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Ärendelista 2016-04-25

§ 37 Meddelanden

§ 38 Allmänhetens frågestund

§ 39 Ny motion från Per-Inge Pettersson, C, 
om bättre belysning i nära anslutning 
till ICA Nära Sundbergs för ökad 
trafiksäkerhet i Mörlunda

2016/56

§ 40 Ny motion från Anders Andersson och 
Christian Nytorpet, båda KD, om 
centrumbilden i Hultsfred kan bli bättre 
- ny plats för sopor

2016/58

§ 41 Ny motion från Monica Bergh och 
Anders Andersson, båda KD, om "dags 
att bygga fler bostäder också invid 
Virserumssjön"

2016/59

§ 42 Entledigande av ersättare i 
kommunfullmäktige

2016/50

§ 43 Ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige

2016/45

§ 44 Fråga om att behålla uppdrag i 
kommunstyrelsen under resterande del 
av mandatperioden

2016/45

§ 45 Renhållningstaxor 2017 2016/44

§ 46 Planprogram Herrstorpet 2015/113

§ 47 Motioner under beredning 2016 2016/43

§ 48 Svar på motion om mer fiber till 
landsbygden

2015/176

§ 49 Svar på motion om extra pengar till 
kommunens föreningar

2015/188

§ 50 Svar på motion angående erbjudande 2015/88
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till nyinflyttade om ett års gratis 
medlemskap i valfri förening i 
kommunen

§ 51 Svar på motion om hastighetssänkning 
på riksväg 23 genom Virserum

2015/119

§ 52 Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata 
utförare

2015/19

§ 53 Rapport från Regionsförbundets 
verksamheter
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KF § 37/2016

Meddelanden

1.  Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början    Anslaget 2016             Återstår
650 000:-                           0 :-                               650 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål 

Anslag från årets början      Anslaget 2016         Återstår 
14 615 000:-                        0:-                           14 615 000:-

2.  Årsstämma i Hultsfreds Kommunala Industri AB ägde rum innan 
fullmäktiges sammanträde.

3.  Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om att utse Börje Helgesson, L, 
till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Mikael Petersson. Till ny 
ersättare i kommunfullmäktige utses Wenche Lindahl, L.

4.  Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut (KF § 
95/2010-11-09, totalt 12 beslut).  Kommunfullmäktiges beslut om 
införande av påminnelseavgift, sanktioner och rutiner vid inlämnande av 
restaurangrapporter, KF § 138/2014, redovisades muntligen av inspektör 
Ove Karlsson vid sammanträdet.

5.  Revisionsberättelse och granskningsrapport avseende årsredovisning för 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2015 – Komplettering till de 
handlingar som bifogades inför fullmäktiges beslut 2016-03-21.
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KF § 3������

Allmänhetens frågestund

Ärendebeskrivning
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:

- Förslaget till ny renhållningstaxa – vid mötet ställs ett flertal frågor om 

beredningen av förslaget, taxans konstruktion och kostnader för 

återvinningsanläggningen Kejsarkullen m m.

Frågorna besvaras av kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander som 

framförallt hänvisar till den föredragning av ärendet som 

renhållningsingenjör Elin Svensson kommer att ge senare under kvällen.
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KF § 39/2016 Dnr 2016/56 317

Ny motion från Per-Inge Pettersson, C, om 
bättre belysning i nära anslutning till ICA Nära 
Sundbergs för ökad trafiksäkerhet i Mörlunda

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen 

för beredning.

Sammanfattning
En motion har inlämnats om behovet av förbättrad gatubelysning vid ICA 

Nära Sundbergs i Mörlunda.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Per-Inge Pettersson, C, har 2016-04-04 lämnat in en 

motion om att förbättra belysningen vid korsningen Kyrkvägen/väg 34 i 

Mörlunda.

I motionen noteras att gång- och cykelvägen längs med gamla riksvägen 

genom Mörlunda samhälle används mycket frekvent. I den aktuella 

korsningen har tillbud till olyckor förekommit företrädesvis kvällstid. Av 

trafiksäkerhetsskäl behövs därför bättre belysning i korsningen.

Beslutsunderlag
Motion inlämnad av Per-Inge Pettersson, C, 2016-04-04

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 40/2016 Dnr 2016/58 456

Ny motion från Anders Andersson och 
Christian Nytorpet, båda KD, om centrumbilden 
i Hultsfred kan bli bättre - ny plats för sopor

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.

Sammanfattning
En motion har inlämnats om att ge återvinningsbehållarna vid 

stationsområdet i Hultsfred en mindre framträdande placering.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Anders Andersson och tjänstgörande ersättaren 

Christian Nytorpet, båda KD, har 2016-04-06 lämnat in en motion om att 

ge kommunstyrelsen i uppdrag attt på lämpligt sätt finna mindre störande 

och iögonfallande placering för sopkärlen som ska ta emot återvinning i 

centrala Hultsfred.

I motionen beskrivs om hur kärlens nuvarande placering längs infarten till 

det nya bostadsområdet Strandlyckan stör besökares intryck av området.

Beslutsunderlag
Motion inlämnad av Anders Andersson och Christian Nytorpet, båda KD, 

2016-04-06

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 41/2016 Dnr 2����� 011

Ny motion från Monica Bergh och Anders 
Andersson, båda KD, om  att bygga  
bostäder också invid Virserumssjön"

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen 

för beredning.

Sammanfattning
En motion om att planera för byggnation av fler bostäder vid 

Virserumssjön har inlämnats.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Monica Bergh och Anders Andersson, båda KD, 

har 2016-04-12 lämnat in en motion om att uppdra åt kommunstyrelsen att 

snarast planera för byggnation av fler bostäder invid Virserumssjön i 
Virserum.

I motionen beskrivs att bostäder utöver jobben är en viktig faktor för 

tillväxt och utveckling i en kommun. Motionsställarna belyser den höga 

efterfrågan som finns på de nyproducerade bostäderna i Hultsfred och vill 

peka på att det finns en attraktiv boendemiljö även runt Virserumssjön i 
Virserum.

Beslutsunderlag
Motion inlämnad av Monica Bergh och Anders Andersson, båda KD, 2016-

04-12

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 42/2016 Dnr 2016/50 0��

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Agneta Malmqvist, S, från 

uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt att ny räkning får 

begäras hos länsstyrelsen.

Sammanfattning
En ersättare i kommunfullmäktige har begärt att bli entledigad från 

uppdraget.

Ärendebeskrivning
Agneta Malmqvist, S, har i skrivelse daterad 2016-03-20 begärt att bli 

entledigad från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande daterad 2016-03-20

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län

Den entledigade

Kommunkansliet

Personalkontoret

Pärmen
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KF § 4������ Dnr 2016/45 ���

Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen.

Sammanfattning
Mikael Petersson, L, har begärt att bli entledigad från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Mikael Petersson, L, har i skrivelse daterad 2016-03-21 begärt att bli 

entledigad från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från och med 

2016-03-31.

Kommunfullmäktige beslutade i § 19/2016 att entlediga Mikael Petersson 

från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt beslut om att utse Börje Helgesson, 

L, till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Mikael Petersson. Till ny

ersättare efter Börje Helgesson har länsstyrelsen utsett Wenche Lindahl, L.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Mikael Petersson, L, 2016-03-21

Kommunfullmäktige § 19/2016

Skickas till
De valda

Kommunkansliet

Pärmen

Personalkontoret
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KF § 44/2016 Dnr 2016/45 ���

Fråga om att behålla uppdrag i 
kommunstyrelsen under resterande del av 
mandatperioden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Mikael Petersson, L, får kvarstå som 

ledamot i kommunstyrelsen under resterande del av mandatperioden.

Sammanfattning
Mikael Petersson, L, har begärt att bli entledigad från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige men samtidigt meddelat att han önskar 

behålla uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Mikael Petersson, L, har i skrivelse daterad 2016-03-21 begärt att bli 

entledigad från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från och med 

2016-03-31.

Kommunfullmäktige beslutade i § 19/2016 att entlediga Mikael Petersson 

från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Då Mikael Petersson utflyttat från kommunen men önskar kvarstå som 

ledamot i kommunstyrelsen under resterande del av mandatperioden har 

fullmäktige att besluta i frågan om detta kan godkännas.

Kommunfullmäktiges valberedning har berett frågan och meddelat att den 

inte har några invändningar mot att ledamoten behåller uppdraget under 

resterande del av mandatperioden.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Mikael Petersson, L, 2016-03-21

Kommunfullmäktige §§ 19/2016, ��� !"#

V$%&'*'+,-,.', § 1/2016

Skickas till
Den berörde

Kommunkansliet
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KF § 45/2016 Dnr 2016/44 /15

Renhållningstaxor 2017

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 
för översyn av taxan för delade kärl samt av den kostnadsökning som 
föreslagits för hushåll med varmkompostering. 

Carina Erlandsson, MP, deltar inte i beslutet. 

Börje Helgesson, L, deltar inte i beslutet med följande motivering:
"Anledning till, att vi inte vill delta i beslutet om föreslagna taxor är, att 
desamma hänför sig till tidigare beslut i fullmäktige ang. nya sopkärl, som 
vi avstyrkt. Nu föreslagna taxeförslag är en direkt följd och har ett intimt 
samband med det beslutet. Vi står fast vid vårt tidigare förslag, att vi borde 
haft samma system som våra närmaste grannkommuner: Vetlanda, Eksjö, 
Nässjö och Uppvidinge. Alltså flerfärgade plastpåsar. Därav vårt 
ställningstagande."

Protokollsanteckning
Åke Nilsson, KD, lämnar följande protokollsanteckning:
”Då vi i nuvarande situation inte fullt ut kan bedöma alla delar i taxan, t ex 
vad beträffar anslutning, och därmed inte kan bedöma vilka konsekvenser 
eventuella ändringar får för den totala finansieringen anser jag att det är 
bättre att få pröva den nya taxan innan justeringar görs. Ytterligare 
tidsutdräkt kommer enligt mitt förmenande endast att förkorta 
informationstiden och i sämsta fall också fördyra den totala kostnaden för 
införandet.”

Sammanfattning
Revidering av renhållningstaxa inför 2017 med anledning av införande av 
det nya insamlingssystemet.

Ärendebeskrivning
Renhållningstaxan har inför 2017 reviderats inför införandet av det nya 
insamlingssystemet. Detta medför en ny taxekonstruktion med en 
uppdelning av den tidigare hämtningsavgiften i en grundavgift och en 
hämtningsavgift. 

I den nya taxan blir grundavgiften differentierad för olika kundkategorier 
och val av sorteringsalternativ. Målet är att taxan ska vara miljöstyrande för 
att uppfylla avfallsplanens mål om anslutningsgrad till det nya systemet, 
och att matavfall, förpackningar och tidningar sorteras ut och behandlas 
biologiskt respektive materialåtervinns istället för att skickas till 
förbränning.

Förbundsdirektionen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 
har beslutat följande enligt § 11/2016:
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”Förbundsdirektionen beslutar att ändra texten i taxedokumentets kapitel 
1.9 andra stycket till ”Beslut om eventuell indexreglering eller annan 
förändring av taxan fattas av kommunfullmäktige.” 

Förbundsdirektionen beslutar vidare att föreslå kommunfullmäktige i 
Hultsfreds kommun att anta föreslaget till ”Renhållningstaxa för 2017” 
samt ”Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från 
flerfamiljshus och verksamheter 2017”.

Avgifter för slamtömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare 
(kap 3.1 och 3.2 i renhållningstaxan) samt ”Taxa för verksamhetsavfall till 
Kejsarkullens avfallsanläggning” beslutas under hösten 2016. ”

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredras det av 
renhållningsingenjör Elin Svensson vid Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund. 

Yrkanden
Lennart Beijer, V, Mattias Wärnsberg, S, och John Hoffbrink, SD, yrkar att 
ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. Efter ajourneringen instämmer 
även Lars Rosander, C, och Rosie Folkesson, S, i yrkandet om återremiss.

Lars Rosander, C, lämnar in ett skriftligt yrkande om återremiss för 
översyn av taxan för delade kärl samt av den kostnadsökning som 
föreslagits för hushåll med varmkompostering.

Lars Rosander, C, med instämmande Per-Inge Pettersson, C, och Åke 
Nilsson, KD, yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att 
en översyn av taxekonstruktionen ska ske inför beslutet om taxor för 2018. 
Detta yrkande drogs senare tillbaka till förmån för yrkandet om återremiss.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller yrkandet om återremiss. Vidare antar kommun 
fullmäktige även den motivering som inlämnats av Lars Rosander, C.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 20.05-20.17.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och taxedokument framtagna av renhållningsingenjören
Förbundsdirektionen, Östra Smålands Kommunalförbund § 11/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2016
Kommunstyrelsen § 32/2016

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Kommunstyrelsen
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KF § 46/2016 Dnr 6789:88; 212

Planprogram 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till planprogram för 

Herrstorpet i Hultsfreds kommun.

Sammanfattning
Planprogrammet redovisar en översiktlig disposition över området i grova 

drag samt en redogörelse för vilka utredningar och undersökningar som 

krävs vid fortsatt detaljplaneläggning. 

Planprogrammet är strategisk planering och antas därför av 

kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen gav miljö- och 

byggnadsförvaltningen 2015-09-08 uppdraget att ta fram ett planprogram 

för Herrstorpet i Hultsfred kommun. Kommunstyrelsen tog 2015-11-16 

beslut om att skicka ut planprogrammet på samråd.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

planprogram för Herrstorpet i Hultsfred som varit ute på samråd till och 

med den 15 jan 2016. I planprogrammet presenteras syftet med 

programmet, det beskrivs hur området ser ut i dagsläget, en översiktlig 

disposition för området, samt vilka utmaningar som planprogrammet möter. 

Programmet visar även på vilka utredningar och undersökningar som kan 

komma att behövas i samband med kommande detaljplanearbete. 

Planförslaget är framtaget utifrån de förutsättningar som planområdet har 

och föreslagen markanvändning tar inte hänsyn till om det är kommunal 

eller privat mark.

Efter samrådet har en utlåtande tagits fram där inkomna yttranden 

presenteras. Några synpunkter har föranlett en revidering av 

planhandlingarna, bland annat har strandskyddet och biotopsområden 

korrigerats efter gällande förordningar. 

Samtliga yttranden redovisas i samrådsutlåtandet tillsammans med miljö- 

och byggnadsförvaltningens kommentarer. Planprogrammet är nu klart för 

antagande. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige antar planprogrammet vill 

kommunstyrelsen gå vidare med detaljplanering och ger uppdrag till 
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arbetsutskottet att utforma det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ <=>?@A<=B @>>?@A<C

Kommunstyrelsen §§ <@D?@A<CB 26/2016

Tjänsteskrivelsen från planarkitekten 2015-11-16

Tjänsteskrivelse från stadsarkitekten 2016-03-09

Skickas till
Stadsarkitekten

Miljö- och byggnadskontoret

Kommunstyrelsen
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KF § 47/2016 Dnr 2016/43 019

Motioner under beredning 2016

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av motioner 

under beredning 2016-03-16.

Sammanfattning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunkansliet två 

gånger per år upprätta en redovisning av inlämnade motioner som inte är 

färdigberedda. Per 2016-03-14 är det 14 motioner. 

Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunkansliet två 

gånger per år upprätta en redovisning av inlämnade motioner som inte är 

färdigberedda. Mot bakgrund av detta redovisas därför motioner under 

beredning per 2016-03-16. 

Redovisningen upptar 14 motioner för genomgång. Sedan den senaste 

redovisningen per 2015-09-28 har kommunfullmäktige slutligt behandlat 6 

stycken motioner. Av de ej färdigberedda motionerna finns det inga 

motioner som är äldre än ett år. 

De två äldsta motionerna inlämnades till fullmäktiges sammanträde 

2015-03-23. 

Nedan redovisas var motionerna för närvarande ligger i beredningen:

Dnr 2015/58 Motion från Rosie Folkesson, S, m fl, om kulturskola. 

Remitterad till kultur- och fritidschefen i samråd med barn- och 
utbildningschefen för yttrande ksau § 85/2015-03-31.

Dnr 2015/60 Motion från Rosie Folkesson, S, m fl, om ett levande 

centrum. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog åt kommunalråd och 
oppositionsråd att planera in en politisk idékonferens där motionen ska 
lyftas ksau § 82/2015-03-31.

Dnr 2015/75 Motion från Mikael Petersson, FP (numera Liberalerna), om 

ökad trygghet i vardagen. Remitterad till säkerhetssamordnaren för 
yttrande ksau § 106/2015-05-19. Svar på motionen kommer att behandlas 
under våren.

Dnr 2015/79 Motion från Mikael Petersson, FP (numera Liberalerna), om 

barnfattigdom i Hultsfreds kommun. Remitterad till socialnämnden för 
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2(F)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

yttrande ksau § 105/2015-05-19. 

Dnr 2015/88 Motion från Tommy Ejnarsson, V, m fl, om erbjudande till 

nyinflyttade om ett års gratis medlemskap i valfri förening i kommunen. 

Förslag till svar avvaktas behandlingen av Moderaternas motion, dnr 
2016/188 (se nedan), ks § 2016-01-19. Behandlas i kommunstyrelsen 2016-
04-05. Vidare till kommunfullmäktige 2016-04-25

Dnr 2015/119 Motion från John Hoffbrink, SD, om hastighetssänkning på 

väg 23 genom Virserum. Trafiknämndens förslag till svar behandlas av 
kommunstyrelsen 2016-04-05.Vidare till kommunfullmäktige 2016-04-25

Dnr 2015/127 Motion från Rosie Folkesson, S, om starta eget-kurser. 

Besvarad enligt beslut av kommunfullmäktige 2016-03-21.

Dnr 2015/143 Motion från Håkan Hermansson, FP (numera Liberalerna), 

om användning av förnybar energi vid ny- och ombyggnad av kommunalt 

ägda fastigheter. Remitterad till Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
för yttrande ksau § 187/2015-10-06.

Dnr 2015/150 Motion från Lennart Davidsson och Anders Andersson, båda 

KD, om utveckling av turismen i Emåns avrinningsområde. Remitterad till 
turism- och informationschefen för yttrande ksau § 185/2015-10-06.

Dnr 2015/176 Motion från Per-Inge Pettersson, C, om mer fiber till 

landsbygden. Förslag till svar på motionen behandlas av kommunstyrelsen 
2016-04-05, vidare till kommunfullmäktige 2016-04-25.

Dnr 2015/188 Motion från Moderaterna om extra pengar till kommunens 

föreningar. Förslag till svar på motionen behandlas av kommunstyrelsen 
2016-04-05, vidare till kommunfullmäktige 2016-04-25.

Dnr 2016/19 Motion från Rosie Folkessson, S, om klättervägg i Mörlunda. 

Remitterad till kultur- och fritidschefen för beredning ksau § 33/2016-02-
16.

Dnr 2016/22 Motion från Tommy Rälg och Tomas Söreling, båda S, om 

EU-Ja på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Motionen inlämnad 
till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-03-21,remitterad till 
kommunstyrelsen, lyfts på arbetsutskottet 2016-04-12.

Dnr 2016/29 Motion från Rosie Folkesson, S, om ställplats för husbilar vid 

Kalvkätte. Motionen inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 
2016-03-21, remitterad till kommunstyrelsen, lyfts på arbetsutskottet 2016-
04-12

Notering

Folkpartiet heter numera Liberalerna.
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G(G)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2016-03-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63/2016

Kommunstyrelsen § 27/2016

Skickas till
Kommunkansliet
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2016-04-25

1(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § HIJKLMN Dnr 2015/176 534

Svar på motion om mer fiber till landsbygden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att vid kommande beslut om ny 

bredbandsstrategi ta hänsyn till motionens syfte och att motionen därmed 

anses vara bifallen.

Sammanfattning
Hultsfreds kommun har redan kommit långt inom området 

bredbandsutbyggnad med fiber, men stora utmaningar kvarstår. De glesaste 

områdena kvarstår, det kommersiella intresset avtar och EU:s och statens 

finansiering är långt ifrån tillräcklig. 

Nya förslag till hur kommunen kan agera de närmaste åren kommer att 

presenteras under våren, i form av ett uppdaterat kommunalt 

bredbandsprogram. 

Ärendebeskrivning
Per-Inge Pettersson, C, har till kommunfullmäktige inkommit med en 

motion om ”Mer fiber till landsbygden”.

I motionen yrkar förslagsställaren att ”kommunen ger förutsättningar till 

boende och företag på landsbygden så att de kan investera i fiber-

bredband.” Motionären anför att det ”behövs en kommunal insats för att 

kunna erbjuda fiber till alla de på landsbygden som idag vill investera i 

fiber till sin fastighet.” Kommunen bör ”passa på att investera i fiber på 

landsbygden samtidigt som det finns EU- och statliga bidrag att tillgå.”

eUtvecklingschefen konstaterar att yrkandet är allmänt och omfattande till 

sin karaktär, men väljer att tolka motionen som en begäran till berörd 

beslutsförsamling att redovisa vad kommunen gjort/gör och avser att göra 

för att tillgodose landsbygdens behov av god digital infrastruktur, specifikt 

fibernät. 

Som kommunens bredbandssamordnare lämnar eUtvecklingschef Stefan 

Wittlock en tjänsteskrivelse om sin syn på nuvarande situation, vilka 

utmaningar som kvarstår och några tänkbara alternativ till framtida beslut.

Bredbandsstrategin ska revideras och då kan motionens intentioner tas med. 

Samråd har skett med motionären.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 147/2015
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6/2016

Tjänsteskrivelse från eUtvecklingschefen 2016-02-15

Kommunstyrelsen § 28/2016

Skickas till
Motionsställaren

eUtvecklingschefen
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 49/2016 Dnr 2015/188 805

Svar  motion om  pengar till 
kommunens 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att genom svaret från kultur- och 

fritidschefen anse motionen bifallen.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att hantering får ske enligt kultur- och 

fritidschefens förslag utifrån motionens intentioner.

Sammanfattning
Svar på motion från Moderaterna om tillsättande av en utredning om extra 

pengar till kommunens föreningar.

Ärendebeskrivning
Moderaterna har lämnat en motion om tillsättande av en utredning som tar 

fram ett förslag om att använda en del av det extra statliga anslaget för 

kommunens åtgärder för nyanlända till ett särskilt stöd för föreningar som 

engagerar sig i integrationsarbetet.

Det finns ett behov bland asylsökande och nyanlända att integreras i 

föreningslivet, för en snabbare integration i kultur och idrottslivet i 

kommunen. Det skapar också möjligheter för föreningar att få nya 

medlemmar, liksom nya engagerade ledare i verksamhet

en.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till kultur- och 

fritidschefen § 5/2016-01-12 som lämnat följande svar:

”Kultur- och fritidsförvaltningen har gått igenom motionens och dess 

intentioner. Detta är ett förslag i positiv riktning för våra föreningar och 

integrationsarbetet.  Kultur- och fritidsförvaltningen har även skissat på hur 

ett upplägg skulle kunna se ut. Genom detta ser förvaltningen att det är fullt 

möjligt att genomföra motionens intentioner. Den administration som 

tillkommer är inom rimliga gränser och kan hanteras utan extra insatser.

Samråd med motionsställaren har skett.  

Med detta yttrande föreslås motionen vara bifallen.
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till genomförande av motionens intentioner
Föreningarna ska till kultur- och fritidsförvaltningen göra en ansökan och 

en beskrivning av det integrationsprojekt var till man söker bidrag. Bidrag 

kan betalas ut till alla i kommunen registrerade föreningar och avse bidrag 

till lokaler, utrustning till verksamheten, utbildning till handledare, personal 

etc.

Föreningarna kan med fördel kunna kombinera bidrag från kommunen med 

regionala bidrag, bidrag från Smålandsidrotten, bidrag från Astrid 

Lindgrens hembygd eller andra, allt för att stärka en pågående 

föreningsverksamhet för integration i föreningslivet. 

Projekt ska kunna vara såväl korta som längre och kunna beviljas både 

mindre och större bidragsdel av det projekt som föreningen söker bidrag 

till.

Bidragsregler utformas av kultur- och fritidsförvaltningen där föreningen 

återkommande var sjätte månad skall redovisa projektet för att kunna få ett 

fortsatt bidrag. 

Förslagsvis skulle 650 000 kronor kunna avsättas per år under tre år, 2016 – 

2018, till särskilt stöd för föreningar som skapar projekt och engagerar sig i 

integrationsarbete.

Till dragningen i kommunstyrelsen har kultur- och fritidschefen tagit fram 

förslag på en ansökningsblankett och en utvärderingsblankett. 

Notering
Beaktande har också tagits till den motion från Vänsterpartiet angående 

erbjudande till nyinflyttade om ett års gratis medlemskap i valfri förening i 

kommunen (2015).

Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna

Kommunfullmäktige § 148/2015

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 5/2016, 41/2016

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen

Kommunstyrelsen § 29/2016

Skickas till
Motionsställaren

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 50/2016 Dnr 2015/88 805

Svar  motion angående erbjudande till 
nyinflyttade om ett års gratis medlemskap i 
valfri  i kommunen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med ledning av kultur- 

och fritidschefens yttrande. 

Sammanfattning
Förslag till svar på motion angående erbjudande till nyinflyttande om ett 

års gratis medlemskap i valfri förening i kommunen.

ÄTXQWX^XY\T_`Q_Qa
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.

Arbetsutskottet har lämnat förslag till kommunstyrelsen om avslag på

motionen efter beredning utifrån yttrande från kultur- och fritidschefen.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-19 att invänta motionen från 

moderaterna om extra pengar till kommunens föreningar då de är snarlika.

Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet

Kommunfullmäktige § 73/2015

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 131/2105, 237/2015

Kommunstyrelsen §§ 4/2016, 30/2016

Skickas till
Motionsställarna

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 51/2016 Dnr bcdefddg 512

Svar  motion om hastighetssänkning på 
riksväg 23 genom Virserum

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad i och med yttrandet 

från trafiknämnden om att göra ett pilotprojekt för införande av �hijj klmj i 

njlopq� i rsmtpmuvt tätort preliminärt under våren 2017.

Sammanfattning
Trafiknämnden har lämnat yttrande över motionen som föreslås vara 

besvarad i och med detta.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten wxyq Hoffbrink, SD, har z{|}~{�~{� 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i § |���z{|}~|{~{� att remittera 

motionen till Ön� för yttrande och yttrande har inkommit från 

trafiknämnden.

Samråd har genomförts med motionsställaren, ansvarig tjänsteman och 

trafiknämndens ordförande 2015-10-26. 

�ljl��lm� föreslår ett pilotprojekt preliminärt våren 2017 för införande av 

�hijj klmj i njlopq� i rsmtpmuvt tätort efter utredning och eventuellt beslut 

om införande under år 2016.  

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 106/2015

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ |���z{|}� �{�z{|�

Trafiknämnd Hultsfred § 1/2016

Kommunstyrelsen § 31/2016

Skickas till
Motionsställaren

Ötjml Smålands Kommunalteknikförbund

24



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-25

1(�)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 52/2016 Dnr 2015/19 109

Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare

Kommunfullmäktiges beslut
����������������� beslutar godkänna ������� med mål och riktlinjer för 

kommunala angelägenheter som bedrivs av privata utförare.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att ge kommunkansliet i uppdrag att ta 

fram en generell plan för uppföljning som ska antas av respektive styrelse 

och nämnd samt meddelas i kommunfullmäktige. Planen bör om möjligt 

finnas med till budget 2018, det vill säga inom denna mandatperiod.

Sammanfattning
Förslag till program som ska fastställas av kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Från och med den 1 januari 2015 gäller att för varje mandatperiod ska kom-

munfullmäktige anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 

kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

Programmet ska ange hur uppföljning ska ske och hur allmänhetens insyn 

ska tillgodoses. Programmet ska omfatta all verksamhet som utförs av 

privata utförare. De nya bestämmelserna, som återfinns i 3 kap. 

kommunallagen (1991:900) KL, syftar till att förbättra uppföljning och 

kontroll av privata utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares 

verksamhet.

Kommuner får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en 

kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ. Det 

gäller dock inte om det i lag eller förordning anges att angelägenheten ska 

bedrivas av en kommunal nämnd eller om den innefattar 

myndighetsutövning.

Exempel på verksamheter som berörs:

- särskilt boende för äldre

- korttidsvistelse utan för egna hemmet

- familjehem

- måltidsverksamhet

- städning

- konsulttjänster
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Kommunfullmäktige
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- skolskjuts

- företagshälsovård, friskvård

- rondering, bevakning

- sotning

- mattransporter

- tvättservice

- snöröjning, asfaltering, kantslåtter

- sophämtning, slamtömning

Programinnehåll

Fullmäktiges program ska innehålla

� mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare på 

  uppdrag 

  av kommunen

� hur uppföljning ska ske

� hur allmänhetens insyn i verksamhet som lämnats över till en privat 

  utförare ska garanteras

Berörda styrdokument

Styrmodellen, antagen av kommunfullmäktige § 68/2011

Strategikartan, antagen av kommunfullmäktige § 95/2014 

Riktlinjer för upphandling, antagen av kommunfullmäktige § 37/2015

Beredningsgång

Arbetsutskottet gav koncernledningen i uppdrag § 26/2015-02-24 att ta 

fram ett förslag till program. Uppdraget har hanterats av kommunkansliet. 

Förslaget har stämts av med nämndsekreterarna och inga synpunkter har 

inkommit.

Koncernledningen har haft ärendet uppe och då ombads berörda lämna syn-

punkter. Kostchefen såg positivt på program och riktlinjer för sin 

verksamhet och uppföljning. Med detta kan förslaget överlämnas till 

kommunfullmäktige.

Förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

godkänna program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter 

som bedrivs av privata utförare.

Vidare föreslås att kommunfullmäktige ger kommunkansliet i uppdrag att 

ta fram en generell plan för uppföljning som ska antas av respektive 

styrelse och nämnd samt meddelas i kommunfullmäktige. Planen bör om 

möjligt finnas med till budget 2018, det vill säga inom denna 

mandatperiod.  Planen kan behöva justeras till nämnd eller styrelse men 

den generella planen kan då fungera som en grund för den egna planen.

Notering

I förslaget till ny kommunallag finns med om att begränsa omfattningen till 
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Kommunfullmäktige
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vilka verksamhetsområden som ska räknas in när det utförs av privata 

utförare.

Tolkningen idag är mer eller mindre allt. Vidare föreslås att det som ska 

gälla för privata utförare även ska gälla för de verksamheter inom 

kommunen som idag utför samma uppgifter. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 26/2015, 61/2016

Koncernledningen 2016-01-28 p 5

Tjänsteskrivelse med förslag daterat 2016-03-10

Kommunstyrelsen § 33/2016

Skickas till
Samtliga förvaltningar

Kommunkansliet
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KF § 53/2016

   verksamheter

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, rapporterar om 

Regionförbundets pågående arbete med den regionala transportplanen samt 

om indelningskommitténs förslag när det gäller kommande regionbildning.
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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 X

10 Tommy Rälg, S X

11 Gunilla Aronsson, C X

12 John Hoffbrink, SD X

13 Ulf Larsson, C X

14 Tomas Söreling, S Stefan Ölvebring, S X

15 Pär Edgren, M X

16 Lars Lundgren, C X

17 Lena Hasting, S X

18 Lennart Davidsson, KD Christian Nytorpet, KD X

19 Pia Rydh, V X

20 Carl-Johan Pettersson, SD X

21 Göran Lundberg, S Martin Rydén, S X

22 Fredrik Eirasson, C X

23 Eva Svedberg, S X

24 Börje Helgesson, L X

25 Åsa Landberg, C X
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

    

Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

26 Kotaiba Kholi, S X

27 Lisbeth Hoffbrink, SD X

28 Lizette Wästerlund, S Dan Torkelsson, S X

29 Lennart Odengrund, C X

30 Anders Andersson, KD X

31 Mikael Lång, S X

32 Tommy Ejnarsson, V X

33 Carina Erlandsson, MP X

34 Inger Loord, S X

35 Alexander Steinvall, C X

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

37 Jonny Bengtsson, S X

38 Conny Daag, M X

39 Silva Andersson, S X

40 Lennart Eklund, C Ann-Charlott 
Andersson, C

X

41 Konny Bogren, S X

42 Monica Bergh, KD X

43 Sievert Andersson, M X

44 Antje Rohde, C X

45 Christel Rüdiger Karlsson, 
S

X

Närvarande                  45/45

Närvarande efter ajournering 20.05-20.17   45/45      
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