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2015-09-28

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista 2015-09-28

§ 105 Meddelanden

§ 106 Nyväckt motion från John Hoffbrink, 
SD, om hastighetssänkning på riksväg 
23 genom Virserum

2015/119

§ 107 Nyväckt motion från Rosie Folkesson, 
S, om starta eget-kurser

2015/127

§ 108 Nyväckt motion från Håkan 
Hermansson, FP, om användning av 
förnybar energi vid ny- och 
ombyggnad av kommunalt ägda 
fastigheter

2015/143

§ 109 Nyväckt motion från Lennart 
Davidsson, KD om röjning av träd och 
buskar längs gator och vägar

2015/149

§ 110 Nyväckt motion från Lennart 
Davidsson och Anders Andersson, 
båda KD, om utveckling av turismen i 
Emåns avrinningsområde

2015/150

§ 111 Svar på interpellation från Håkan 
Hermansson, FP, till 
kommunstyrelsens ordförande Lars 
Rosander om kontanthantering i vår 
kommun

2015/48

§ 112 Begäran om entledigande från samtliga 
politiska uppdrag från Conny 
Kristensen, S

2015/124

§ 113 Begäran om entledigande från samtliga 
politiska uppdrag från Henrik 
Mellberg, S

2015/133

§ 114 Ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige efter Sofia 
Velinder, M

2015/101
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§ 115 Ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige efter Niclas 
Mobelius, C

2015/97

§ 116 Val av nämndemän 2016-2019 2015/116

§ 117 Val av ny 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige, ledamot i 
styrelsen för AB Hultsfreds Bostäder 
samt ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Sofia 
Velinder, M

2015/101

§ 118 Val av ny ledamot och ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden samt ny 
ersättare i kommunstyrelsen efter 
Conny Kristensen, S

2015/124

§ 119 Val av ny ledamot och ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden efter Henrik 
Mellberg, S

2015/133

§ 120 Val av ny ersättare i valberedningen 
efter Lena Hjelte, MP

2014/216

§ 121 Information om 
överförmyndarverksamheten och 
ensamkommande barn

§ 122 Färdigställande av området 
Strandlyckan, Hultsfred

2015/24

§ 123 Stängsel Nytorpsvägen - Omföring i 
budget

2015/121

§ 124 Förfrågan om särskild medlemsinsats i 
Kommuninvest 2015

2015/112

§ 125 Förslag till riktlinjer för 
kommunkoncernens webbplatser

2015/92

§ 126 Förslag till sammanträdesdagar 2016 2015/126

§ 127 Rapport från Regionförbundets 
verksamheter

3



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 105/2015

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 justerat 2015-09-22.

6. I anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde utdelar 
Sparbanksstiftelsen Kronan, representerad av Tomas Söreling och Tommy 
Rälg, ett pris till ordföranden i Hultsfreds Fotbollsklubb Olle Ahlström för 
klubbens framgångsrika integrationsprojekt.
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 106/2015 Dnr 2015/119 512

Nyväckt motion från John Hoffbrink, SD, om 
hastighetssänkning på riksväg 23 genom 
Virserum
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
John Hoffbrink, SD, har lämnat in en motion om sänkt hastighet på riksväg 
23 genom centrala Virserum.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten John Hoffbrink, SD, har 2015-07-07 lämnat in en 
motion om att sänka hastigheten på riksväg 23 genom hela centrala 
Virserum från 50 km/h till 40 km/h. Motionsställaren anser att dagens 
tillåtna hastighet är olämplig med tanke på trafiksäkerhet, buller, 
vibrationer och farliga partiklar inte minst från den tunga trafiken.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 107/2015 Dnr 2015/127 141

Nyväckt motion från Rosie Folkesson, S, om 
starta eget-kurser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
Rosie Folkesson, S, har lämnat in en motion om att kommunen åter ska 
erbjuda starta eget-kurser.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Rosie Folkesson, S, har 2015-08-25 lämnat in en 
motion om att kommunen åter ska titta på möjligheten att erbjuda starta 
eget-kurser. 

Motionsställaren ser positiva erfarenheter från de utbildningar som 
kommunens utvecklingskontor tidigare genomfört i samarbete med ALMI. 

I motionen yrkas även att kurserna nu ska anpassas för målgrupper med 
olika nivå på förkunskaper samt även erbjudas på olika orter i kommunen.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 108/2015 Dnr 2015/143 287

Nyväckt motion från Håkan Hermansson, FP, 
om användning av förnybar energi vid ny- och 
ombyggnad av kommunalt ägda fastigheter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
Håkan Hermansson, FP, har lämnat in en motion om att i samband med ny- 
och ombyggnader av kommunala fastigheter se över möjligheten att 
samtidigt även genomföra investeringar i förnybar energi.

Ärendebeskrivning
Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Håkan Hermansson, FP, har 
2015-09-22 lämnat in en motion om användning av förnybar energi vid ny- 
och ombyggnad av kommunalt ägda fastigheter. Motionen ställs i ljuset av 
att flera viktiga investeringar i skollokaler m m är planerade under de 
närmaste åren. Att i samband med dessa arbeteten även komplettera med 
förnybara energikällor, som exempelvis solenergi, är ett sätt att gemensamt 
visa intresse och mål på det energipolitiska området.

Motionsställaren yrkar därför att man vid varje anbudsförfarande vid 
nybyggnad och/eller ombyggnad också tar hänsyn till energibeprövande 
metoder som exempelvis solenergi och i de fall detta är möjligt samt att 
man som kompletterande alternativ också begär in kostnadskalkyl för ovan 
rubricerade energitillskott.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 109/2015 Dnr 2015/149 338

Nyväckt motion från Lennart Davidsson, KD, 
om röjning av träd och buskar längs gator och 
vägar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
Lennart Davidsson, KD, har lämnat in en motion om behovet av röjning 
bland träd och buskar i anslutning till gator och vägar i kommunens 
samhällen.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Lennart Davidsson, KD, har 2015-09-28 lämnat in 
en motion om röjning av träd och buskar längs gator och vägar.

I motionen yrkar motionsställaren att kommunen med till buds stående 
medel ser till att ”överdriven” och trafikfarlig växtlighet kommer bort längs 
gator och vägar. Motionsställaren motiverar detta med att kommunen har 
ett ansvar för att upprätthålla god ordning även i det här avseendet inte 
minst med tanke på trafiksäkerhet och det allmänna intrycket av våra 
samhällen.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 110/2015 Dnr 2015/150 432

Nyväckt motion från Lennart Davidsson och 
Anders Andersson, båda KD, om utveckling av 
turismen i Emåns avrinningsområde
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
Lennart Davidsson och Anders Andersson, båda KD, har lämnat in en 
motion om att utveckla turismen i Emåns avrinningsområde.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Lennart Davidsson och Anders Andersson, båda 
KD, har 2015-09-28 lämnat in en motion om att utveckla turismen i Emåns 
avrinningsområde. 

I motionen lyfter motionsställarna fram de kvalitéer som finns i framförallt 
Emån, Silverån och Gårdvedaån när det gäller t ex möjligheterna till 
rekreation, fiske och kanotpaddling. Motionsställarna ser dock ett problem 
med att delar av dessa vattendrag idag är svårtillgängliga och yrkar därför 
på att åarna inventeras och att nödvändiga åtgärder vidtas för att göra dessa 
framkomliga och därmed bidra till utveckling av turismen i kommunen.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 111/2015 Dnr 2015/48 019

Svar på interpellation från Håkan Hermansson, 
FP, till kommunstyrelsens ordförande Lars 
Rosander om kontanthantering i vår kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad genom Lars 
Rosanders svar.

Sammanfattning
Håkan Hermansson, FP, har lämnat in en interpellation till kommunalrådet 
Lars Rosander om kontanthanteringen för föreningar, företag och 
kommuner.

Ärendebeskrivning
Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Håkan Hermansson, FP, har 
2015-09-18 lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Lars Rosander där han efterlyser svar på de frågeställningar som togs upp i 
en tidigare interpellation om svårigheterna för invånare och företagare när 
bankerna upphör med kontanthantering.

I interpellationen efterfrågas att kommunen ska ta initiativ för att SKL ska 
lyfta frågan övergripande samt att kommunen ska lyfta frågan om 
kontanthantering vid kommande omförhandling med Swedbank om nytt 
avtal för kommunens banktjänster.

Kommunstyrelsen ordförande Lars har inför kommunfullmäktiges 
sammanträden inkommit med följande skriftliga svar:

”På samma sätt som när frågan var uppe i fullmäktige senast så är frågan 
om förändringar/ indragning av kontanthanteringen i samhället en fråga 
som berör väldigt många människor. Användningen av kontanter minskar 
men övergången mot ett kontantlöst samhälle skapar problem och 
bekymmer både för privatpersoner som för föreningar, företag och 
kommuner.

I Hultsfreds kommun har vi 4 banker med 7 kontor på 5 orter, och på alla 
dessa orter finns kontanthantering för bankernas kunder, även om 
öppettider förändras. Vi har alltså fortfarande goda möjligheter till 
kontanthantering i vår kommun, till skillnad mot vissa kommuner där 
kanske ingen bank erbjuder detta. Hultsfreds kommun har ett bankavtal 
med Swedbank som är förlängt att gälla tom 30 juni 2016
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SKL har i sitt remissvar över utredningen Svensk kontanthantering (SOU 
2014:61) den 22 jan 2015 instämt i förslaget att Riksbanken ska ha det 
övergripande ansvaret för kontanthanteringen i Sverige. Man konstaterar att 
kontanthantering är en central funktion och ansvaret bör vila på en ansvarig 
myndighet. Riksbanken är sedan länge ansvarig för tillförseln av sedlar och 
mynt inom landet.  

SKL skriver vidare att tillgången till ett enkelt betalningsmedel är av stor 
vikt i ett samhälle. Sedlar och mynt är ett gammalt beprövat och effektivt 
betalningsmedel och det är angeläget att tillgången till kontanter finns över 
hela landet. Det är viktigt ur flera perspektiv att det finns alternativ till de 
idag dominerade elektroniska korten. En datakrasch, eller ett ställverk som 
brinner gör samhället mycket sårbart. Ett ytterligare perspektiv är att alla 
personer inte klarar av att hantera det kontantlösa samhället. Inom 
kommunerna i Sverige möter vi dagligen brukare som inte har tillgång till 
smartphones, bankkort etc.  Utvecklingen har gått snabbt mot att 
bankkontor inte längre tar emot kontanter. För att alternativet kontanter ska 
kunna fungera måste de finnas i omlopp och en fungerande organisation 
vara i bruk. Det är därför angeläget att en ansvarig myndighet garanterar att 
privatpersoner och företag har möjlighet att sätta in sedlar och mynt. 

Jag tycker det är ett mycket bra svar från SKL, och vi får avvakta vilka 
beslut som följer av denna utredning, och agera därefter i kommande 
upphandling.

Lars Rosander
Kommunalråd, C”

Skickas till
Interpellationsställaren
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KF § 112/2015 Dnr 2015/124 111

Entledigande från samtliga politiska uppdrag 
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Conny Kristensen, S, från 
samtliga politiska uppdrag.

Ny räkning får begäras hos länsstyrelsen avseende uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Conny Kristensen, S, har i skrivelse daterad 2015-08-19 begärt att bli 
entledigad från samtliga politiska uppdrag.

Conny Kristensen innehar uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen.

Skickas till
Den entledigade
Länsstyrelsen i Kalmar län
Barn- och utbildningsnämnden
Personalkontoret
Kommunkansliet
Pärmen
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KF § 113/2015 Dnr 2015/133 111

Entledigande från samtliga politiska uppdrag 
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Henrik Mellberg, S, från 
samtliga politiska uppdrag.

Ny räkning får begäras hos länsstyrelsen avseende uppdraget som ersättare 
i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Henrik Mellberg, S, har i skrivelse inkommen 2015-08-27 begärt att bli 
entledigad från samtliga politiska uppdrag.

Henrik Mellberg innehar uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och 
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Skickas till
Den entledigade
Länsstyrelsen i Kalmar län
Barn- och utbildningsnämnden
Personalkontoret
Kommunkansliet
Pärmen
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KF § 114/2015 Dnr 2015/101 119

Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt beslut om att utse Sievert 
Andersson, M, till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Sofia Velinder, 
M. Till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Sievert Andersson har 
länsstyrelsen utsett Marianne Vifell Waters, M. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 84/2015

Skickas till
De valda
Personalkontoret
Kommunkansliet
Pärmen
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KF § 115/2015 Dnr 2015/97 119

Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt beslut om att utse Antje Rohde, C, 
till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Niclas Mobelius, C. Till ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Antje Rohde har länsstyrelsen utsett 
Sofia Blomberg, C. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 83/2015

Skickas till
De valda
Personalkontoret
Kommunkansliet
Pärmen
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KF § 116/2015 Dnr 2015/116 115

Val av nämndemän 2016-2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till nämndemän vid Kalmar tingsrätt för 
perioden 2016-2019 utse:

S Inger Loord S 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. Kommunfullmäktiges valberedning har i beslut § 
4/2015 lämnat förslag på fem nämndemän.

Beslutsunderlag
Valberedningen § 4/2015

Skickas till
Kalmar tingsrätt
De valda
Kommunkansliet
Pärmen
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KF § 117/2015 Dnr 2015/101 119

Val av ny 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige, ledamot i styrelsen för AB 
Hultsfreds Bostäder samt ny ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Åke Bergh, M, till ny 1:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige efter Sofia Velinder, M. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att till ledamot i styrelsen för AB 
Hultsfreds Bostäder utse Sievert Andersson, M, samt att till ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden utse Johan Svensson, M.

Sammanfattning
Fyllnadsval ska förrättas efter att fullmäktige entledigat Sofia Velinder, M.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i § 84/2015-06-22 entledigat Sofia Velinder, M, 
från uppdragen som vice ordförande i kommunfullmäktige, ledamot i 
styrelsen för AB Hultsfreds Bostäder samt som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden.

Moderaterna föreslår vid dagens fullmäktigemöte att Åke Bergh, M, utses 
till ny 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige. Vidare föreslås att Sievert 
Andersson, M, utses till ny ledamot i styrelsen för AB Hultsfreds Bostäder 
samt att Johan Svensson, M, utses till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden.

Angående uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, se § 114/2015.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige §§ 84/2015, 114/2015

Skickas till
De valda
AB Hultsfreds Bostäder
Barn- och utbildningsnämnden
Personalkontoret
Kommunkansliet
Pärmen

17



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 118/2015 Dnr 2015/124 111

Val av ny ledamot och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden samt ny ersättare i 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden utse Christel Rüdiger Karlsson, S. Till ny ersättare 
efter Christel Rüdiger Karlsson beslutar kommunfullmäktige att utse Anna 
Westerlund, V.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att till ny ersättare i kommunstyrelsen 
utse Ulf Nilsson, S.

Sammanfattning
Fyllnadsval ska förrättas efter att kommunfullmäktige entledigat Conny 
Kristensen, S.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i § 112/2015-09-28 entledigat Conny Kristensen, 
S från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden samt som ersättare i kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna föreslår vid dagens fullmäktigemöte att Christel 
Rüdiger Karlsson, S, utses till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
Till ny ersättare efter Christel Rüdiger Karlsson föreslås Anna Westerlund, 
V. Vidare föreslås att Ulf Nilsson, S, utses till ny ersättare i 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 112/2015

Skickas till
De valda
Barn- och utbildningsnämnden
Personalkontoret
Kommunkansliet
Pärmen
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KF § 119/2015 Dnr 2015/133 111

Val av ny ledamot och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Henrik Mellberg, S
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Nermina Mizimovic, S, till ny 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Till ny ersättare efter Nermina 
Mizimovic utses Ann-Louise Sandelius, S. 

Sammanfattning
Fyllnadsval ska förrättas efter att kommunfullmäktige entledigat Henrik 
Mellberg, S.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i § 113/2015-09-28 entledigat Henrik Mellberg, S, 
från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden.

Socialdemokraterna föreslår vid dagens fullmäktigemöte att Nermina 
Mizimovic, S, utses till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Till ny 
ersättare efter Nermina Mizimovic föreslås Ann-Louise Sandelius, S.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 113/2015

Skickas till
De valda
Barn- och utbildningsnämnden
Personalkontoret
Kommunkansliet
Pärmen
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KF § 120/2015 Dnr 2014/216 023

Val av ny ersättare i valberedningen efter Lena 
Hjelte, MP
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Torben Lundholm, MP, till ny 
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval efter Lena Hjelte, MP.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i beslut § 149/2014-12-15 beslutat att entlediga 
Lena Hjelte, MP, från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning.

Vid dagens fullmäktigesammanträde föreslår Miljöpartiet att Torben 
Lundholm, MP, utses till ny ersättare i valberedningen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 149/2014

Skickas till
Den valda
Kommunfullmäktiges valberedning
Personalkontoret
Kommunkansliet
Pärmen
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KF § 121/2015

Information om överförmyndarverksamheten 
och ensamkommande barn 
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Chefen för Överförmyndare i Samverkan, Anita Holm, informerar vid 
kommunfullmäktiges sammanträde om överförmyndarverksamheten.

Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner har sedan ett 
par år tillbaka en gemensam tjänstemannaorganisation för 
överförmyndarfrågor. Varje kommun har dock en egen överförmyndare 
utsedd av kommunfullmäktige. Hultsfreds kommun har utsett Håkan 
Hermansson, FP, som överförmyndare och Silva Andersson, S, som 
ersättare.

Vid kvällens sammanträde berättar Anita om verksamheten och dess 
omfattning som ökat, framförallt med anledning av ett ökande antal 
ensamkommande barn. I Hultsfreds finns för närvarande 58 
ensamkommande barn som överförmyndaren utsett en god man för. När det 
gäller ensamkommande barn är det överförmyndaren i vistelsekommunen 
som ansvarar för att barnet får en god man. Detta ger ett ökat antal ärenden 
i Hultsfred som har flera privata så kallade HVB-hem för ensamkommande 
barn.

Vidare berättar Anita om arbetet med rekrytering av nya förvaltare och 
gode män samt vilka lämplighetskrav som ställs. Överförmyndare Håkan 
Hermansson, FP, tar även tillfället i akt att uppmana fullmäktiges ledamöter 
att ansöka om uppdrag som gode män.
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KF § 122/2015 Dnr 2015/24 259

Färdigställande av området Strandlyckan, 
Hultsfred samt investering i välfärdsteknik i f d 
Mimer och Strandskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att omfördela medel för att bygga in 
välfärdsteknik i samtliga 27 lägenheter i Sbo-husen, före detta Mimer och 
Strandskolan.

Vidare beslutar 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 miljoner 
kronor. 

Finansiering får ske ur kvarvarande medel ur det aktieägartillskott som AB 
Hultsfreds Bostäder beviljats enligt KF § 52/2014.

Sammanfattning
Förslag att omfördela 2 miljoner kronor 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 miljoner kronor¨.

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.
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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 
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 miljoner kronor. Ursprungligen fanns det 20 miljoner kronor i 
budgeten i form av planerat ägartillskott till AB Hultsfreds Bostäder. 2 
miljoner kronor av dessa föreslås användas till detta ändamål. Totalt utgör 
dessa två satsningar 0,675 miljoner kronor + 1,325 miljoner kronor = 2 
miljoner kronor. Finansiering föreslås tas ur det aktieägartillskott som AB 
Hultsfreds Bostäder tillförts enligt KF § 52/2014.

Beslutet om 20 miljoner kronor i aktieägartillskott till AB Hultsfreds 
Bostäder påverkar inte kommunens resultat utan har hanterats som en 
fordran på bolaget. Att kommunen behåller 2 miljoner kronor och själva 
investerar enligt ovan medför att kommunens kostnader ökar med 
avskrivningar och ränta (kapitalkostnader). Kapitalkostnaden beräknas för 
dessa investeringar blir 0,243 miljoner kronor med halv effekt under 2016 
(0,121 miljoner kronor). 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
Kommunstyrelsen § 104/2015

Skickas till
Ekonomikontoret
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Utvecklingskontoret
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KF § 123/2015 Dnr 2015/121 319

Stängsel Nytorpsvägen - omföring i budget
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att göra en omföring i investeringsbudgeten 
för gång- och cykelväg mellan cirkulationsplatsen och ICA i Målilla med 
150 000 kronor 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.

Kostnader och finansiering
ÖSK gata/park har tagit in prisuppgifter på nytt staket som visar att det 
skulle kosta cirka 150 000 kronor 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 140 000 av de 950 000 kronor som avsatts för projektet 
har redan flyttats till investeringsprojektet för gångvägen i Virserum. Det 
finns således kvar 810 000 kronor för projektet. Gatuavdelningen bedömer 
att de 150 000 kronor som behövs för ett nytt staket på Nytorpsvägen 
kommer rymmas inom överskottet. Därför föreslås att 150 000 kronor 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
Kommunstyrelsen § 102/2015

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Ekonomikontoret
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KF § 124/2015 Dnr 2015/112 045

Förfrågan om särskild medlemsinsats i 
Kommuninvest 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att höja Hultsfreds kommuns insatskapital i 
Kommuninvest med 5 065,6 tkr till högsta insats på 900 kr/invånare.

Sammanfattning
Förslag finns om att höja kommunens insatskapital i Kommuninvest.

Ärendebeskrivning
Kommuninvest i Sverige AB ägs 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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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Henric Svensson 2015-06-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 146/2015
Kommunstyrelsen § 103/2015

Skickas till
Kommuninvest i Sverige AB
Ekonomikontoret
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KF § 125/2015 Dnr 2015/92 003

Förslag till riktlinjer för kommunkoncernens 
webbplatser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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
Kommunstyrelsen § 105/2015

Skickas till
Turism- och informationschefen
Informationsstrategen
Samtliga förvaltningar
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KF § 126/2015 Dnr 2015/126 109

Förslag till sammanträdesdagar 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till sammanträdesdagar 
för år 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.

28



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-28

2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige:

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.

Kommunstyrelsen har för sin del beslutat om sammanträdesdagar för 2016 
enligt beslut § 106/2015-09-08.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 2015-08-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 155/2015
Kommunstyrelsen § 106/2015.

Skickas till
Kommunkansliet
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KF § 127/2015

Rapport från Regionförbundets verksamheter
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen.

Ärendebeskrivning
Lars Rosander, C, informerar om pågående arbete inför kommande 
regionbildning. Ett första steg kommer att tas redan under hösten då 
kulturfrågorna förs över från Regionförbundet till Landstinget. Beslut om 
ändring av Regionförbundets förbundsordning kommer att tas av Hultsfred 
och övriga kommuner samt Landstinget under hösten.

Vidare rapporteras om att Regionförbundet nu tagit fram en 
livsmedelsstrategi, denna finns tillgänglig på förbundets webbplats.
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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 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 Rickard Wästerlund, 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 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 Christel Rüdiger 
Karlsson, S

X

23 Fredrik Eirasson, C X

24 Eva Svedberg, S Agneta Malmqvist, S X

25 Mikael Petersson, FP Håkan Hermansson, 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 Martin Rydén, S X

28 Lisbeth Hoffbrink, SD X

29 Lizette Wästerlund, S X

30 Lennart Odengrund, C X

31 Anders Andersson, KD X

32 Mikael Lång, S X

33 Tommy Ejnarsson, V X

34 Carina Littorin, MP X

35 Inger Loord, S X

36 Alexander Steinvall, C X

37 Ulf-Bertil Salomon, SD Bo Eriksson, SD X

38 Jonny Bengtsson, S X

39 Conny Daag, M X

40 Silva Andersson, S X

41 Lennart Eklund, C X

42 Konny Bogren, S X

43 Monica Bergh, KD X

44 Sievert Andersson, M X

45 Antje Rohde, C X

Närvarande                44/45      
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