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KF § 117/2016

Meddelanden

1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början    Anslaget 2016             Återstår
650 000:-                           268 000 :- 382 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål 

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

2. Plan till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av
privata utförare, kommunstyrelsens beslut § 110/2016-11-22

3. Kommunchef Lars Rönnlund informerar om ett nyligen släppt
pressmeddelande om Varta-området. De nya planerna för området innebär
att samtliga befintliga byggnader rivs helt.
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KF § 118/2016

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:

- Skillnader i andelen sjukskrivna bland kommunens personal mellan 
olika åldersgrupper och kön. Kommunstyrelsens ordförande Lars 
Rosander, C, meddelar frågeställaren att frågan får inlämnas 
skriftligt och att svar lämnas senare.

- Varför biblioteket i Hultsfred ska flyttas?. Denna fråga besvaras av 
kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander som beskriver arbetet 
med att behålla Arbetsförmedlingen i kommunen samt den satsning 
i form av nya jobb som etableringen innebär. Nuvarande bibliotek 
bedömdes vara den mest lämpade lokalen och sedan tidigare finns 
även ett önskemål från bibliotekets personal om att komma närmare 
centrum.

- Ett antal frågor inom ett brett spektrum av ämnen ställs av en 
frågeställare. Frågorna berör bland annat maxtaxan inom vård- och 
omsorg, kommunens nya musikvideo, dagens bråk på Hultsfreds 
gymnasium, gruppboendet Haga, möjligheten att nå 
kommunanställda via telefon och investeringsbehovet i VA-
systemet. Frågorna besvaras av kommunstyrelsens ordförande Lars 
Rosander.
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KF § 119/2016 Dnr 2016/151 819

Ny motion om tydligare arbete som främjar god 
hälsa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
En motion om ett tydligare arbete med folkhälsofrågor inom kommunen 
har inlämnats.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Per-Inge Pettersson, C, har 2016-11-18 lämnat in en 
motion om tydligare arbete som främjar god hälsa.

I motionen yrkas att kommunal verksamhet och kommunen i samverkan 
med näringsliv och ideella föreningar tydligare och målmedvetet ska främja 
hälsan för personal och kommunens medborgare.

Motionsställaren pekar i motionen på att kommunen redan idag har flera 
goda förutsättningar för att främja hälsan i kommunen exempelvis i form 
av sporthallar, Hagadal, gång- och cykelvägar, familjecentral m m.

Motionsställaren ser dock ett behov av att bli bättre på att i beslut och i alla 
våra möten människor i mellan, tänka och göra mer som främjar god hälsa. 
Det handlar då bland annat om ökad samverkan med näringsliv och 
föreningar och om att styrelsen och nämnderna årligen till 
kommunfullmäktige ska redovisa sina insatser inom detta område.

Beslutsunderlag
Motion inlämnad av Per-Inge Petttersson, C, 2016-11-18

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 120/2016 Dnr 2016/158 739

Ny motion om korttidsboende för personer med 
en psykiatrisk funktionsnedsättning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
En motion om att kommunen bör utreda behovet av ett kommunalt 
korttidsboende för personer med psykiatrisk funktionsnedsättning har 
inlämnats.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Lizette Wästerlund, Mikael Lång, Jonny 
Bengtsson, Eva Svedberg, Britt Wireland Sorpola och Rosie Folkesson, 
samtliga S, har 2016-11-30 lämnat in en motion om att utreda behovet av 
ett korttidsboende för personer med en psykiatrisk funktionsnedsättning. 

Vidare yrkas att om utredningen visar på att ett sådant behov finns så ska 
ett sådant boende inrättas i Hultsfreds kommun.

I motionen konstaterar motionsställarna att det för vissa brukare med behov 
av ett mycket stort stöd idag inte finns några alternativ till den psykiatriska 
akutmottagningen i Västervik. På denna klinik får brukarna dessutom i 
regel bara stanna en begränsad tid och vid vissa tidpunkter är det även helt 
fullbelagt där. Ett korttidsboende skulle vid behov kunna bli en trygg 
övergång mellan psykiatrisk vård i landstingets regi och kommunalt 
socialpsykiatriskt stöd i hemmet.

Detta som komplement till de två verksamheter kommunen idag har som 
vänder sig till denna grupp, boendestödet och dagverksamheten Skedala.

Beslutsunderlag
Motion inlämnad av Lizette Wästerlund, S, m fl 2016-11-30

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 121/2016 Dnr 2016/5 019

Interpellation från Börje Helgesson, L, till 
kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, 
C, om Emåbygdens Vind AB:s ekonomiska 
situation
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad genom Lars 
Rosanders svar.

Sammanfattning
Börje Helgesson, L, har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Lars Rosander, C, om Emåbygdens Vind AB:s ekonomiska 
situation.

Ärendebeskrivning
Börje Helgesson, L, har 2016-11-28 lämnat in en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, där han begär svar på ett 
antal frågor angående Emåbygdens Vind AB:s ekonomiska situation enligt 
följande:

1) Har Emåbygdens Vind AB upprättat kontrollbalansräkning på
grund av sin akuta ekonomiska situation?

2) När räknar bolaget att gå med vinst?

I interpellationen framgår att Liberalerna (tidigare Folkpartiet) redan när 
beslutet om vindkraftsbolaget togs påtalade att det skulle kunna innebära 
stora ekonomiska risker för kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander har inför 
kommunfullmäktiges sammanträde inkommit med följande skriftliga svar:

”Sedan hösten 2014 äger bolaget ett driftsatt vindkraftverk, beläget vid 
Nötåsen, utanför Sundsvall. Sedan beslutet om investering har lönsamheten 
och marknadsförutsättningarna förändrats väsentligt med pressade elpriser 
och sjunkande priser på elcertifikat. Priserna på elcertifikat har minskat 
från att pendla mellan 170-200 kr under 2014 till 120-140 kr under 2016.

För kommunen som köpare av el har det naturligtvis varit till fördel med 
låga priser, men för vårt vindkraftsbolag, som vi äger tillsammans med 
Mönsterås och Högsby kommuner, har det, i alla fall på kort sikt, inneburit 
förluster.
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Bolaget har inväntat besked avseende energiskattebefrielsens storlek för 
innevarande år. Detta besked borde varit framme under hösten, men har 
fortfarande inte beslutats. Det är inte tillfredsställande då vi redan är 
framme i mitten av december.

Dröjer beskedet ytterligare bör styrelsen låta upprätta en 
kontrollbalansräkning och därefter ta ställning till fortsatta åtgärder, om 
eventuellt kapitaltillskott från de tre kommunerna

Bolaget har att fram till det att årsbokslutet per 2016-12-31 ska fastställas, 
ta ställning till värdet på vindkraftverket, om det kan finnas ett 
nedskrivningsbehov av det bokförda värdet.”

Beslutsunderlag
Interpellation inlämnad av Börje Helgesson, L, 2016-11-28

Skickas till
Interpellationsställaren
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KF § 122/2016 Dnr 2016/135 252

Köpekontrakt NNN X:X samt förslag om 
planuppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpekontraktet för NNN X:X.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att ge i uppdrag till miljö-och 
byggnadsförvaltningen att ta fram förslag till planprogram för 
erforderlig del av fastigheten NNN X:X med inriktningen att 
planprogrammet ska rymma mark för verksamheter och handel.

Sammanfattning
Köpekontrakt för NNN X:X ska godkännas av kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har lämnat ett anbud på fastigheten NNN X:X. 

Ägarna till fastigheten vill sälja till kommunen och förbundschefen har fått 
ett förslag till köpekontrakt från mäklaren. 

Köpeskillingen är 8,1 miljoner kronor och en handpenning om 810 tkr ska 
betalas senast 2016-10-31. Köpet förutsätter att kommunen beviljas 
förvärvstillstånd. Arbetsutskottet beslutade godkänna att handpenningen 
utbetalas enligt kontraktet. Denna utbetalning är verkställd.

Planprogram
I översiktsplanens fördjupning av Hultsfreds tätort är områdena Kvillerum 
och Västra Kvillerum utpekade för verksamheter och handel. 
Avgränsningen i översiktsplanen gjordes utifrån den mark som fanns i 
kommunens ägo då planen togs fram och antogs.

Efter att översiktsplanen antagits och efter att kommun förvärvat 
Herrstorpet, som efter fastighetsreglering numera ingår i fastigheten 
Hultsfred 3:1, har ett planprogram tagits fram för Herrstorpet. I detta har ett 
politiskt ställningstagande gjorts för Hultsfreds fortsatta tillväxt som avses 
bli söderut.

Fastigheten NNN X:X, som kommunen nu avser att förvärva, ses som en 
förlängning av området Västra Kvillerum då den gränsar till det utpekade 
området för verksamheter och handel. Fastigheten ansluter direkt till 
tätorten och till riksvägen. 
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Förslag lämnas att beställa ett planprogram för erforderlig del av 
fastigheten NNN X:X. Vidare föreslås att inriktningen därvid bör vara att 
planprogrammet ska rymma mark för verksamheter och handel.

Yrkanden
Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S, yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Börje Helgesson, L, yrkar avslag på förslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Börje Helgessons
yrkande om avslag och finner att kommunfullmäktige bifallit 
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samt komplettering från förbundschefen 
Köpekontrakt
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 207/2016
Kommunstyrelsen § 107/2016

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Ekonomikontoret
Miljö- och byggnadsnämnden
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KF § 123/2016 Dnr 2016/137 706

Höjt avgiftstak inom vård och omsorg 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att höja avgiftstaket inom vård och omsorg 
till 1 991 kronor per månad från och med 2017-04-01.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att maximal månadsavgift från och 
med år 2018 och framåt beräknas enligt principen:

Prisbasbelopp x 0,5392 x (1/12) = Maximal månadsavgift

Sammanfattning
Riksdagen har beslutat att ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter 
inom äldreomsorgen med upp till 219 kronor per månad för dem med ett 
avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak. Förändringen kunde 
införas tidigast från och med 1 juli 2016.

Ärendebeskrivning
Riksdagen fattade i samband med budgetbeslut inför 2016 beslut om att 
kommunerna ges möjlighet att höja avgiftstaket inom äldreomsorgen till 
1 991 kronor per månad från nuvarande 1 772 kronor. I samband med 
beslutet om kommunernas möjlighet till höjt avgiftstak minskas anslaget 
gällande kommunalekonomisk utjämning. Kommunerna ges i beslutet 
möjlighet att höja taket från och med 1 juli 2016. Hultsfreds kommun 
genomförde ingen ändring av avgiftstaket under 2016. 

Förvaltningen har nu analyserat hur många personer inom äldreomsorgen 
som skulle beröras av ett höjt avgiftstak. De personer som kan bli berörda 
är de som idag betalar maxtaxan, för närvarande 1 772 kronor per månad i 
avgift. De personer som idag inte har avgiftsutrymmet kommer inte att 
påverkas av ett höjt avgiftstak.

Socialdepartementet säger i sin utredning att ca 26 % av de personer som 
idag betalar en avgift för vård och omsorg kan bli berörda av ett höjt 
avgiftstak. Det skulle i Hultsfreds kommun innebära 80-100 personer som 
skulle beröras. Dessa personer kan vid ett höjt avgiftstak få betala en ökad 
avgift med max 219 kronor per månad beroende på vilket avgiftsutrymme 
den enskilde har. Eftersom kommunerna ges möjlighet att välja kommer 
det att se olika ut i kommunerna.

Förvaltningen anser att kommunen bör följa de möjligheter som ges då 
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kommunen tidigare höjt avgiftstaket enligt de beslut som tagits av 
regeringen om maxtaxa. Risken kan ju annars finnas att samma möjlighet 
ges till kommunerna följande år och då har kommunen att ta beslut om en 
högre höjning vid ett och samma tillfälle. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde förtydligar socialnämndens 
ordförande Per-Inge Pettersson, C, för avgiftstakets koppling till 
prisbasbeloppet samt beräkningsgrunden. I redogörelsen ges även en 
historisk tillbakablick. Nedanstående tabell ger en översikt: 

År         prisbasbelopp       beräkningsgrund          max månadsavgift
2014       44 400 0,48 1 776 kr.
2015       44 500 0,48 1 780 kr.
2016       44 300 0,48 1 772 kr.
2017       44 800 0,5392 2 013 kr
2018          ? 0,5392 ?

Den föreslagna avgiften för 2017 beräknas på ett prisbasbelopp om 44 800 
kronor och en beräkningsgrund om 0,48. Detta överensstämmer med 
kommunstyrelsens och socialnämndens behandlade förslag. Från och med 
2018 ska den nya beräkningsgrunden 0,5392 användas.

Yrkanden
Mattias Wärnsberg, S, och Per-Inge Pettersson, C, yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:
”Maximal månadsavgift ska från och med år 2018 och framåt beräknas 
enligt principen: Prisbasbelopp x 0,5392 x (1/12) = Maximal månadsavgift.

Börje Helgesson, L, yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till förmån 
för eget yrkande om att behålla nuvarande indexreglering.

Beslutsgång
Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag mot Börje Helgessons
yrkande om avslag och finner att kommunfullmäktige bifallit 
kommunstyrelsens förslag.

Därefter ställer ordförande frågan om kommunfullmäktige bifaller 
tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige bifaller 
tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-10-18
Promemoria från Regeringskansliet, Socialdepartementet: Höjt avgiftstak 
för avgift enligt socialtjänstlagen
Socialnämndens arbetsutskott § 72/2016 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 224/2016
Socialnämnden § 91/2016
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Skickas till
Socialförvaltningen
Ekonomikontoret
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KF § 124/2016 Dnr 2016/129 455

Taxor för mottagande av avfall på Kejsarkullens 
avfallsanläggning 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen ”Taxa för 
verksamhetsavfall till Kejsarkullen 2017”. 

Sammanfattning
Taxan för träavfall har räknats upp med anledning av ökade kostnader för 
omhändertagandet av avfallet.

Ärendebeskrivning
Avgifterna för verksamhetsavfall till Kejsarkullen har i förslaget till taxa 
generellt räknats upp med 2 %. För träavfall föreslås en större ökning av 
avgiften på grund av ökade kostnader för ÖSK för omhändertagande av 
detta avfall. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från renhållningsingenjören 2016-09-19
Förbundsdirektionen § 38/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 204/2016
Kommunstyrelsen § 103/2016

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Ekonomikontoret
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KF § 125/2016 Dnr 2016/128 450

Komplettering av renhållningstaxa 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som komplettering till tidigare antagen 
renhållningstaxa för 2017 anta föreslagen lydelse av kapitel 3.3 
Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar samt kapitel 3.4 
Slamtömning av fettavskiljare.

Sammanfattning
Ett förslag till komplettering av renhållningstaxa 2017 har överlämnats av 
förbundsdirektionen.

Ärendebeskrivning
Renhållningstaxan för 2017 har antagits av kommunfullmäktige 2016-05-
30. Av beslutet framgår att avgifter för slamtömning av slamavskiljare,
slutna tankar och fettavskiljare (kap 3.3 och 3.4 i renhållningstaxan) ska 
lämnas till beslut under hösten 2016.

En ny upphandling av entreprenör för slamtömning och tömning av 
fettavskiljare har skett och ett nytt avtal tecknats. De nu föreslagna 
avgifterna grundar sig på kostnaderna för tömning enligt det nya avtalet 
samt kostnader för hantering av insamlat slam och förväntade 
administrativa kostnader.

Enligt det nya avtalet kommer deltömning att ske av de flesta 
slamavskiljare. Detta innebär att en stor del av vattnet i avskiljaren återförs 
till anläggningen och att ett mer koncentrerat slam transporteras bort från 
respektive fastighet. Detta ställer nya krav på entreprenören, till exempel i 
form av utrustning i form av slambilar med två fack, samt utbildning av 
chaufförer i den nya tömningsmetoden. 

Fördelarna med den nya metoden är att den biologiska nedbrytningen av 
slam i varje anläggning inte avbryts och att antalet transporter med slambil 
bedöms kunna halveras. Den enskilde fastighetsägaren behöver inte heller i 
samma omfattning som tidigare återfylla sin avskiljare med rent 
dricksvatten.

Det borttransporterade slammet kommer liksom tidigare att avvattnas 
ytterligare i anslutning till kommunens avloppsreningsverk.

En annan nyhet i avtalet är att priserna för tömning är differentierade 
beroende på storlek på den avskiljare/tank som ska tömmas, samt att det 

16



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-12

2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

tillkommer tillägg, till exempel för extra slang om anläggningen ligger 
långt från farbar väg.

Beställning av tömningar vid annat tillfälle än vid den regelbundna 
schemalagda tömningen (så kallade ”budade tömningar”) kommer att ske 
via ÖSK och inte som tidigare direkt via entreprenör. Dataregistrering ska 
ske av alla tömningar. Sammantaget medför detta att ÖSK kommer att få 
en bättre kontroll över de slamtömningar som utförs.

Avgiften för en schemalagd tömning av en 0-4 kubikmeters tank eller 
slamavskiljare föreslås fastställas till 1 050 kr. Motsvarande avgift år 2016 
är 973 kr. För anläggningar med större volym, extra slanglängd med mera 
samt vid budade tömningar föreslås tilläggsavgifter enligt bifogat förslag.

Förslaget innehåller även avgifter för tömning av fettavskiljare. Avfall från 
fettavskiljare kopplade till restauranger och liknade verksamheter ingår i 
det kommunala avfallsansvaret. Avgifter för dessa tjänster behöver därför 
ingå i renhållningstaxan. I dagsläget töms fettavskiljare via entreprenörer 
som får beställning direkt från verksamhet och fakturerar denna direkt, men 
denna hantering kommer efter hand att tas över av ÖSK. 

Yrkande
Lennart Davidsson, KD, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från renhållningsingenjören 2016-09-19
Förbundsdirektionen § 40/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205/2016
Kommunstyrelsen § 104/2016

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Ekonomikontoret
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KF § 126/2016 Dnr 2016/66 871

Svar på motion om byggnadsminnesförklaring 
av vissa byggnader i Hultsfred
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad i och med miljö- 
och byggnadsnämndens yttrande.

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. 

Miljö- och byggnadsnämnden har överlämnat beslut § 170/2016-10-19 med 
en utförlig redovisning om vad som gäller för dessa byggnader och vid 
byggnadsminnesförklaring.

Vid en eventuellt kommande detaljplaneläggning av området på Slätten 
föreslår nämnden att hela området bör skyddas. Vidare ägs lokstallet av 
Trafikverket och har idag ett starkt kulturhistoriskt skydd.

Beslutsunderlag
Motion inlämnad av Lennart Beijer, V, 2016-05-02
Kommunfullmäktige § 57/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 130/2016, 222/2016
Miljö- och byggnadsnämnden § 170/2016
Kommunstyrelsen § 107/2016

Skickas till
Motionsställaren
Miljö- och byggnadsnämnden
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KF § 127/2016 Dnr 2016/59 011

Svar på motion om "dags att bygga fler 
bostäder också invid Virserumssjön"
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad i och med 
pågående planuppdrag. 

Sammanfattning
Motionen anses som besvarad i och med pågående beställt planuppdrag 
från en privat intressent som vill bygga lägenheter med utsikt över 
Virserumssjön. Avstämning om motionens intentioner har skett med 
motionär.

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.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till arbetsutskottet som i sin tur 
remitterade motionen till samhällsbyggnadsgruppen. Nu har ett yttrande 
lämnats från samhällsbyggnadsgruppen.

Stadsarkitekten arbetar med ett planuppdrag från en privat intressent i syfte 
att tillskapa tomt för byggnation av lägenheter med utsikt över sjön invid 
Centralskolan. Samråd beräknas ske i november och granskning efter 
årsskiftet.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen 
enligt beslut § 41/2016. Arbetsutskottet beslutade att motionen remittera 
motionen till samhällsbyggnadsgruppen för beredning.

Beslutsunderlag
Motion inlämnad av Anders Andersson, KD 2016-05-04
Kommunfullmäktige § 58/2016
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Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 129/2016, 223/2016 
Kommunstyrelsen § 108/2016

Skickas till
Motionsställarna
Samhällsbyggnadsgruppen
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KF § 128/2016 Dnr 2016/144 104

Utbetalning av partistöd för år 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2017 utbetalas till de 
politiska partierna i kommunfullmäktige enligt nedanstående förteckning:

Parti Antal 
mandat

Grundstöd Mandatstöd Totalt 
partistöd

Socialdemokraterna 16 13 928 kr 112 800 kr 126 728 
kr

Centerpartiet 11 13 928 kr 77 550 kr 91 478 kr
Sverigedemokraterna 5 13 928 kr 35 250 kr 49 178 kr
Moderaterna 4 13 928 kr 28 200 kr 42 128 kr
Kristdemokraterna 4 13 928 kr 28 200 kr 42 128 kr
Vänsterpartiet 3 13 928 kr 21 150 kr 35 078 kr
Miljöpartiet 1 13 928 kr 7 050 kr 20 978 kr
Liberalerna 1 13 928 kr 7 050 kr 20 978 kr
Totalt 45 428 674 

kr

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska enligt kommunens regler årligen ta beslut om 
utbetalning av partistöd till de politiska partierna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i § 109/2014 antagit ”Regler för lokalt partistöd i 
Hultsfreds kommun”. Enligt 5 § i reglerna ska partistöd betalas ut årligen i 
förskott senast under februari månad efter beslut av fullmäktige.

Enligt 4 § ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska ett granskningsintyg bifogas. 

Redovisningen ska ske senast 6 månader efter räkenskapsåret. Det innebar 
att redovisningen av 2015 års partistöd skulle vara inlämnat till kommunen 
senast 2016-06-30.

Samtliga åtta partier som är representerade i kommunfullmäktige har 
inlämnat redovisning i tid.
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Partistöd utbetalas under 2017 med dels ett grundstöd om 13 928 kronor 
per parti samt dels ett mandatbundet stöd om 7 050 kronor per mandat. 

Baserat på utvecklingen för konsumentprisindex (KPI) har en justering av 
beloppen skett jämfört med 2016.

Till kommande år ska en blankett finnas på hemsidan för de partier som vill 
använda densamma.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde uppmärksammas att Folkpartiet 
numera heter Liberalerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2016-11-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 234/2016
Kommunstyrelsen §106/2016

Skickas till
Partierna i kommunfullmäktige
Kommunkansliet
Ekonomikontoret
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KF § 129/2016 Dnr 2016/139 006

Finansiering av mobil mötesutrustning för 
kommunfullmäktige och andra sammanträden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att mötesutrustning till en sammanlagd 
kostnad av 17 610 kronor får finansieras ur kommunfullmäktiges anslag för 
oförutsedda behov

Sammanfattning
För att kunna genomföra kommunfullmäktiges sammanträden i olika 
lokaler runt om i kommunen finns behov av mobil utrustning för ljud och 
bild.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges sammanträden ska enligt gällande arbetsordning om 
möjligt hållas på den ort som berörs av ett visst ärende. Även i det 
reviderade förslaget till reglemente är avsikten att kommunfullmäktiges 
sammanträden ska kunna hållas runt om i kommunen.

Vid genomgång av de allmänna samlingslokaler som finns har det 
konstaterats att flera av dem saknar eller har föråldrad teknisk utrustning.

Kommunkansliet har med anledning av detta tagit in kostnadsuppgift på 
bärbar mötesutrustning i form av ljudanläggning med trådlösa mikrofoner 
samt dataprojektor och duk. Sedan tidigare förfogar kommunkansliet över 
en mobil hörselslinga som kan anslutas till det nu föreslagna systemet.

Det föreslagna systemet består av följande delar:

- PA-anläggning med tillbehör 9 600
- Projektor med tillbehör 6 910
- Projektorduk 1 100
Totalt 17 610 kronor

Systemet möjliggör att förlägga kommunfullmäktige och andra 
sammanträden runt om i kommunen och därmed göra dessa tillgängliga för 
fler av kommunens invånare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2016-11-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 234/2016
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Kommunstyrelsen § 105/2016

Skickas till
Kommunkansliet
Ekonomikontoret
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KF § 130/2016 Dnr 2016/141 003

Reglemente för valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för valnämnden.

Sammanfattning
Ett förslag till reglemente arbetades fram av valadministratörerna och 
valnämnden förra valåret men arvodesförslaget skulle väntas in.

Ärendebeskrivning
Idag finns inget reglemente för valnämnden.

Vid förra valet arbetade valadministratörerna fram ett förslag som även 
lyftes i valnämnden.

Frågan då var hur valnämndens ledamöter och ersättare får arvode då 
nämnden har en karaktär av praktiskt arbetande nämnd. Alla måste få sin 
utbildning med mera oavsett om man är ledamot eller ersättare.

Vid revideringen av ersättningsbestämmelserna finns nu ett särskilt stycke:
2.1.3 Arvode till valnämndens ledamöter och ersättare
Sammanträdesarvoden och ersättning för andra tjänsteuppdrag 
(timersättning) utbetalas enligt belopp i bilaga 2. Begränsningen av 
maximalt 12 timmars arvode per dag gäller inte valdagarna. Då utbetalas 
arvode enligt ordinarie ledamot till samtliga. Ordförande kan besluta att 
vid information och utbildning kan arvode utbetalas enligt ordinarie 
ledamot till samtliga. Se 2.3.1

Beslutsunderlag
Förslag och tjänsteskrivelse från kommunkansliet
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 225/2016
Kommunstyrelsen § 111/2016

Skickas till
Valnämnden
Kommunkansliet
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KF § 131/2016

Utdelning av kommunens kulturstipendium, 
Stiftelsen Hultsfred Musikpaviljongs 
stipendium samt miljö- och byggnadspriset 
2016
Kommunfullmäktiges sammanträde avslutas med att kommunens 
kulturstipendium, Stiftelsen Hultsfred Musikpaviljongs stipendium samt 
miljö- och byggnadspriset utdelas.

Årets kulturstipendium delas i år mellan skulpturverkstaden i Björksebo 
och Målilla byggnadsförening Skeppet.

Stiftelsen Hultsfreds Musikpaviljongs stipendium tilldelas i år Vena 
Musikkår. 

Miljö- och byggnadspriset delas i år mellan osttillverkaren Räven & Osten 
och Kostservice, Hultsfreds gymnasium.
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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
§§ 124-131

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 Nermina Mizimovic, S X
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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 X

30 Mikael Lång, S X

31 Tommy Ejnarsson, V Rickard Wästerlund, 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 Gunvor Nilsson, M X

38 Silva Andersson, S X

39 Lennart Eklund, C X

40 Konny Bogren, S Stefan Ölvebring, S X

41 Monica Bergh, KD X

42 Sievert Andersson, M X

43 Antje Rohde, C X

44 Christel Rüdiger Karlsson, 
S

X

45 Börje Helgesson, L X

Närvarande §§ 117-123  44/45
Närvarande §§ 124-131  45/45
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