
Sportcentrum. Detta alternativ anses lämpligare än den ursprungliga
placeringen i de tält som idag finns vid f.d. Gjutal. Dessa tält avses istället
uthyras för industrins behov.

Vid fullmäktiges sammanträde meddelade Lars Rosander att han skulle 
lämna ett skriftligt svar vid fullmäktiges nästa sammanträde.

Svaret lyder enligt följande:
”Interpellationen inlämnades före det att ärendet fick en ny vändning, vilket 
resulterat i nya beslut kring tält vid Hagadal. Detta ärende är uppe till beslut 
på dagens fullmäktigesammanträde vilket gör att detta interpellationssvar 
blir kort, då jag hänvisar till ärendebeskrivningen i ärendet (KF § 76/2015-
05-25).

Sammantaget hoppas jag att samtliga finner detta vara en bra lösning.”

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 59/2015

Skickas till
Lennart Beijer
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KF § 75/2015 Dnr 2015/72 109

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen.

Sammanfattning
Länsstyrelsen har utsett en ny ersättare i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt beslut om att utse Göran Berglund 
till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Lars Ottosson, SD.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 61/2015

Skickas till
Den valde
Kommunkansliet
Personalkontoret
Pärmen
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KF § 76/2015 Dnr 2014/163 821

Tält för fotboll och skateverksamhet vid 
Hagadal
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund i uppdrag att i samråd med kultur- och 
fritidsförvaltningen och utvecklingskontoret upphandla två tält till Hagadal. 
Detta till en maximal kostnad av 3 000 000 kronor inklusive kostnad för 
etablering. Finansiering sker via kultur- och fritidsförvaltningens befintliga 
driftsbudget med 125 000 kronor. 

Den återstående finansieringen görs genom att HKIAB får minskat 
driftsbidrag med maximalt 95 000 kronor. För de investeringar som ska 
göras i tälten vad gäller belysning med mera får kultur- och 
fritidsförvaltningen ianspråkta de kvarvarande investeringsmedlen och de 
medel som inte använts i driftsbudgeten för de ursprungliga tälten för 2015.

Sammanfattning
Ärendet gäller beslut om att investera i två tält för fotboll och 
skateverksamhet vid Hagadal med anledning av att de två tilltänkta tälten 
vid Nytorpsvägen behöver tas i anspråk av företag i området.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige tog i mars 2014, KF § 40/2014 Dnr 2014/44, beslut 
om att kultur- och fritidsförvaltningen genom bidrag och i samverkan med 
Smålandsidrotten kunde driva verksamhet i två tält på vid Nytorpsvägen. 
Ett tält för fotboll på konstgräs samt ett tält för skateboard. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har projekterat detta och planerat ta dessa tält i bruk 
under 2015.

Då nu förutsättningarna har ändrats då industrin har ett behov av att hyra 
tälten för att utveckla sin verksamhet, har kultur- och fritidsförvaltningen 
tillsammans med utvecklingskontoret och Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK), på uppdrag av kommunchefen, tagit fram 
förslag till två nya tält för samma verksamhet med placering på Hagadal 
sportcenter. ÖSK har även gjort en undersökning av mark och en beräkning 
av etableringskostnaderna.
Placeringen på Hagadal ger en bättre tillgänglighet och har en klar 
infrastruktur som ger en ökad säkerhet för brukarna i de båda 
verksamheterna. Samordning görs med Hagadals verksamhet som ger 
tillgång till toaletter och duschar.
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Som exempel behöver ej Nytorpsvägen målas upp med cykelbana, eller att 
brukarna behöver ta sig via Silverslättsvägen som har en bristfällig säkerhet 
för gående och cyklister.

Med nya tält får man också bättre anpassade ytor för verksamheten med ett 
större tält för fotboll på konstgräs samt ett mindre tält för skateboard tänkt 
att i framtiden även ha en klättervägg.

Finansiering och kostnader
Vid förundersökning och inhämtande av förslag till kostnader för tält och 
etablering har vi beräknat investeringen till cirka 3 000 000 kronor 
inklusive etableringskostnader.

Kommunfullmäktige har redan anvisat medel till kultur- och 
fritidsförvaltningen vilka till viss del kan finansiera investeringen i de nya 
tälten. Detta räcker dock inte utan ytterligare medel måste tillskjutas. 
Lämpligen görs det genom de ökade hyresintäkter som Hultsfreds 
Kommunala Industri AB (HKIAB) förväntas få för tälten vid 
Nytorpsvägen. Dessa kan tillskjutas genom att till exempel minska 
driftsbidraget till HKIAB från kommunen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har redan gjort investeringar uppgående till 
cirka 150 000 kronor i HKIAB:s tält. De kvarvarande 250 000 kronor 
bedöms inte räcka till för de nya tälten. Därför föreslås att de medel för 
drift av tält som kultur- och fritidsförvaltningen har i sin budget för 2015 
får tas i anspråk för etableringen av nya tält.

Vidare föreslås att upphandlingen görs för två tält men med möjlighet att 
etablera fotbollstältet först om kostnaderna skulle visa sig överstiga 
kalkylerade kostnader.

Yrkanden
Rosie Folkesson, S, och Lennart Beijer, V, yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 312/2012, 64/2013, 169/2013, 
226/2013, 255/2013, 58/2014, 274/2014, 96/2015
Kommunstyrelsen §§ 34/2014, 69/2015
Kommunfullmäktige § 40/2014
Miljö- och byggnadsnämnden § 194/2014

Skickas till
Kultur- och fritidskontoret
Berörda föreningar
Hultsfreds Kommunala Industri AB
Ekonomikontoret
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KF § 77/2015 Dnr 2014/132 312

Gång- och cykelväg utmed Virserumssjön
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att göra en omföring i investeringsbudgeten 
från gång- och cykelväg mellan cirkulationsplats och ICA i Målilla med 
140 000 kronor till gång- och cykelväg utmed Virserumssjön.

Sammanfattning
Östra Smålands Kommunalteknikförbund har lämnat ett förslag om att 
omdisponera investeringsmedel till gång- och cykelvägen utmed 
Virserumssjön.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
De ideella aktörer som skulle ha byggt gång- och cykelvägen under hösten 
2014 inkom med önskemål om att Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) istället skulle bygga gångvägen.

Därför beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott § 307/2014-11-18 att 
gatuavdelningen fick uppdraget att i samverkan med 
samhällsbyggnadsgruppen och de ideella aktörerna ta fram ett nytt förslag 
på gång- och cykelväg utmed Virserumssjön innehållande kostnadskalkyl, 
utformning och förslag på finansiering av framtida drift och underhåll. 
Förslaget ska redovisas för arbetsutskottet för beslut om eventuellt 
genomförande.

300 000 kr har avsatts 2015 för gång- och cykelvägen från kontot för 
samhällsbyggnadsfrågor. 

Utformning och metod
Gatuavdelningen och de ideella aktörerna har tagit fram ett gemensamt 
förslag till utformning. Det finns två olika alternativ till byggnadsmetod. 
Metod 1 är traditionell med bergfyll och metod 2 är att man istället för 
bergfyll använder gummiklipp från en lokal tillverkare.

Tillstånd
Oavsett metod så krävs marklov hos byggnadsnämnden och ansökan om 
vattenverksamhet hos Länsstyrelsen. Metod 2 kräver även tillstånd från 
miljönämnden där en utredning krävs för att visa att gummiklippet är ett 
bättre alternativ än bergfyll då det under vissa tider på året kommer att 
ligga under vattennivån i sjön. Utredningen måste i så fall göras av Luleå 
Tekniska Universitet och de gör inga utredningar åt privatpersoner eller 
företag så det är i så fall en kostnad som hamnar på kommunen.   

Gatuavdelningens förslag till vidare hantering och finansering
Metod 1 förordas av gatuavdelningen för att projektet ska kunna 
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genomföras på ett korrekt och hanterbart sätt för kommunen. Den bedöms 
också vara möjlig att få godkänt för hos Länsstyrelse och miljö- och 
byggnadsnämnden. Det är också den billigaste metoden enligt våra 
kalkyler.

Då inga alternativ ryms inom befintlig budget föreslås att 140 tkr nyttjas 
från investeringsprojektet avseende GC-väg mellan cirkulationsplatsen och 
ICA i Målilla, då detta projekt kommer generera ett överskott.

Vidare föreslås att man tillför ÖSK gata/parks driftbudget för parker ett 
belopp på 20 tkr årligen för framtida drift och underhåll av gångvägen.

Alternativ
De ideella aktörerna vill bygga gångvägen själva enligt metod 2 med vissa 
justeringar. De bedömer att de kan bygga gångvägen för 360 tkr inklusive 
tillståndsavgifter. De 60 tkr som saknas kan nyttjas från 
investeringsprojektet avseende GC-väg mellan cirkulationsplatsens och 
ICA i Målilla. Om gångvägen ska byggas på ideell basis måste ett 
arrendeavtal för marken upprättas mellan kommunen och 
samhällsföreningen samt ett avtal för framtida drift och underhåll av 
gångvägen.

Arbetsutskottet beslutade § 100/2015-04-28 att ge ÖSK på gata/park 
startbesked enligt gatuavdelningens förslag. Vidare beslutades att föreslå 
budgetberedningen till 2017 att tillföra 20 000 kronor årligen till ÖSK 
gata/parks driftbudget för parker för framtida drift och underhåll av 
gångvägen. Den höga kostnaden (trots att det inte finns gatubelysning och 
ej innefattar vinterunderhåll) beror på att det krävs en hel del maskinellt 
och manuellt arbete med att hålla omgivande ytor i ordning så att man kan 
ha behållning av sjöutsikten.

Yrkanden
John Hoffbrink, SD, yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag om 
omföring av budgetmedel med hänvisning till kommunens ekonomi samt 
naturhänsyn.

Lars Rosander, C, Alexander Steinvall, C, och Tommy Rälg, S, yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 179/2014, 307/2014, 100/2015
Kommunstyrelsen § 70/2015

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Ekonomikontoret

12



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-25

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 78/2015 Dnr 2015/73 048

Ansökan om tilläggsanslag från 
Hultsfredsbygdens Ridklubb
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ett bidrag på 100 000 kronor till 
Hultsfredsbygdens ridklubb för 2015. 

Finansiering får ske ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

Sammanfattning
Hultsfredsbygdens ridklubb ansöker om ett tilläggsanslag.

Ärendebeskrivning
De senaste åren har Hultsfredsbygdens ridklubb haft en försämrad ekonomi 
som bidragit till att föreningen nu begär ett extra anslag på 120 000 kronor 
för att med en ny styrelse och ett åtgärdsprogram kunna återställa sin 
ekonomi för framtiden.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) har gjort en utredning på 
fastigheterna som tidigare presenterats för arbetsutskottet. Under den 
närmsta tiden bör ett beslut tas om renovering alternativt nybyggnation av 
fastigheterna. Försäljning av fastigheterna till föreningen eller annan 
köpare kan också vara ett alternativ.

Samråd i dessa frågor har skett och pågår mellan ÖSK och kultur- och 
fritidsförvaltingen och bör fortsätta tillsammans med kommunstyrelsen. 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ett extra anslag på 100 000 
kronor beviljas till föreningen för att skapa möjligheter till att utveckla 
verksamheten och skapa framtida förutsättningar för en fortsatt verksamhet. 
Ordinarie driftbidrag till Hultsfredsbygdens ridklubb är 200 000 kronor per 
år.

Yrkande
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 42/2015, 99/2015
Kommunstyrelsen § 68/2015

Skickas till
Hultsfredsbygdens Ridklubb
Kultur- och fritidschefen
Ekonomikontoret
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KF § 79/2015

Rapport från Regionförbundets verksamheter
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, redogör för att 
Landstinget i Kalmar län nu fattat ett beslut om att ansöka om status som 
regionkommun. Vidare rapporteras om det aktuella läget när det gäller 
möjlig framtida regionbildning.
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KF § 80/2015

Föreläsning Professor Rolf Solli och workshop 
"Running the Hultsfred Economy Game"
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen.

Ärendebeskrivning
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde föreläste professor Rolf 
Solli om pågående trender, tendenser och inte minst utmaningar för landets 
kommuner.

I Sollis föredrag berördes bland annat kommunens utmaningar i form av 
ökande krav på verksamheten, kommunernas särart och historia liksom 
alternativa sätt att organisera sin verksamhet.

Efter Sollis föredrag fick fullmäktiges ledamöter under ledning av 
ekonomichef Henric Svensson spela spelet ”Running the Hultsfred 
Economy Game” och där prova vad som händer med kommunens ekonomi 
om olika variabler som ränta, skattesats, befolkning och 
skatteunderlagsprognos ändras. Även drifts- och investeringsäskandens 
effekter kunde testas i spelet. 

Syftet med Sollis föredrag och spelet är att öka förståelsen för den 
kommunala ekonomin.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-25

1(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

§
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Rosie Folkesson, S X

2 Lars Rosander, C X

3 Mattias Wärnsberg, S Martin Rydén, 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 Conny Kristensen, S - - -

14 Ulf Larsson, C X

15 Tomas Söreling, S X

16 Pär Edgren, M X

17 Lars Lundgren, C Ronny Olsson, C X

18 Lena Hasting, S X

19 Lennart Davidsson, KD X

20 Pia Rydh, V X

21 Carl-Johan Pettersson, SD Bo Eriksson, SD X

22 Göran Lundberg, S Dan Torkelsson, S X

23 Fredrik Eirasson, C X

24 Eva Svedberg, S X

25 Mikael Petersson, FP Börje Helgesson, FP X
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-25

2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
    

Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

26 Åsa Landberg, C X

27 Kotaiba Kholi, S Christel Rüdiger 
Karlsson, S

X

28 Sofia Welinder, M X

29 Lisbeth Hoffbrink, SD X

30 Lizette Wästerlund, S X

31 Lennart Odengrund, C X

32 Anders Andersson, KD Gabriella Vogt, 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 Sievert Andersson, M X

42 Silva Andersson, S X

43 Lennart Eklund, C Antje Rodhe, C X

44 Konny Bogren, S X

45 Monica Bergh, KD X
Närvarande               44/45
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