
Kungörelse 1 (2)
Ersättarna för kännedom

Kommunfullmäktige 2015-09-16

Tid för sammanträde måndagen den 28 september 2015 kl. 18:30

Lokal Sal Balder, Valhall

Fredrik Eirasson
Ordförande Johan Sandell

Sekreterare

För de politiker som önskar hjälp att komma igång med digitala handlingar (IPad) finns IT-
supporten på plats från ca kl. 18.00.

Ärenden
1 Upprop

2 Val av protokolljusterare, justering 
2015-09-30 kl. 13.00

3 Meddelanden

4 Allmänhetens frågestund

5 Nyväckta motioner
- Motion från John Hoffbrink, SD, om 
hastighetssänkning på väg 23 genom 
Virserum
- Motion från Rosie Folkesson, S, om 
starta eget-kurser

2015/119

2015/127

6 Interpellationer och frågor

7 Entlediganden
- Begäran om entledigande från samtliga 
politiska uppdrag från Conny Kristensen, 
S
- Begäran om entledigande från samtliga 
politiska uppdrag från Henrik Mellberg, S

2015/124 

2015/133

8 Valärenden
- Val av nämndemän 2016-2016
- Fyllnadsval efter Sofia Velinder, M
- Fyllnadsval efter Conny Kristensen, S
- Fyllnadsval efter Henrik Mellberg, S
- Fyllnadsval efter Lena Hjelte, MP

2015/116 
2015/101 
2015/124 
2015/133 
2014/216 

9 Information om 
överförmyndarverksamheten och 
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Kungörelse 2 (2)
Ersättarna för kännedom

Kommunfullmäktige 2015-09-16

ensamkommande barn Anita Holm, 
Överförmyndare i Samverkan ca kl. 19.15

10 Färdigställande av området Strandlyckan, 
Hultsfred

2015/24

11 Stängsel Nytorpsvägen - Omföring i 
budget

2015/121

12 Förfrågan om särskild medlemsinsats i 
Kommuninvest 2015

2015/112

13 Förslag till riktlinjer för 
kommunkoncernens webbplatser

2015/92

14 Förslag till sammanträdesdagar 2016 2015/126

15 Rapport från Regionförbundets 
verksamheter
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1 (1)   

Kommunkansliet 
 

2015-09-16 

 

 

 Meddelanden 

 

1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål: 

 

Till kommunfullmäktiges förfogande: 

 

Anslag från årets början    Anslaget 2015             Återstår 

650 000:-                           100 000 :-                    550 000:- 

 

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål  

 

Anslag från årets början      Anslaget 2015         Återstår  

15 027 100:-                        10 778 313:-                  4 248 787:- 

 

2. Förtydligande av kommunfullmäktiges beslut § 84/2015-06-22 om 

entledigade av Sofia Velinder, M. Beslutet avser inte uppdraget som 

nämndeman vd Kalmar tingsrätt. 

 

3. Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om att utse Sievert Andersson, 

M, till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Sofia Velinder. Till ny 

ersättare i kommunfullmäktige utses Marianne Vifell Waters, M. 

 

4. Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om att utse Antje Rohde, C, 

till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Niclas Mobelius. Till ny 

ersättare i kommunfullmäktige utses Sofia Blomberg, C. 

 

5. Kommunstyrelsens protokoll är inte justerat. 
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Länsstyrelsen i 
Kalmar län 

~/J. 
HULTSFREDS I 

KOMMUN 

lnk. 2015 -07- 0 3 J PROTOKOLL 
2015-07-02 

111 

Dnr. Dnrplan. I 
Dnr: 201-4899-15 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
2 juli 2015 till och med den 14 oktober 2018. 

Kommun: Hultsfred 
Parti: Moderaterna 
Ny ledamot: Sievert Andersson 
Ny ersättare: Marianne Vifell \'V'aters 
Avgången ledamot: Sofia Welinder 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Hultsfred 

Ledamot 

Åke Bergh 
Pär Edgren 
Sievert Andersson * 
ConnyDaag 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

1. Gunvor Nilsson 
2. Marianne Vifell Waters * 

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Malmbrogatan 6, 391 86 KALMAR inom tio 
dagar efter dagen för detta beslut. 

) . ) 

(\_ _J-~-- \ ~ ) 
"--.. - .. =--~-·-

Peter Lind 

Kopia till / 
Kommnnfullmäktige V 
Ny ledamot 
Ny ersättare 
Partiet 
Pärmen 

josa
Rektangel
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Länsstyrelsen i 
Kalmar län 

HULTSFREDS 
KOMMUN 

lnk. 2015 -07~~/ 

.. 
0

_"_'·---....J.o_n~ 
PROTOKOLL 
2015-07-02 

112 

Dnr: 201-4900-15 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
2 juli 2015 till och med den 14 oktober 2018. 

Kommun: Hultsfred 
Parti: Centerpartiet 
Ny ledamot: Antje Rohde 
Ny ersättare: Sofia Blomberg 
Avgången ledamot: Niclas Mobelius 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Hultsfred 

Ledamot 

Lars Rosander 
Per-Inge Pettersson 
Gunilla Aronsson 
Ulf Larsson 
Lars Lundgren 
Fredrik Eirasson 
Åsa Landberg 
Lennart Odengrnnd 
Antje Rohde * 
Alexander Steinvall 
Lennart Eklund 

Ersättare 

I. Britt-Marie Harrysson 
2. Tommy Johansson 
3. Ann-Charlott Andersson 
4. Ronny Olsson 
5. Esbjörn Nilsson-Schultz 
6. Sofia Blomberg * 
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( 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Malmbrogatan 6, 391 86 KALMAR inom tio 
dagar efter dagen för detta beslut. 

Peter Lind_ · 

Kopia till 
Kommunfullmäktige J 
Ny ledamot 
Ny ersättare 
Partiet 
Pärmen 

212 
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Datum 2015-07-03 

MOTION till Hultsfred Kommun 

Ang. Riksväg 23 som går genom Virserum. 

Hastighet sänkning från 50 km till 40 km genom hela Virserum. 

HULTSFREDS 
KOMMUN 

lnk. 2015 -07- 0 7 
Dnr. 

Klagomålen gäller buller ute och inne samt vibrationskader på fastigheterna. 

Beträffande luft kvaliteten. Uppvirvlande farliga partiklar på grund av tung trafik. 

Och ännu farligare när man går på trottoaren och andas in denna luft. 

Den tunga trafiken har ökat markant. En tung lastbil med släp kräver lång broms stäcka 

Därför 40 km 

Att kommunfullmäktige beslutar att hastigheten sänks i Virserum tätort till 40 km/h 

Ledamot i Sverigedemokraterna 

josa
Rektangel
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lnk. 

Dnr. 

Motion till Hultsfreds kommun 

HULTSFREDS 
KOMMUN 

2015 -08- 2 5 

Tidigare i vår kommun har vi tillsammans med ALMI varit de som genomfört utbildningen i Starta 

Eget, för kommunens invånare. Kommunens utvecklingskontor har lagt mycket tid på att 

administrera och få ihop ett bra och givande koncept, vilket också har visat sig via respons från 

deltagare att det har varit. De har alltså varit väldigt nöjda och känt att de fått mer kunskap och 

verktyg för att genomföra sina ideer. 

Nu administrerar utvecklingskontoret inte längre dessa kurser men fortfarande efterlyser folk dem 

och då gärna i hemkommunen. 

Hultsfreds kommun borde vara mån om att små egna företag startas och därför vill vi 

att: 

... Hultsfreds kommun åter tittar på möjligheten för kurser i starta eget. 

... kurserna riktas till olika målgrupper så att förkunskaper av olika slag kan förekomma . 

... att kurserna förläggs inom kommunens gräns och om möjligt på olika orter i kommunen, så att 

även de som ej har tillgång till bil kan ta sig till kursen. 

augusti 2015 

) . } d . '17 l (! (..;~ . I .~yCl-c. 

Rosie Folkesson/Oppositionsråd (S) 

josa
Rektangel
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Hultsfred den 19 aug -15 

Till Fullmäktige 

HULTSFREDS 
KOMMUN 

lnk. 2015 -08- 2 4 
Dnr, 

/Dnrplan. 

----- L 

Jag avsäger mig härmed mina politiska uppdrag i Hultsfred kommun med omedelbar verkan på grund av 
tidsbrist. 

Med vänlig hälsnin~ J 
/~//(/ i:/5:L----

Conny Kristensen 
Socialdl mokraterna 

josa
Rektangel
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Här med avsäger jag Henrik Mellberg mig alla politiska uppdrag i kommunen. 

Anledningen är hälsotillstånd. 

Henrik ~rg /ff (} /) ~--
H -- "- u_lf!!fV~~ 

HULTSFREDS 
KOMMUN 

lnk. 20J5 -08- 2 7 
Dnr. Dnrplan. 

josa
Rektangel

josa
Rektangel



 
 Sammanträdesprotokoll  1(1) 

Sammanträdesdatum 

2015-09-14 
Valberedningen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

VB § 4/2015 Dnr 2015/116 115 

 

Val av nämndemän 2016-2019 
 

Valberedningens förslag 
Till nämndemän vid Kalmar tingsrätt nomineras: 

 

S Inger Loord S Dennis Larsson 

 Doktorsvägen 4  Storgatan 64 

 570 82 Målilla  577 50 Silverdalen 

 

M Marianne Vifell Waters C Gunilla Aronsson 

 Kyrkogatan 8                Bänarp 1 

 570 80 Virserum  577 94 Lönneberga 

 

 

KD Sture Berg  

 Lyckebyvägen 13  

 570 80 Virserum  

 

 

Sammanfattning 
Kalmar tingsrätt har begärt att kommunfullmäktige ska välja nämndemän 

för perioden 2016-2019. 

 

Ärendebeskrivning 
Kalmar tingsrätt har i skrivelse daterad 2015-06-29 begärt att 

kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun ska välja fem nämndemän för 

perioden 2016-2019. 

 

Vid valberedningens sammanträde presenteras förslag på fem nämndemän 

enligt ovan. Till protokollet antecknas att Folkpartiet utöver dessa föreslår 

Eva-Maria Helgesson, FP, samt att Vänsterpartiet föreslår Patrik Axelsson, 

V. 

 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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,'lf't; 
~ KALMAR TINGSRÄTT 
;; SVERIGES DOMSTOLAR 

2015-06-29 
Kalmar 

AD2015:226 

H FAEos· 
KOMMUN 

lnk. 2015 -07- 0 2 
Onr. Onrplan. 

Kommunfullmäktigter1i1ltii'!lrsf'l'e11-rl!:rnlmimi---' 
Box 500 
577 26 HULTSFRED 

Angående val av nämndemän i Kalmar tingsrätt 

Tingsrätten får härmed anmäla att mandattiden för samtliga nämndemän går ut i 
åt. 

Nyval av 5 nämndemän måste därför företas för perioden 2016-2019. 

an 

Box 613, 391 26 Kalmar• Besöksadress~ Smålandsgatan 28 •Telefon: 0480·47 7800 •Fax: 0480-226 77 • kalmar.tingsratt@dom.se • 
www. kalma rti ngsra tt. domstol. se 

Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00 

1 (1) 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-08

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 104/2015 Dnr 2015/24

Området Strandlyckan

Förslag
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att omfördela medel för att 
bygga in välfärdsteknik i samtliga 27 lägenheter i Sbo-husen, före detta 
Mimer och Strandskolan.

Vidare beslutar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
omfördela medel för att färdigställa området Strandlyckan i Hultsfred 
genom nedanstående förslag för att skapa ökad säkerhet och attraktivitet. 
Kostnad för detta är beräknat till 2 mnkr. Finansiering föreslås tas ur 
kvarvarande medel ur det aktieägartillskott som AB Hultsfreds Bostäder 
beslutats enligt KF § 52/2014.

Sammanfattning
Förslag att omfördela 2 mnkr till installation av välfärdsteknik i före detta 
Mimer och Strandskolan samt färdigställande av området Strandlyckan.

Ärendebeskrivning
Installation och välfärdsteknik i före detta Mimer och Strandskolan
Hultsfred kommun genomför nu ett pilotprojekt inom välfärdsteknik 
tillsammans med Telia Healthcare. Intresset är stort hos både kommun och 
brukare. Det 21 hushåll som har anmält sig som deltagare i pilotprojektet 
mot beräknade 10-15. Införandet av välfärdsteknik för äldre kommer att 
öka livskvaliteten för våra äldre och även möjliggöra för kommunen att 
klara och utveckla sitt uppdrag inom detta område.

Samhällsbyggnadsgruppen föreslår att välfärdsteknik installeras i samtliga 
27 lägenheter i före detta Mimer och Strandskolan som ett lämpligt 
utvecklingssteg och göra en satsning på en åldrande befolkning. Kostnad 
för detta är kalkylerad till cirka 0,675 mnkr.

Färdigställande av området Strandlyckan
Samtliga tomter på området Strandlyckan i Hultsfred är sålda eller bokade. 
Tre flerbostadshus, varav ett trygghetsboende, är nu under uppförande och 
nästan samtliga lägenheter är tecknade med bindande hyresavtal. En privat 
aktör är på väg att uppföra sex parhus på de sista tre villatomterna.

I samband med detta behöver nu området färsigställas för att skapa säkerhet 
och attraktivitet för både besökare och boende. Detta via byggnation av den 
i detaljplan antagna och planerade gång- och cykelvägen från Sjövägen till 
Strandpromenaden, inklusive angöring från nya trygghetsboendet. Vidare 

13



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-08

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

ökas trivsel och sökerhet genom att skapa en gårdsgata med träd och 
parkering samt ett förskönande av Hagadalsbäcken. För att ytterligare öka 
möjlighet till folkhälsa och locka kommuninnevånare till området föreslås 
uppförande av utegym med utsikt över Hulingen.

I underhandskontakter och kostnadsbedömning gjord av Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund gata/park har kostnaden sammantaget bedömts 
till 1,325 mnkr. Ursprungligen fanns det 20 mnkr i budgeten i form av 
planerat ägartillskott till AB Hultsfreds Bostäder. 2 mnkr av dessa föreslås 
användas till detta ändamål. Totalt utgör dessa två satsningar 0,675 mnkr + 
1,325 mnkr = 2 mnkr. Finansiering föreslås tas ur det aktieägartillskott som 
AB Hultsfreds Bostäder tillförts enligt KF § 52/2014.

Beslutet omm20 mnkr i aktieägartillskott till AB Hultsfreds Bostäder 
påverkar inte kommunens resultat utan har hanterats som en fordran på 
bolaget. Att kommunen behåller 2 mnkr och själva investerar enligt ovan 
medför att kommunens kostnader ökar med avskrivningar och ränta 
(kapitalkostnader). Kapitalkostnaden beräknas för dessa investeringar blir 
0,243 mnkr med halv effekt under 2016 (0,121 mnkr). Denna effekt 
hanteras i ombudgeteringen för 2016.

Arbetsutskottet beslutade § 127/2015-06-16 ge starttillstånd för byggnation 
av i detaljplan antagen och planerad gång- och cykelväg mellan Sjövägen 
och Strandpromenaden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsgruppen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 20/2015, 127/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-08

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 102/2015 Dnr 2015/121

Stängsel Nytorpsvägen - omföring i budget

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra en omföring i 
investeringsbudgeten för gång- och cykelväg mellan cirkulationsplatsen 
och ICA i Målilla med 150 tkr till ett nytt staket på Nytorpsvägen,

Sammanfattning
Förslag om omföring i investeringsbudget.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Stängslet längs med Nytorpsvägen längs med Träförädlingen 8 har genom 
åren förfallit till den grad att det i dagsläget ligger helt nere på vissa ställen 
och i övrigt är helt sönderrostat.

Anledningen till att det har förfallit är att det har varit oklart vems ansvar 
stängslet ligger på samt att det inte finns budget för planerat underhåll 
verken hos industribolaget eller Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
(ÖSK).

Kostnader och finansiering
ÖSK gata/park har tagit in prisuppgifter på nytt staket som visar att det 
skulle kosta cirka 150 tkr inklusive arbete.

Investeringsprojektet GC-väg till Tärnan har visat sig ge ett ordentligt 
överskott enligt de signaler vi fått från Trafikverket. Hur mycket är dock 
inte klart än och 140 tkr av de 950 tkr som avsatts för projektet har redan 
flyttats till investeringsprojektet för gångvägen i Virserum. Det finns 
således kvar 810 tkr för projektet. Gatuavdelningen bedömer att de 150 tkr 
som behövs för ett nytt staket på Nytorpsvägen kommer rymmas inom 
överskottet. Därför föreslås att 150 tkr från investeringsprojektet GC-väg 
till Tärnan används till ett nytt staket på Nytorpsvägen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Jens Karlsson 2015-06-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 150/2015 

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-08

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 103/2015 Dnr 2015/112 045

Förfrågan om särskild medlemsinsats i 
Kommuninvest 2015

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att höja 
Hultsfreds kommuns insatskapital i Kommuninvest med 5 065,6 tkr till 
högsta insats på 900 kr/invånare.

Sammanfattning
Förslag om att höja kommunens insatskapital i Kommuninvest.

Ärendebeskrivning
Kommuninvest i Sverige AB äga av 280 svenska kommuner och landsting 
för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv 
finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med 
cirka 225 miljarder kronor i utlåning den största långivaren till svenska 
kommuner och landsting.

Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya stadgar som innebär 
möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ erlägga särskilda insatser. 
Besluten på årsstämman syftar sammantaget till att förbereda 
Kommuninvest för införandet i EU av ett nytt kapitalkrav för finansiella 
institut, det så kallade bruttosoliditetskravet, från 2018 (i enlighet med EU:s 
kapitalkravsförordning och kapitalkravsdirektiv, CRR/CRD IV).

Tidigare år har föreningsstämman beslutat att återbäring och ränta på 
insatskapitalet ska betalas tillbaka som en ökad insats. Idag har Hultsfreds 
kommun ett insatskapital på 7 298,6 tkr (531 kr/invånare). Högsta insats är 
900 kr/invånare och skulle innebära att kommunen betalar in ytterligare 
5 065,6 tkr.

När en medlem har nått högsta nivå på insatskapital får återbäring och ränta 
resultatföras. Hultsfreds kommun erhöll tidigare under året 1 859,3 tkr i 
återbäring och ränta vilket i sin helhet gick tillbaka till Kommuninvest som 
årlig insats.

Hultsfreds kommun har nu möjlighet att öka insatskapitalet i 
Kommuninvest. Det kan göras stegvis eller direkt till högsta nivån som är 
900 kr/invånare. För att i sin helhet få behålla kommande års återbäring och 
ränta på insatskapitalet föreslås att Hultsfreds kommun höjer insatskapitalet 
till högsta nivån och därmed betalar in 5 065,6 tkr.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-08

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Henric Svensson 2015-06-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 146/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-08

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 105/2015 Dnr 2015/92 003

Förslag till riktlinjer för kommunkoncernens 
webbplatser

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”Riktlinjer för 
kommunkoncernens webbplatser” som ett styrdokument.

Sammanfattning
Idag finns ingen formell samordning och styrning av hur 
kommunkoncernen arbetar med sina webbplatser. Informationsavdelningen 
har arbetat fram riktlinjer som ska hjälpa alla som arbetar med någon av 
kommunkoncernens webbplatser att göra nyttan för besökaren så stor som 
möjligt. Riktlinjerna har tagits upp på ledarforum och i koncernledningen.

Ärendebeskrivning
Idag finns ingen formell samordning och styrning av hur 
kommunkoncernen arbetar med sina webbplatser. I det operativa arbetet 
med webben finns en grupp webbredaktörer från olika förvaltningar 
formerad, samt för utvecklingsfrågor en strategisk webbgrupp.

Informationsavdelningen har därför arbetat fram riktlinjer för 
kommunkoncernens webbplatser. Syftet med riktlinjerna är att hjälpa alla 
som arbetar med någon av kommunkoncernens webbplatser att 
kommunicera via webben. Kommunens webbplatser ska vara av hög 
kvalitet vad gäller innehåll, struktur, tillgänglighet och teknik. Nyttan för 
besökaren ska vara stor. Genom att ha ett enhetligt förhållningssätt till våra 
webbplatser förstärker vi våra olika varumärken. Informationsavdelningen 
ska ha ansvar och mandat att arbeta för att riktlinjerna följs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschefen 2015-05-11
Koncernledningen 2015-05-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 117/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-08

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 106/2015 Dnr 2015/126

Förslag till sammanträdesdagar 2016

Förslag
Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
och dess arbetsutskott.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
sammanträdesdagar för 2016

Sammanfattning
Förslag till sammanträdesdagar för 2016 har tagits fram och överlämnas nu 
för fastställande i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för 2016.

Vad gäller kommunstyrelsen är det 8 sammanträdesdagar inplanerade. 
Februaridagen är inte en sammanträdesdag utan används till en heldag där 
kommunstyrelsen diskuterar strategi och visioner. Det innebär att den inte 
är öppen för allmänheten. En särskild inbjudan kommer att skickas ut för 
denna dag.

Arbetsutskottets sammanträden är 13 till antalet första halvåret 2016 och 12 
andra halvåret. För 2015 var det 15 första halvåret och andra halvåret är det 
12 sammanträden.

Budgetberedningen har en reservdag inbokad, annars samma upplägg som 
tidigare år.

Kommunfullmäktige har i förslaget 8 sammanträden. En viss förskjutning 
sker i januari-mars med anledning av helger. Budgetuppstarten sker på 
sammanträdet 8 februari. Notera att i förslaget ligger starttid 18.30 för 
decembermötet istället för som tidigare 17.00.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund har ingen tidsplan fastställd 
ännu.

Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-08

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen                                Kommunfullmäktige
Tisdagar Kl Måndagar Kl
19 januari 14.00 8 februari 18.30
1 mars 14.00 21 mars 18.30
5 april 14.00 25 april 18.30
10 maj 14.00 30 maj 18.30
7 juni 9.00 (budget) 27 juni 15.00 (budget)
Uppehåll Juli-augusti Uppehåll Juli-augusti
6 september 14.00 26 september 18.30
18 oktober 14.00 7 november 18.30
22 november 14.00 12 december 18.30

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 2015-08-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 155/2015

Skickas till
Kommunfullmäktige
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