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KF § 88/2016

Meddelanden

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål 

Anslag från årets början      Anslaget 2016         Återstår 

2. Kommunala riktlinjer för familjehemsvården, antagna av 
socialnämnden § 59/2016

1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början    Anslaget 2016             Återstår
650 000:-                           185 000 :-                    465 000:-

14 615 000:-                        0:-                           14 615 000:-
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KF § 89/2016

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:
- vattenståndet i dammen i Silverdalen – en fråga ställs om vad 
kommunen/ÖSK gör vad gäller de låga vattennivåerna i Silverån. Frågan 
besvaras av ordföranden för Östra Smålands Kommunalteknikförbund Åke 
Nilsson, KD, tillsammans med chefen för VA/renhållning Lars Lundgren. I 
svaret framgår bland annat att det just nu generellt är mycket låga nivåer i 
vattendragen samt att kommunens möjligheter att påverka detta är 
begränsade då fallrättigheterna är i privat ägo.
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KF § 90/2016 Dnr 2016/70 212

Aktualitetsprövning av översiktsplan

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förklara Hultsfred kommuns översiktsplan 
2010 som helhet aktuell och kan fortsätta att gälla som utgångspunkt för 
den fysiska planeringen.
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att godkänna aktualitetsprövningen 
och dess bedömning.

Slutligen beslutar kommunfullmäktige att ge miljö- och 
byggnadsförvaltningen i uppdrag att se över framtida arbete med 
översiktsplanen efter att länsstyrelsen inkommit med en   
sammanfattande redogörelse.

Sammanfattning
Enligt 3 kap plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen minst en gång 
under varje mandatperiod pröva om översiktsplanen (ÖP:n) är aktuell för 
att avgöra om kommunens ställningstaganden fortfarande är tidsenliga eller 
om en ny planprocess med revidering eller en helt ny ÖP bör initieras.

Gällande översiktsplan antogs 21 juni 2010, det vill säga för två mandat-
perioder sedan, varför en aktualitetsprövning nu har gjorts.

Under samrådet har det har framkommit att en del förutsättningar har 
förändrats och att vissa stycken är inaktuella men bedömningen har gjorts 
att översiktsplanen som en helhet fortfarande är aktuell.

Länsstyrelsens sammanfattade redogörelse saknas dock, varför 
aktualiseringsfrågan bör tas upp på nytt när redogörelsen inkommit.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen, alla politiska partier i kommunfullmäktige samt alla 
förvaltningar och bolag har givits tillfället att yttra sig angående 
aktualiteten 1 juni till och med 24 augusti 2016 i enlighet med PBL 3 kap 
27-28 §§. Miljö- och byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, räddningstjänst och Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund har skriftligen inkommit med synpunkter.
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Länsstyrelsen ska genom en så kallad sammanfattande redogörelse redovisa 
sina synpunkter i fråga om statliga och mellankommunala intressen som 
kan ha betydelse för planens aktualitet. Redogörelsen har inte inkommit 
varför ställningstagandet görs enbart utifrån de interna yttrandena.  

En del förutsättningar har förändrats sedan den gällande översiktsplanen 
vann laga kraft. De demografiska förändringarna är stora och befolkningen 
har, åtminstone tillfälligt, ökat kraftigt i kommunen och regionen. Den 
ökade folkmängden har skapat ett stort fokus på bostadsfrågor, infrastruktur 
och sociala frågor såsom skola och förskolor generellt i kommunen.

Vissa förändringar har skett i lagstiftning och kommunala styrdokument, en 
ny VA-plan och bostadsförsörjningsplan är under framtagande. 
Några ämnesområden är föråldrade, framförallt de som innehåller tekniska 
lösningar.

Trots de nya förutsättningarna i omvärlden och de förändringar kommunen 
står inför är överlag riktlinjer och visioner fortfarande aktuella i sitt 
helhetsperspektiv.

Ett nytt övervägande om översiktsplanens aktualitet bör tas då 
Länsstyrelsen redovisat sin sammanfattande redogörelse. Övervägandet bör 
då göras utifrån en gemensam bedömning av de inkomna interna yttrandena 
tillsammans med Länsstyrelsens redogörelse. Stadsarkitekten har 
bevakning på detta.

Bedömningen görs att det i dagsläget inte finns behov att ta fram en ny 
översiktsplan för Hultsfreds kommun.
Framtagandet av beslutsunderlaget har letts av stadsarkitekten.

Till ärendet finns också en sammanfattning av inkomna yttranden på 
översiktsplanens 24 delar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen §§ 51/2016, 73/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 148/2016, 165/2016
Tjänsteskrivelse och bilagor från stadsarkitekten 2016-05-04, 2016-08-29
Remiss 2016-06

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Kalmar län
Remissinstanser enligt särskild lista
Informationsenheten
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KF § 91/2016 Dnr 2016/69 2��

Bostadsförsörjningsplan

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta framtagen bostadsförsörjningsplan 

för Hultsfreds kommun.

Sammanfattning
Varje kommun ska ha en aktuell plan för bostadsförsörjningen i 

kommunen. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i 

kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga 

åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 

Hultsfreds kommun har upprättat ett förslag till bostadsförsörjningsplan 

som varit på samråd och nu är föremål för antagande.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen, Regionförbundet, alla politiska partier i kommunfullmäktige 

samt alla förvaltningar och bolag har givits tillfället att yttra sig på förslag 

till bostadsförsörjningsplan 7 juli till och med 24 augusti 2016 i enlighet 

med Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 1 §. 

Länsstyrelsen, Regionförbundet, miljö- och byggnadsnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden, socialnämnden, AB Hultsfreds Bostäder och 

vänsterpartiet har inkommit med synpunkter.

Bostadsförsörjningsplanen har reviderats efter samrådet, de synpunkter som 

inte tillgodosetts framgår av samrådsredogörelsen.

Planen grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av 

efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 

marknadsförutsättningar och stämmer väl överens med kommunens 

gemensamma mål och strategier.

Den föreslagna bostadsförsörjningsplanen bedöms nu färdig att antas.

Framtagandet av bostadsförsörjningsplanen har letts av utvecklingschefen 

Lars Gjörloff tillsammans med stadsarkitekten Sara Dolk.

Uppgifter om kommunens seniorboenden har redaktionellt ändrats i 

Bostadsförsörjningsplanen sedan den godkändes av kommunstyrelsen. Nya 

fakta har framkommit så meningen ”Det finns inga seniorbostäder i 

kommunen, men tre trygghetsboenden.” på sida 16 har ändrats till: ”Det 
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finns tre trygghetsboenden och två seniorbostäder i kommunen. 

Seniorbostäderna är öronmärkta för personer som är 65+. Behovet bedöms 

som stort och ökande avseende tillgängliga bostäder anpassade och 

attraktiva för äldre.”

Dessutom har tabellen på sid 14 uppdateras med följande info under 

”Gruppbostäder, seniorboende mm”:

27 seniorlägenheter, lokaliserade i Hultsfred och Virserum (AB Hultsfreds 

Bostäder). 

I och med detta har dokumentets datum ändrats till 2016-09-26.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen §§ 51/2016, 74/2016

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 148/2016, 166/2016

Stadsarkitektens tjänsteskrivelse och bilagor 2016-05-04, 2016-08-26

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

Stadsarkitekten

Informationsenheten

Länsstyrelsen i Kalmar län
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KF § 92/2016 Dnr 2015/79 754

Svar  motion om  i  
kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån socialnämndens 

yttrande vad gäller fritidspeng enligt riksnorm.

Sammanfattning
Vid beräkning av ekonomiskt bistånd utgår Hultsfreds kommun från 

riksnorm. I riksnormen för 2016 är posten fritid/lek höjd för barn och 

ungdomar. Detta skapar större förutsättningar för fritidsaktiviteter varför 

ytterligare bistånd till så kallad fritidspeng inte anses föreligga.

Socialförvaltningen föreslår därför att avslag lämnas på motionen.

Socialförvaltningens yttrande är kommunicerat med motionsställaren.

Ärendebeskrivning
Folkpartiet (Liberalerna) i Hultsfreds kommun vill genom motion 2015-04-

20 synliggöra barnfattigdomen i kommunen, upprätta en handlingsplan och 

införa en så kallad fritidspeng.

Motionen remitterades till kommunstyrelsen och därefter har motionen 

remitterats till socialnämnden för yttrande. 

Socialnämnden har nu lyft ärendet utifrån tjänsteskrivelse från sektionschef 

Marie Stjernström. Socialnämnden beslutade § 47/2016-08-17 att anta 

yttrandet som sitt eget och föreslår avslag på motionen utifrån följande:

”Under 2015 fanns det 69 stycken hushåll med barn aktuella för 

försörjningsstöd i Hultsfreds kommun. Tillsammans utgjorde detta 129 

barn under 18 år. 

2014-06-01 införde Riksdagen fritidspeng för barn i hushåll med 

försörjningsstöd. Biståndet avsåg att täcka kostnader för fritidsaktiviteter 

för barn i årskurs 4-9. För att rätt till bistånd för fritidspeng skulle föreligga 

reglerades kravet om typ av aktivitet och tiden för hushållets behov av 

försörjningsstöd. De snäva riktlinjerna gjorde att biståndet till fristidspeng 

inte fick det utfall som var tänkt från början från Riksdagens sida. Därför 

togs beslut om att avskaffa fritidspeng från och med 2016-01-01 och istället 

förstärka barnens situation genom att höja posten fritid och lek i 

riksnormen. På detta sätt får alla hushåll med barn och som uppbär 

försörjningsstöd ekonomiska möjligheter att utöva fritidsaktiviteter.
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I riksnormen 2016 har beloppet för barn i åldersgruppen 0–6 år höjts med

100 kronor. För barn i åldersgruppen 7–18 år och för skolungdomar i 

åldersgruppen 19-20 år (hemmavarande ungdomar som går i gymnasiet) 

har beloppet höjts med 250 kronor. Detta ger en post för fritid och lek 

enligt följande:

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige §§ 58/2015, 81/2016

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 105/2015, 122/2016, 163/2016

Tjänsteskrivelse av sektionschef Marie Stjernström 2016-08-04

Socialnämnden §§ 35/2016, 47/2016

Skickas till
Socialnämnden

Motionsställaren

10



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-26

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 9������

Information om miljö- och byggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lennart Davidsson, KD, 

informerar om nämndens verksamhet under år 2015 och 2016. Nämnden 

uppvisade ett positivt resultat för år 2015 och prognosticerar även med ett 

överskott för år 2016. Detta beror bland annat på vakanta tjänster som 

medför att personalkostnaderna är lägre än budget samt på högre intäkter 

än budgeterat. De högre intäkterna beror på ett ökat antal ärenden.
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KF § �	
���

Information om barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren, M, informerar om 

nämndens verksamhet.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren, M, informerar om 

nämndens verksamhet under 2015. Ekonomin var i stort sett i balans under 

året. Flera lokalförändringar har skett/påbörjats under året för att klara det 

ökande antalet barn och elever som tillkommit på grund av asylsituationen.

Pär redogör vidare för planerade förbättringsåtgärder under år 2016.
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KF § �������

Information om   
Kommunalteknikförbund (ÖSK)

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen.

Ärendebeskrivning
Ordföranden i förbundsdirektionen för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) Åke Nilsson, KD, informerar om 
förbundets verksamhet. Förbundet sköter den tekniska verksamheten i 
Hultsfred och Högsby kommuner. Ett antal större investeringsprojekt har 
genomförts och kommer att genomföras under de närmaste åren i båda 
kommunerna. Projekten återfinns inom både fastighetsavdelningen, 
VA/renhållning och gata/park.
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KF § 96/2016 Dnr 2016/106 106

Samverkan mellan hamnarna i Oskarshamn och 
Västervik

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslagen till ny bolagsordning, 
nytt aktieägaravtal, namnändring samt att ge sitt godkännande till 
Oskarshamns Hamn AB:s förvärv av Västerviks Logistik & Industri AB.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att uttala sig för att ägardirektivet 
omarbetas till bolagsstämman 2017.

Sammanfattning
Förslag till ny bolagsordning, nytt aktieägaravtal, namnändring m m för 
samverkan mellan hamnarna i Oskarshamn och Västervik.

Ärendebeskrivning
Styrelsen i Hultsfreds Kommunala Industri AB beslutade i § 18/2016 att 
ställa sig bakom ett förslag till avsiktsförklaring avseende samverkan 
mellan hamnarna i Oskarshamn och Västerviks kommuner.

Det nya gemensamma hamnbolaget ska inom ramen för den kommunala 
kompetensen driva och utveckla hamnarna i Oskarshamn och Västervik för 
godshantering, terminalverksamhet, logistiklösningar och för färjetrafik. 
Bolagets mål är att hamnarna ska utvecklas positivt och stärka sin position 
och konkurrenskraft mot andra hamnar och transportnoder såväl nationellt 
som internationellt.

Förslaget innebär att Oskarshamns Hamn AB förvärvar Västerviks Logistik 
& Industri AB. Detta förslag har behandlats i kommunstyrelsen i 
Oskarshamns kommun och kommer att tas av kommunfullmäktige där 
under september månad. Då denna fråga är av principiell beskaffenhet ska 
industribolagets styrelse enligt bolagets ägardirektiv inhämta godkännande 
från kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun.

Oskarshamns kommun har låtit utreda de kommunalrättsliga 
konsekvenserna av ett gemensamt hamnbolag och kommit fram till att 
upplägget är lagligt utifrån den så kallade lokaliseringsprincipen under 
förutsättning att även Västerviks kommun blir delägare i det nya bolaget. 
Ett aktieöverlåtelseavtal är upprättat mellan Västerviks kommun och 
Oskarshamns kommun. För detta avtal behöver dock inte beslut fattas av 
Hultsfreds kommun.
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I bolagsordningen föreslås redaktionella förändringar på grund av 
ytterligare en ägare och hamn i 3, 8, 18, 19 och 20 §. Inför dagens 
sammanträde har även kompletterats med en ny formulering om hur 
styrelsens beredning ska se ut samt att Västerviks kommun ska ha rätt att 
utse en lekmannarevisor. 

I det nya aktieägaravtalet föreslås förändringar avseende fördelningen av 
aktier (p 1.1), ändamålet med bolaget (p 1.4), sammansättning av styrelse 
(p 5). Här tillförs att Västerviks kommuns ledamot är tillika 2:e vice 
ordförande. En ny punkt (p 5.3) är att styrelsen ska ha en beredning 
bestående av ordföranden, 1:e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden. 
Övriga förändringar är redaktionella med anledning av att Västerviks 
kommun blir delägare i bolaget. Efter diskussioner mellan Oskarshamn och 
Västervik har formuleringarna om ett eventuellt upplösande av bolaget 
reviderats något.

För att uppnå bättre samstämmighet mellan bolagsnamn och verksamhet 
avser styrelsen för Oskarshamns Hamn AB att ändra namnet på bolaget 
från Oskarshamns Hamn AB till Smålandshamnar AB.

Ägardirektiven för hamnbolaget berörs i dagsläget inte av förändringen då 
de redan anpassats för att möjliggöra hamnbolagets bredare verksamhet. I 
dagsläget bestäms ägardirektivet enbart av majoritetsägaren Oskarshamn 
men förslaget är nu att ägarna gemensamt ska ta fram ett nytt ägardirektiv 
inför nästa ordinarie bolagsstämma.

Hultsfreds kommun äger idag genom Hultsfreds Kommunala Industri AB 
725 aktier (4 %) i Oskarshamns Hamn AB. Västerviks kommun kommer 
enligt förslaget att få förvärva 2 688 aktier (15 %) av Oskarshamns 
kommun. Hultsfreds kommun kommer även efter ägarförändringen att 
kontrollera 4 % av aktierna.

Beslutsunderlag
Hultsfreds Kommunala Industri AB, styrelsen § 18/2016
Kommunstyrelsen Oskarshamns kommun § 145/2016 med tillhörande 
tjänsteskrivelser och förslag till bolagsordning, ägardirektiv och 
aktieägaravtal
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 162/2016
Kommunstyrelsen § 78/2016

Skickas till
Oskarshamns kommun
Västerviks kommun
Hultsfreds Kommunala Industri AB
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KF § 97/2016 Dnr 2016/100 174

Sotningstaxor samt 
skorstensfejarmästararvode 2016

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till uppräknad taxa för 

brandskyddskontroll och sotningstaxa från och med 1 juli 2016.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att skorstensfejarmästararvodet 

fastställs till 28 179 kronor för 2016.

Sammanfattning
Förslag till taxa för brandskyddskontroll, sotningstaxa och 

skorstensfejarmästararvode är uppräknad med 1,83% och föreslås gälla från 

1 juli 2016. 

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fastställa 

taxor för både sotning och brandskyddskontroller. Kommunen tillämpar 

sedan 2002 sotningsindex enligt kommunförbundets cirkulär 2002:83.

Sveriges Kommuner och Landsting och Skorstensfejarmästarförbundet har 

träffat en ny överenskommelse att gälla från och med 2016-07-01. Taxan 

som nu föreslås är enligt rekommendationen i cirkulär 16:29, sotningsindex 

2016 uppräknad med 1,83 %.

Arvodet till skorstensfejarmästaren är uppräknade med samma procentsats, 

från 27 673 kronor till 28 179 kronor för år 2016.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag till taxor från räddningschefen 2016-06-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 154/2016

Kommunstyrelsen § 80/2016

Skickas till
Räddningschefen

Skorstensfejarmästaren

Ekonomikontoret

Personalkontoret
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § ������� Dnr 2016/99 042

 i budget - 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en omfördelning av 

investeringsbudget med 150 000 kronor för 

båt/vattenlivräddningsutrustning och 50 000 kronor från personsökare, 

totalt 200 000 kronor som ska användas till inköp av larmställ.

Sammanfattning
Omföring i investeringsbudget för att köpa larmställ då behovet 

aktualiserats genom nya rön om att brandmän drabbas oftare av cancer än 

andra yrkesgrupper.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten har 150 000 kronor att investera i båt och 

vattenlivräddningsutrustning samt 200 000 kronor till personsökare 2016. 

Räddningstjänsten har ett större behov att byta ut larmställ för att kunna 

möta kraven för brandmän. Därför vill räddningstjänsten att investering 

150 000 kronor för båt och livräddningsutrustning och 50 000 kronor från 

investering personsökare, sammanlagt 200 000 kronor läggs till  investering 

av larmställ. Detta innebär att investering av personsökare reduceras till 

150 tkr.

Räddningstjänsten har 2015 påbörjat utbyte av larmställ. Detta till följd av  

nya rön om att brandmän drabbas oftare av cancer än andra yrkesgrupper. 

Genom inköp av nya larmställ, blir de nuvarande larmställen i reserv när  

de som kontaminerats av brandrök och andra gifter måste tvättas. Med nya 

rutiner så ska ställen tvättas vid varje tillfälle man misstänker att de kan 

vara kontaminerade vilket medför ett behov av reservställ. 

Räddningstjänsten har bytt ut larmställen på Hultsfredsstationen men 

behöver byta dessa även i Virserum, Målilla och Mörlunda.  

B��� !� "#�$�%&

Tjänsteskrivelse från räddningschef Michael Hesselgård 2016-06-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 153/2016

Kommunstyrelsen § 79/2016

S'*+'%� till
Räddningschefen

Ekonomikontoret
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 99/2016 Dnr ,-./0.-1 004

Översyn av styrdokument 2016

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunkansliets översyn av 
styrdokument 2016. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att ”Riktlinjer för anläggande av 
trafikhinder eller hastighetsnedsättning”, ”Elansvarspolicy” och regler för 
förslagsverksamhet upphör att gälla.

Sammanfattning
Kommunkansliet har uppdraget att se till styrdokumentens aktualitet och 
redovisning ska ske till fullmäktige årligen.  

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har i uppdrag att se över hur aktuella styrdokumenten är. 
Följande dokument är under revidering eller så ska revidering påbörjas 
under 2016:

- Handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor.
- Strategi för energieffektivisering kommer att ses över i samband 

med utvärdering Färdplan 2020.
- Folkhälsoplanen som kompletteras ytterligare vad gäller alkohol- 

och drogfrågor vilket innebär att alkohol- och drogpolitiskt program 
kommer att utgå när planen antas.

- Lokala ordningsföreskrifter för Hultsfreds kommun
- Service- och varuförsörjningsplan
- Reglemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden 

samt socialnämnden
- Arbetsordning för kommunfullmäktige
- Delegationsordning för kommunstyrelsen
- Delegationsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund
- Enkel policy för officiell flaggning i Hultsfreds kommun
- Arkivreglemente
- Riktlinjer för begrepp på styrande dokument
- Arbetsmiljöpolicyn (där även vissa policy kommer att knytas an till 

arbetsmiljöpolicyn.   

Vidare pågår översyn av ”Avsiktsförklaring gällande trafiksäkerhet” och 
med detta då även ”Fordonspolicy” och ”Resepolicy”. I dagsläget går det 
inte att säga vad slutresultatet blir utan får inväntas när berörda gjort 
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2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

översynen. 

Det pågår ett arbete i hela länet som bland annat gäller 
informationssäkerhet vilket även kommer att innebära att de dokumenten 
får en översyn.

Upphävande av styrdokument

Kommunstyrelsens arbetsutskott antog elansvarspolicy för Hultsfreds 
kommun § 155/2001-04-02 vilken kan upphävas då det numera är 
lagstadgat.

”Riktlinjer för anläggande av trafikhinder eller hastighetsnedsättning” 
föreslås upphävas. De antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott § 
204/2003-05-20. 
I kommande revidering av förbundsordningen för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund kan det ses över då det handlar om hur gator 
förvaltas där förbundsdirektionen har ett ansvar.

Regler för förslagsverksamhet som antogs av kommunfullmäktige 
§ 35/1993-04-22 kan upphävas då den är inte är aktuell för revidering.

Till sist

Det finns många styrdokument som behöver ses över om de ska revideras 
eller kan tas bort. En del dokument håller fortfarande varför det då sker en 
notering på dokumentet att översyn har skett. Detta gäller bland annat 
lönepolicyn och personalpolicyn. 

När nya styrdokument tas fram sker även en avstämning mot befintliga, om 
det är så att det går att ta in något tidigare dokument i det nya. Detta för att 
motverka allt för många styrdokument. 

Likaså sker en avvägning om vad dokumentet har för karaktär, är det en 
riktlinje, policy eller rutin?

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2016-08-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 164/2016
Kommunstyrelsen § 82/2016

Skickas till
Kommunkansliet
Samtliga förvaltningar

19



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-26

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 100/2016

   verksamheter

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, rapporterar om den 

senaste informationen när det gäller kommande regionbildning. Nyligen 

har ett nytt delbetänkande kommit från den kommitté som utreder frågan. 

Kalmar län kommer enligt denna information att kunna ingå i en större 

region tidigast från och med år 2022.
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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 Tommy Johansson, 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 Ulf Larsson, C X

14 Tomas Söreling, S X

15 Pär Edgren, M X

16 Lars Lundgren, C X

17 Lena Hasting, S X

18 Lennart Davidsson, 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 Åsa Landberg, C X

25 Kotaiba Kholi, S

§§ 90-100

X
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

    

Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

26 Lisbeth Hoffbrink, SD X

27 Lizette Wästerlund, S X

28 Lennart Odengrund, C X

29 Anders Andersson, KD Christian Nytorpet, KD X

30 Mikael Lång, S X

31 Tommy Ejnarsson, V X

32 Carina Erlandsson, MP X

33 Inger Loord, S X

34 Alexander Steinvall, C X

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

36 Jonny Bengtsson, S X

37 Conny Daag, M X

38 Silva Andersson, S X

39 Lennart Eklund, C Ann-Charlott 
Andersson, C

X

40 Konny Bogren, S X

41 Monica Bergh, KD X

42 Sievert Andersson, M X

43 Antje Rohde, C X

44 Christel R Karlsson, S

§§ 94-100

X

45 Börje Helgesson, L X

Närvarande   §§ 88-89 43/45      
Närvarande   §§ 90-93 44/45
Närvarande   §§ 94-100 45/45
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