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Ärendelista 2016-05-30

§ 54 Meddelanden

§ 55 Information om Samordningsförbundet 
i Kalmar län och projekt "Plattformen" 
(Ersätter tidigare annonserad 
information från KLP)

§ 56 Allmänhetens frågestund

§ 57 Ny motion från Lennart Beijer, V, om 
byggnadsminnesförklaring av vissa 
byggnader i Hultsfred

2016/66

§ 58 Ny motion från Anders Andersson, 
KD, om att bygga nya lägenheter i 
centrum av Järnforsen

2016/68

§ 59 Ny motion från Anders Andersson och 
Monica Bergh, båda KD, om att sänka 
avgiften för att pröva strandskyddet

2016/78

§ 60 Ny ersättare i kommunfullmäktige 2016/50

§ 61 Entledigande från uppdrag som 
ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden samt som ersättare 
i kommunstyrelsen

2016/76

§ 62 Entledigande av ersättare i 
kommunfullmäktige

2016/77

§ 63 Renhållningstaxor 2017 - återremitterat 
ärende

2016/44

§ 64 Svar på motion om ett levande centrum 2015/60

§ 65 Förslag till sponsringsavtal GP 2016-
2018 och avtal Målilla Tractor Power 
Weekend 2016-2018

2016/62

§ 66 Årsredovisning och revisionsberättelse 
för Samordningsförbundet 2015

2016/53
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KF § 54/2016

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.  Protokollsutdrag från landstingfullmäktiges sammanträde den 24 februari 
2016 om det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län

3.  Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om att utse Marie Bergman, S, till ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Agneta Malmquist, S. 

4.  Beslut från kommunfullmäktige i Högsby kommun om årsredovisning ÖSK 
2015, KF § 42

5.  Beslut från kommunfullmäktige i Högsby kommun om ansvarsfrihet för 
nämnder och styrelser angående 2015 års räkenskaper och förvaltning, KF § 46 
(beslutet inkluderar ÖSK)

6.  Beslut från kommunfullmäktige i Högsby kommun om renhållningstaxa för 
Högsby kommun 2017 samt prislista för hämtning av förpackningar och 
returpapper från flerfamiljshus, KF § 47

7.  Årsstatistik för överförmyndarverksamheten 2015
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KF § 55/2016

Information om Samordningsförbundet i 
Kalmar län och projekt "Plattformen" (Ersätter 
tidigare annonserad information från KLP)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Till dagens sammanträde har förbundschef Hans Eriksson vid 

Samordningsförbundet i Kalmar län inbjudits för att föredra förbundets 

verksamhet. I samordningsförbundet samverkar kommunerna i länet, 

landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen för att stödja 

individer för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Syftet 

är att få en effektivare användning av myndigheternas resurser samt 

undvika att individer som har behov av stöd från flera av de medverkande 

myndigheterna hamnar mellan stolarna. Utvärderingar har visat att 

insatserna som förbundet gjort varit lönsamma för såväl individer som 

medlemmarna.

Vid presentationen medverkar även Malin Strömmert som föredrar projekt 

”Plattformen”. Plattformen vänder sig till vuxna (16-64 år) som står långt 

från arbetsmarknaden. Personerna ska dessutom vara aktuella hos minst en 

av de samverkande myndigheterna (t ex arbetsförmedlingen eller 

kommunens socialförvaltning). De medverkande har ofta också fysisk, 

psykisk eller social ohälsa. Målsättningen är att 30 % av de medverkande 

inom 90 dagar efter avslutad medverkan i projektet ska ha fått ökad 

egenförsörjning genom arbete eller studier. Framgångsfaktorer för projektet 

är bland annat själva samverkan, mycket tid för varje individ, en helhetssyn 

på individen samt tillgänglighet och flexibilitet.

Den föredragning av Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning (KLP) som 

annonserades i kungörelsen till kommunfullmäktige kommer preliminärt att 

ske vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. Detta på grund av 

att KLP:s representant fått förhinder med kort varsel.
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KF § 56/2016

Allmänhetens frågestund

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska allmänheten beredas tillfälle
att ställa frågor vid varje sammanträde med kommunfullmäktige.
Vid dagens sammanträde med kommunfullmäktige ställs frågor om
följande ämnen:

- förslaget till renhållningstaxa 2017 – en fråga ställs om ärendets 
beredning och utöver detta redovisas även ett alternativt förslag till 
taxekonstruktion. Frågorna besvaras av kommunstyrelsens ordförande Lars 
Rosander.
- flyktinginvandringen till Rosenfors – ett antal skriftliga frågor om det 
stora antalet flyktingar som nyligen kommit till Rosenfors ställs. 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander redogör för att kommunen i 
dagsläget saknar möjlighet att påverka var Migrationsverket väljer att hyra 
platser för asylsökande. Övriga frågor kommer att besvaras skriftligt 
och/eller överlämnas till Migrationsverket.

En skriftlig fråga angående den planerade flytten av biblioteket som 
inlämnades i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-25 
har skriftligen besvarats av kultur- och fritidschefen i samråd med chefen 
för arbetsmarknadsenheten. Detta svar läggs till handlingarna.

Vidare har en namninsamling med förslag till ändringar i förslaget till ny 
renhållningstaxa inlämnats till kommunstyrelsens ordförande. 
Namninsamlingen omfattar totalt 238 namn. I samma ärende har även 
inkommit en skrivelse från pensionärsorganisationen SPF 
Hultsfredsbygden samt en från en privatperson.
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KF § 57/2016 Dnr 2016/66 871

Ny motion från Lennart Beijer, V, om 
byggnadsminnesförklaring av vissa byggnader 
i Hultsfred

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen

för beredning.

Sammanfattning
En motion med förslag om byggnadsminnesmärkning av vissa byggnader i 

Hultsfred tätort har inlämnats.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, har 2016-05-02 lämnat in en 

motion om att kommunfullmäktige ska besluta om 

byggnadsminnesförklaring av lokstallet med tillhörande vändskiva, 

musikpaviljongen och förläggningsbaracken, samtliga i Hultsfred tätort. 

I sin motion beskriver motionsställaren de omfattande rivningar som 

skedde under 1950-talet och att det därför idag bara finns ett fåtal 

ursprungliga miljöer bevarade i de centrala delarna av Hultsfred. Vidare 

framhålls att Hultsfreds historia är intimt förknippad med regementsplatsen 

på Slätten och järnvägarnas tillkomst. Det är därför av vikt att säkra dessa 

byggnaders bevarande.

Beslutsunderlag
Motion inlämnad av Lennart Beijer, V, 2016-05-02

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 58/2016 Dnr 2016/68 294

Ny motion från Anders Andersson, KD, om att 
bygga nya lägenheter i centrum av Järnforsen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen

för beredning.

Sammanfattning
En motion om att bygga nya lägenheter i Järnforsen har inlämnats.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Anders Andersson, KD, har 2016-05-04 lämnat in 

en motion om att planera för byggnation av flerfamiljshus i Järnforsen. I 

motionen beskrivs att Järnforsen länge utmärkt sig positivt när det gäller 

sysselsättning, jobb och företagande. Motionsställaren konstaterar att det 

för närvarande i princip inte finns några lediga hus eller lägenheter i 

samhället. En tomt som skulle lämpa sig väl för byggnation är den så 

kallade ”Fiskebyn”. Eftersom denna tomt tidigare varit bebyggd finns där 

redan t ex vatten och avlopp. I motionen yrkas därför att kommunstyrelsen 

får i uppdrag att planera för byggnation av flerfamiljshus i Järnforsen samt 

att möjligheten att åter bebygga ”Fiskebyn” undersöks.

Beslutsunderlag
Motion inlämnad av Anders Andersson, KD, 2016-05-04

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 59/2016 Dnr 2������ 206

Ny motion från Kristdemokraterna om att sänka 
avgiften för att pröva strandskyddet

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen

för beredning.

Sammanfattning
En motion om att sänka avgiften för prövning av strandskyddsdispens har 

lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Anders Andersson och Monica Bergh, båda KD, 

har 2016-05-23 lämnat in en motion om att sänka avgiften för att pröva en 

begäran om dispens från strandskyddsreglerna.

I motionen framhålls att sjönära boende är en viktig del för att locka fler att 

bosätta sig på landsbygden. Motionsställarna ser det dock som 

problematiskt med den relativt höga avgift om, idag, 7 088 kronor som 

kommunen tar ut för att pröva dessa ärenden. Detta anses avskräcka 

potentiella sökande och i motionen föreslås därför en sänkning av avgiften 

till exempelvis 1 000 kronor.

Beslutsunderlag
Motion inlämnad av Anders Andersson, KD, m fl 2016-05-23

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 60/2016 Dnr 2016/50 023

Ny ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen.

Sammanfattning
Länsstyrelsen har utsett en ny ersättare i kommunfullmäktige.

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

entledigad från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade i § 42/2016 att entlediga Agneta Malmquist

från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt beslut om att utse Marie Bergman, 

S, till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Agneta Malmquist. 

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande daterad 2016-03-20

Kommunfullmäktige § 42/2016

Skickas till
Den valde

Kommunkansliet

Pärmen

Personalkontoret

10



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-05-30

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 61/2016 Dnr 2016/76 023

Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden samt som ersättare i 
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Dan Torkelsson, S, från 

uppdragen som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och som ersättare i 

kommunstyrelsen från och med 2016-06-01.

Sammanfattning
Dan Torkelsson, S, har begärt att bli entledigad från uppdragen som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt som ersättare i 

kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Dan Torkelsson, S, har i skrivelse daterad 2016-05-16 begärt att bli 

entledigad från uppdragen som ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

och som ersättare i kommunstyrelsen från och med 2016-06-01. 

Dan Torkelsson kvarstår som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande daterad 2016-05-16

Skickas till
Den entledigade

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunkansliet

Personalkontoret

Pärmen
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KF § 62/2016 Dnr 2016/77 023

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Marie Bergman, 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
Marie Bergman, S, utsågs till ny ersättare i kommunfullmäktige efter 

Agneta M���	
��� S, enligt länsstyrelsens beslut 2016-05-10, jämför KF § 
60/2016.

Marie Bergman har i skrivelse inkommen 2016-05-20 begärt att bli 

entledigad från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande inkommen 2016-05-20

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
Den entledigade
Personalkontoret
Kommunkansliet
Pärmen

12



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-05-30

1(3)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 63/2016 Dnr ������� �4�

Renhållningstaxor 2017 - återremitterat ärende

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ”Renhållningstaxa för 
2017” (daterad 2016-05-04) samt ”Prislista för hämtning av förpackningar 
och returpapper från flerfamiljshus och verksamheter 2017” (daterad 2016-
03-14).  

Vidare beslutar kommunfullmäktige att en utvärdering av taxorna ska göras 
årligen.

Avgifter för slamtömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare 
(kap 3.3 och 3.4 i renhållningstaxan) samt taxa för verksamhetsavfall till 
Kejsarkullens avfallsanläggning lämnas till beslut under hösten 2016.  

Reservation

John Hoffbrink, Göran Gustavsson, Carl-Johan Pettersson, Lisbeth 
Hoffbrink och Tove Johansson, samtliga SD, reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande om avslag.

Protokollsanteckning

Börje Helgesson, L, lämnar följande protokollsanteckning:
” I beslut i kommunfullmäktige den 17 juni 2013 och 17 november 2014,
(antagande av renhållningsordning) togs beslut om sopkärl och
avfallshantering att omfatta 2 st åttafacks-kärl och 1 nionde för bl.a. 
batterier m.m. I tjänsteskrivelse så sent som den 5 april 2016 framgår också 
klart och tydligt att ovanstående kärl var standardalternativ.

Vid tidpunkt för beslutet redovisades inte de samlade kostnaderna för vår
kommun, icke heller preciserades kostnader för den enskilde användaren.
Vi såg definitivt inte heller någon form av miljövinst. Projektet var en 
samordning mellan Hultsfred, Högsby och Vimmerby
kommuner. Upphandlingar och utvärderingar i våra tre kommuner skulle 
också sammanfalla och gälla liknande i samtliga.

Vi föreslog dock redan vid första tillfället en avfallshantering i likhet med 
våra grannkommuner Vetlanda, Uppvidinge, Eksjö och Nässjö med 
färgmärkta plastpåsar i grönt, vitt och rött. Vi står fortfarande fast vid vårt 
eget förslag.

Vi noterar nu ytterligare frågeställningar kring ärendet och att 
samordningen mellan kommunerna i vart fall inte omfattas av liknande 
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avfallstaxor och dessutom har fler alternativ till kärl dykt upp - inte något 
av detta nya har fastställts genom beslut i kommunfullmäktige i Hultsfreds 
kommun.

Med anledning av ovanstående yrkar vi därför på en total omarbetning av
ärendet i sin helhet och till förmån för vårt eget tidigare lagda förslag om
flerfärgade påsar och med uppdraget "Gå hem - Gör om och Gör Rätt".”

Sammanfattning
Förslag till renhållningstaxa för 2017 behandlades i kommunfullmäktige 
2016-04-25. Fullmäktige beslutade då att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för översyn av taxan för delade kärl samt av den 
kostnadsökning som föreslagits för hushåll med varmkompostering.

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 tidigare behandlat förslaget i § 11/2016. Då beslutades även en ändring 
i förslaget om att beslut om eventuell indexreglering eller annan förändring 
av taxan fattas av kommunfullmäktige (kapitel 1 punkt 9, andra stycket).
Kommunfullmäktige beslutade § 95/2016-04-25 att återremittera ärendet 
till kommunstyrelsen för översyn av taxan för delade kärl samt av den 
kostnadsökning som föreslagits för hushåll med varmkompostering.

Renhållningsingenjör Elin Svensson vid Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund har informerat om upplägget av taxan inför 
kommunfullmäktige samt i samband med kommunstyrelsens behandling av 
återremissen.

Renhållningsingenjör Elin Svensson har lämnat ny tjänsteskrivelse, daterad 
2016-05-04, efter översyn på taxa för delade kärl och kostnadsökningen 
som föreslagits för hushåll med varmkompostering. 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet bifölls ett yrkande om att 
utvärdering av taxorna ska göras årligen.

Vid dagens sammanträde i kommunfullmäktige föredrogs de revideringar 
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av förslaget som gjorts med anledning av återremissen av 
renhållningsingenjör Elin Svensson.

Yrkanden

Lars Rosander, C, Tomas Söreling, S, Lennart Beijer, V, Mattias 
Wärnsberg, S, Åke Nilsson, KD, Per-Inge Pettersson, C, Lennart 
Davidsson, KD och Pär Edgren, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

John Hoffbrink, SD, yrkar avslag till förslaget.

Börje Helgesson, L, lämnar ett skriftligt yrkande om minoritetsåterremiss. 

Eftersom motiveringen i yrkandet innebär ett upphävande av 

kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut §74/2013-06-17 får det inte 

ställas som yrkande vid dagens sammanträde där ärendet i kungörelsen 

avser taxor för renhållning 2017. Börje Helgesson väljer efter detta besked 

att lämna yrkandet som en protokollsanteckning.

Beslutsgång

O��������� ställer kommunstyrelsens förslag mot John Hoffbrinks yrkande 
om avslag och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från renhållningsingenjören 2016-03-14 , 2016-05-06
Taxedokument 2016-03-21, 2016-05-04 samt prislista 2016-03-21
Förbundsdirektionen, Östra Smålands Kommunalförbund § 11/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 65/2016, 95/2016
Kommunstyrelsen §§ 32/2016, 50/2016
Kommunfullmäktige § 95/2016

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Ekonomikontoret
Högsby kommun
Vimmerby kommun
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KF § 64/2016 Dnr 2015/60 889

Svar  motion om ett  

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till 

pågående process med arbetsförmedlingens nya etablering och nytt 

bibliotek centralt i Hultsfred.

Sammanfattning
Förslag till svar på motionen lämnas då en arbetsgrupp med hjälp av en 

arkitekt har tillsatts för att undersöka en ny lämplig centrumnära 

lokalisering av biblioteket.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Rosie Folkesson, Lena Hasting, Tomas Söreling, 

Silva Andersson och Tommy Rälg, samtliga S, har 2015-03-23 lämnat in 

en motion om att skapa ett mer levande centrum i Hultsfred.

Motionärerna föreslår en utredning av möjligheten att bygga om Valhall på 

ett sådant sätt att biblioteket kan flytta in där, samt att utreda möjligheten 

att ge biblioteket uppgiften att driva ett medborgarkontor i samarbete med 

migrationsverket och arbetsförmedlingen

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen enligt 

beslut § 31/2015.

Arbetsutskottet remitterade motionen till kommunalråd och oppositionsråd 

för att beredas. En gemensam idékväll (gruppmöte) ordnades för samtliga 

partier 1 juni 2015.

Sedan dess har arbetsförmedlingen efterfrågat större lokaler för sin 

expansion i Hultsfred. Det har resulterat i att bibliotekets nuvarande lokaler 

kommer att byggas om till en ny arbetsförmedling.

Kommunens arbetsmarknads- och integrationsenhet kommer att lokaliseras 

i direkt anslutning till och samverka med arbetsförmedlingen.

En arbetsgrupp med hjälp av en arkitekt har tillsatts för att undersöka en ny 

lämplig centrumnära lokalisering av biblioteket. Samverkan kommer att 

ske bland annat med Hultsfred Handel för att skapa ett mer levande 

centrum.
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 31/2015

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 82/2015, 89/2016

Kommunstyrelsen § 48/2016

Skickas till
Motionsställarna

Utvecklingschefen
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KF § 65/2016 Dnr 2016/62 807

Förslag till sponsringsavtal GP 2016-2018 och 
avtal Målilla Tractor Power Weekend 2016-2018

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till sponsringsavtal för 
Speedway Grand Prix-tävlingarna i Målilla 2016-2018 samt för Målilla 
Tractor Power Weekend 2016-2018.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att det årliga stödet för år 2016 på 
120 000 kronor får belasta kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 
utgifter och att finansiering med 120 000 kronor per år  läggs in i budget 
för 2017 och 2018.
  
Vidare beslutar kommunfullmäktige att uppdrag ges till turism- och 
informationschef Malin Albertsson att samråda med MMK/Dackarna om 
någon form av utåtriktat arrangemang inför GP i kommunen.

Sammanfattning
Avtalsförslag för Speedway Grand Prix-tävlingarna i Målilla 2016-2018 
samt för Målilla Tractor Power Wekend 2016-2018 har tagits fram. Frågor 
som rör turistverksamheten samt övriga värden från kommunen har 
inarbetats i detta avtal.

Ärendebeskrivning
Avtalsförslag för Speedway Grand Prix-tävlingarna i Målilla 2016-2018 
samt för Målilla Tractor Power Weekend 2016-2018 har tagits fram. Frågor 
som rör turistverksamheten samt övriga värden från kommunen har 
inarbetats i detta avtal.

Föreslagen ekonomisk överenskommelse för Speedway Grand Prix 
2016-2018:
 Avtalet innebär ett årligt stöd på 120 000 kr, varav 100 000 kr är 

sponsring, och 20 000 är ersättning för värdskapsbjudningen. 

Övriga årliga värden
 10 000 kr för marknadsföring belastas Hultsfreds Turistbyrå 
 4 000 kr för räddningstjänstens närvaro på Grand Prix belastas 

räddningstjänsten
 15 000 kr för insatser från Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

belastas Östra Smålands 
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Kommunalteknikförbund.

Övriga årliga värden för Målilla Tractor Power Weekend 2016-2018:
 5 000 kr för vattentankar och skylt- och avstängningsmaterial belastas 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund.

Stöd i kommunens policy för sponsring
KF antog i § 117, 2009-12-21 en policy för sponsring och 
marknadsföringsbidrag. Där anges exempel på verksamheter som kan 
sponsras eller ges marknadsföringsbidrag enligt följande:

 Tävlingsidrott på elitnivå, företrädesvis i högsta serien
 Landskamper

 SM-tävlingar
 Riksevenemang eller evenemang med mycket stort 

upptagningsområde
 Mässor med mycket stort upptagningsområde

Sponsring är en större insats än marknadsföringsbidrag och ska enligt 
policyn behandlas restriktivt och vara sällsynt förekommande samt ses ur 
ett tillväxtperspektiv.

Förslag
Föreslås att kommunen tecknar ett treårigt sponsringsavtal med 
MMK/Dackarna för Speedway Grand Prix-tävlingen i Målilla 2016-2018, 
samt ett treårigt sponsringsavtal med MMK/Dackarna för Målilla Tractor 
Power Weekend 2016 – 2018.

Stödet på 120 000 kronor föreslås belasta kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda utgifter 2016. Vidare föreslås att finansiering med 120 000 
kronor per år läggs in i budget för 2017 och 2018.

Yrkande
Lars Rosander, C, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschef
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 92/2016
Kommunstyrelsen § 47/2016

Skickas till
Turism- och informationschefen
Ekonomikontoret
Målilla Motorklubb
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KF § 66/2016 Dnr 2016/53 0��

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
Samordningsförbundet 2015

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för Hultsfreds kommuns del godkänna 
årsredovisningen för 2015 samt att bevilja ansvarsfrihet för 2015. 

Jäv
Anders Andersson, KD, avstår från att delta i ärendets behandling och 
beslut på grund av jäv.

Sammanfattning
Godkännande av årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet i Kalmar län har, i enlighet med lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) översänt årsredovisning 
för 2015, granskning av årsredovisning 2015 samt revisionsberättelse för 
2015 till förbundsmedlemmarna.

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

När frågan om ansvarsfrihet har prövats ska samordningsförbundet få 
information om detta.

Samordningsförbundet har vid dagens sammanträde föredragit sin 
verksamhet, se § 55.

Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 79/2016
Kommunstyrelsen § 45/2016

Skickas till
Samordningsförbundet i Kalmar län
Revisionen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 67/2016 Dnr 2016/60 � !

Årsredovisning för  i  
län 2015

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2015 samt att 
bevilja ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län för sin del.

Jäv

Lars Rosander, C, Åke Nilsson, KD, och Åke Bergh, M,  avstår från att 
delta i ärendets behandling och beslut på grund av jäv.

Sammanfattning
Beviljande av ansvarsfrihet för 2015.

Ärendebeskrivning
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till 
samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om 
samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, 
bland annat avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera 
enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap 23 §) som beslutande 
församling.

Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och 
landstinget).

Regionförbundet anhåller om att ansvarsfrihet beviljas av respektive 
fullmäktige. Bokslut och revisionsberättelse har översänts. 

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 88/2016
Kommunstyrelsen § 46/2016

Skickas till
Regionförbundet i Kalmar län
Revisionen

21



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-05-30

1(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

   

Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

§
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Rosie Folkesson, S X

2 Lars Rosander, C X

3 Mattias Wärnsberg, S 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

§§ 56-67

X

14 Tomas Söreling, S X

15 Pär Edgren, M X

16 Lars Lundgren, C X

17 Lena Hasting, S Martin Rydén, S X

18 Lennart Davidsson, KD X

19 Pia Rydh, V Rickard Wästerlund, V X

20 Carl-Johan Pettersson, SD X

21 Göran Lundberg, S Nermina Mizimovic, S X

22 Fredrik Eirasson, C X

23 Eva Svedberg, S X

24 Börje Helgesson, L X

25 Åsa Landberg, C X

22



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-05-30

2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

    

Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

26 Kotaiba Kholi, S

§§ 56-67

X

27 Lisbeth Hoffbrink, SD X

28 Lizette Wästerlund, S X

29 Lennart Odengrund, C X

30 Anders Andersson, KD X

31 Mikael Lång, S X

32 Tommy Ejnarsson, V -- -

33 Carina Erlandsson, MP Torben Lundholm, MP X

34 Inger Loord, S X

35 Alexander Steinvall, C -- -

36 Ulf-Bertil Salomon, SD Tove Johansson, SD X

37 Jonny Bengtsson, S X

38 Conny Daag, M Gunvor Nilsson, 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

Stefan Ölvebring, S X

Närvarande      §§ 54-55  41/45

§§ 56-67  43/45      
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