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Ärendelista 2017-05-29

§ 60 Meddelanden 2017/42

§ 61 Allmänhetens frågestund 2017/86

§ 62 Ny motion från Lennart Beijer, V, om 
återinrättande av nämnd för kultur, 
idrott, föreningar och turism

2017/95

§ 63 Ny motion från Börje Helgesson, L, 
om att hålla Hultsfreds kommun rent

2017/75

§ 64 Ny motion från Monica Bergh, KD, om 
att erbjuda förmånscykel till 
kommunanställda

2017/76

§ 65 Ny motion från Lennart Davidsson och 
Christian Nytorpet, båda KD, om att 
åtgärda bekymren med kajor

2017/80

§ 66 Ny motion från Åke Nilsson och 
Lennart Davidsson, båda KD, om att 
minimera körning med privata fordon i 
tjänsten

2017/82

§ 67 Entledigande från uppdrag som 
kommunfullmäktigeledamot och 
ersättare i valberedningen

2017/37

§ 68 Entledigande från uppdrag som 
ledamot i kommunfulmäktige

2017/63

§ 69 Årsredovisning och revisionsberättelse 
för Samordningsförbundet 2016

2017/62

§ 70 Svar på motion från Lizette Wästerlund 
och Mikael Lång, båda S, om barn- och 
ungdomsperspektiv

2016/132
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§ 71 Svar på motion från Per-Inge 
Pettersson, C, om bättre belysning i 
nära anslutning till ICA Nära 
Sundbergs för ökad trafiksäkerhet i 
Mörlunda

2016/56

§ 72 Svar på motion från 
sverigedemokraterna om asfaltering av 
väg till badplatsen vid Kaffeberget i 
Virserum

2017/36

§ 73 Årsredovisning 2016 för 
Regionförbundet i Kalmar län

2017/67

§ 74 Ombudgetering Mimerparken 2017/59

§ 75 Rapport från Regionförbundets 
verksamheter

Närvarolista

3



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-29

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 60/2017

Meddelanden

1. Redovisningen av anslagen för oförutsedda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början Anslaget 2017                 Återstår
650 000:- 0:-                    650 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål:

Anslag från årets början Anslaget 2017              Återstår
17 865 600:- 0:-                17 865 600:-

2. Förslag från Länsstyrelsen till valkretsindelning i Kalmar län vid 
landstingsval och antal mandat som landstingsfullmäktige ska ha vid valet 
2018.

3. Godkännande av årsredovisningen 2016 för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund – beslut från Högsby kommun

4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2016 – Högsby kommun

5. Uppföljning av tillväxt- och näringslivsprogrammet 2016-2019

6. Information om Möjligheternas Mötesplats
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KF § 61/2017 Dnr 2017/86

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:

En fråga om hur heltidsnormen ska se ut inom hemtjänsten samt en fråga 
om nedskräpning med mera.

Frågorna besvaras av socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson och 
kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander.

En skrivelse överlämnades från de boende i Främsteby angående önskemål 
om en gång- och cykelväg mellan Främsteby och Vena.
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KF § 62/2017 Dnr 2017/95 800

Ny motion från Lennart Beijer, V, om 
återinrättande av nämnd för kultur, idrott, 
föreningar och turism
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
En motion har lämnats in angående inrättande av nämnd.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har genom Lennart Beijer 2017-05-23, lämnat in en motion 
angående återinrättande av nämnd för kultur, idrott, föreningar och turism.

Motionsställaren anser att kommunen behöver bli bättre på kultur i skolan 
och övriga samhället. Hela föreningslivet behöver ett lyft för att attrahera 
ungdomar att återvända efter studier på annan ort samt för att locka nya 
kommuninvånare.

För att lyckas med detta behövs det en särskild nämnd vars uppgift blir att 
vara bollplank till våra anställda och fånga upp nya idéer och förslag från 
olika delar av samhället.

Vänsterpartiet föreslår därför att det bildas en nämnd för att hantera kultur, 
idrott, föreningar och turism.

Beslutsunderlag
Motion från Lennart Beijer, S, 2017-05-23

Skickas till
Kommunstyrelsen

6



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-29

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 63/2017 Dnr 2017/75 459

Ny motion från Börje Helgesson, L, om att hålla 
Hultsfreds kommun rent
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
En motion om att hålla Hultsfreds kommun rent från nedskräpning har 
lämnats in.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2017-04-27 lämnat 
in en motion om att hålla Hultsfreds kommun rent.

I motionen beskrivs hur motionsställaren mer eller mindre regelbundet ser 
nedskräpningar och uppkomna sopberg runt om i kommunen.

Motionsställaren ser ett växande problem med detta och anser att om inga 
åtgärder görs kommer sopbergen att öka och följa samma mönster som vid 
klotter. Med samlade krafter kan man få ett slut på nedskräpningen och 
mottot bör därför vara Håll Hultsfred rent. 

Liberalerna föreslår att kommunen inför nolltolerans mot nedskräpning och 
att kommunen via hemsidan uppmanar kommuninvånarna att anmäla 
liknande företeelser till hälso- och miljökontoret.

Vidare föreslås att hälso- och miljökontoret snabbutreder respektive 
anmälan och om möjlighet föreligger upprättar en polisanmälan.

Beslutsunderlag
Motion från Börje Helgesson, L, 2017-04-27

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 64/2017 Dnr 2017/76 028

Ny motion från Monica Bergh, KD, om att 
erbjuda förmånscykel till kommunanställda
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
En motion om att erbjuda förmånscykel till kommunanställda har lämnats 
in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Monica Bergh, KD, har 2017-05-05 lämnat in en 
motion om att erbjuda förmånscykel till kommunanställda.

Motionsställaren anser att det finns anledning att pröva möjligheten att ge 
kommunanställda en förmån som innebär att man via en löneväxling får 
chans att hyra en vanlig cykel eller elcykel. Detta kan genomföras genom 
ett avdrag på bruttolönen under exempelvis tre år. Hyran föreslås betalas 
månadsvis och avgiften beror på vilken cykel man väljer och på den 
marginalskatt man har.

Beslutsunderlag
Motion från Monica Bergh, KD, 2017-05-05

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 65/2017 Dnr 2017/80 447

Ny motion från Lennart Davidsson och 
Christian Nytorpet, båda KD, om att åtgärda 
bekymren med kajor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
En motion om att bekymren med kajor behöver åtgärdas har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Lennart Davidsson och Christian Nytorpet, båda 
KD, har 2017-05-09 lämnat in en motion om att åtgärda bekymren med 
kajor. Dessa fåglar skapar bekymmer vid offentliga platser som för många 
blir ett irritationsmoment.

Motionsställarna menar att de under flera år har hört invånare fråga om inte 
kommunen kan göra något. De som har möjlighet är i första hand de som 
har licens på vapen och jaktkort. En premie i form av skottpengar kan 
behövas för att motivera de som har kompetens att bidra till att minska 
bekymren.

Motionsställarna föreslår att lämplig förvaltning får i uppdrag att redovisa 
på vilket sätt kommunen kan minska de bekymmer som följer när vi på 
offentliga platser för bekymmer med kajor.

Beslutsunderlag
Motion från Lennart Davidsson och Christian Nytorpet, båda KD, 
2017-05-09

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 66/2017 Dnr 2017/82

Ny motion från Åke Nilsson och Lennart 
Davidsson, båda KD, om att minimera körning 
med privata fordon i tjänsten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
En motion om att minimera körning med privata fordon i tjänsten har 
lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Åke Nilsson och Lennart Davidsson, båda KD, har 
2017-05-11 lämnat in en motion om att minimera körning med privata 
fordon i tjänsten.

För ett antal år sedan gjordes en undersökning i kommunen om hur stor del 
av framför allt hemtjänstens totala persontransporter som utfördes med 
privata fordon. Det sker fortfarande en hel del körning med privata fordon 
och med detta finns flera olägenheter.

I motionen framgår att det finns skäl att anta att de privata fordon som 
används är familjens ”andrabil”. Förmodligen är det familjens sämsta bil ur 
miljösynpunkt och kommunen har ingen koll på vad för drivmedel som 
används. Dessutom försvårar det eventuellt rekryteringen av 
sommarvikarier, då ungdomar som är beredda att ta ett sommarjobb möts 
av kravet att ställa upp med egen bil.

Motionsställarna föreslår därför att kommunen på nytt undersöker hur stor 
andel av de totala persontransporterna som sker med privata fordon och om 
det visar sig att det går att köra mer med kommunens egna fordon, också 
minimerar behovet av privata fordon i tjänsten.

Beslutsunderlag
Motion från Åke Nilsson och Lennart Davidsson, båda KD, 2017-05-11

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 67/2017 Dnr 2017/37 023

Entledigande från uppdrag som 
kommunfullmäktigeledamot och ersättare i 
valberedningen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Torbjörn Karlsson från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Vidare beslutas att ny sammanräkning får begäras hos Länsstyrelsen.

Sammanfattning
Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige samt begäran 
om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Pia Rydh, V, har i en skrivelse daterad 2017-02-27 begärt att bli entledigad 
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt uppdraget som 
ersättare i valberedningen.

Kommunfullmäktige beslutade § 21/2017-03-20 att entlediga Pia Rydh från 
sina uppdrag samt begära ny räkning hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har översänt beslut att ny ledamot efter Pia Rydh blir Cecilia 
Lindblom och till ny ersättare efter Cecilia Lindblom utses Nicole 
Ejnarsson.

Nicole Ejnarsson har 2017-04-14 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade § 51/2017-04-24 att begära ny 
sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har 2017-05-18 översänt beslut om att utse Torbjörn 
Karlsson till ny ersättare efter Nicole Ejnarsson.

Torbjörn Karlsson har 2017-05-19 begärt att bli entledigad från uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande från Pia Rydh 2017-02-27
Kommunfullmäktige §§ 21/2017, 51/2017
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Beslut från Länsstyrelsen 2017-03-30, 2017-05-18
Begäran om entledigande från Nicole Ejnarsson 2017-04-14
Begäran om entledigande från Torbjörn Karlsson 2017-05-19

Skickas till
Länsstyrelsen
Den entledigade
Kommunkansliet
Personalkontoret
Pärmen
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KF § 68/2017 Dnr 2017/63 023

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige
Beslut
Informationen är mottagen.

Sammanfattning
Beslut från länsstyrelsen angående ersättare i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har beslutat att utse Bo Eriksson, SD, som ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Ulf-Bertil Salomon, SD. Till ny ersättare efter Bo 
Eriksson utses Matz Hesselgård och Ulf Steinvall, båda SD.

Ulf Steinvall har 2017-04-05 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade § 52/2017-04-24 att entlediga Ulf Steinvall 
från sitt uppdrag samt att begära ny räkning hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har 2017-05-18 skickat in beslut om att ingen ny ersättare har 
utsetts efter Ulf Steinvall, eftersom kvoten av ersättare är fylld.

Beslutsunderlag
Beslut från länsstyrelsen 2017-03-30, 2017-05-18
Entledigande från Ulf Steinvall 2017-04-05
Kommunfullmäktige § 52/2017

Skickas till
Kommunkansliet
Personalkontoret
Pärmen
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KF § 69/2017 Dnr 2017/62

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
Samordningsförbundet 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för Hultsfreds kommuns del godkänna 
årsredovisningen för 2016 samt att bevilja ansvarsfrihet för 2016.

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 2016, granskning av årsredovisning för 2016 samt revisionsberättelse 
för 2016 till förbundsmedlemmarna.

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

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

På kommunfullmäktiges sammanträde informerar Joakim Ivarsson och 
Linda Thörn om samordningsförbundets verksamhetsår.

Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 94/2017
Kommunstyrelsen § 35/2017

Skickas till
Samordningsförbundet
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KF § 70/2017 Dnr 2016/132 003

Svar på motion från Lizette Wästerlund och 
Mikael Lång, båda S, om barn- och 
ungdomsperspektiv
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom följande:

1. Styrgruppen för LUPP får ett uppdrag att ta fram förslag på hur dialoger 
mellan förtroendevalda och unga kan genomföras samt att 
kommunstyrelsens arbetsutskott bjuds in till kommande ungdomsforum.

2. Med anledning av att barnkonventionen blir lag från 1 januari 2018 
föreslås att styrgruppen för LUPP bevakar motionens intentioner vad gäller 
policy och beaktande i beslut. En avrapportering föreslås ske till 
kommunstyrelsens arbetsutskott senast juni 2018.

Sammanfattning
Motion om barn- och ungdomsperspektiv har tagits fram där förslag om att 
barnkonventionen ska beaktas i beslut samt ta fram en policy för barn och 
ungdomar.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Lizette Wästerlund och Mikael Lång, båda S, har 
2016-10-11 lämnat in en motion om barn- och ungdomsperspektiv.

I motionen noteras att med tanke på att FN:s barnkonvention kommer bli 
svensk lag den 1 januari 2018 så ligger det även på Hultsfreds kommun att 
säkerställa barns och ungdomars intressen i kommunala frågor.

I motionen yrkas därför att kommunen tar fram en barn- och 
ungdomspolicy för att säkerställa att barns och ungdomars perspektiv alltid 
tas tillvara och beaktas i beslut, såväl på politisk nivå som på 
tjänstemannanivå. Vidare förslås att kommunen inrättar ett forum där barn 
och unga regelbundet får möjlighet att delta i diskussion och uttrycka sina 
åsikter.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Arbetsutskottet beslutade § 221/2016 att ge kommunkansliet i 
uppdrag att ta fram ett förslag till svar på motionen.

Kommunicering har skett med Lizette Wästerlund via telefon och Mikael 
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Lång via mejl för att säkerställa motionens intentioner.

Kommunkansliet har lämnat förslag till svar på motionen. Det lämnas med 
förslag till beslut enligt följande.

Med anledning av att barnkonventionen blir lag från 1 januari 2018 föreslås 
invänta vilken påverkan och effekt den kommer att få ute i kommunerna. 
Detta gäller då motionens punkter om att ta fram en policy och hur barn 
och ungdomars perspektiv.

Vad gäller dialog mellan förtroendevalda och unga föreslås att detta arbete 
kan påbörjas direkt om fullmäktige väljer att så ska ske. Där föreslås då att 
styrgruppen för LUPP får uppdraget att komma med förslag på hur detta 
skulle kunna ske.

Beslutsunderlag
Motion från Lizette Wästerlund och Mikael Lång, båda S
Kommunfullmäktige § 103/2016
Kommunstyrelsen arbetsutskott §§ 221/2016, 88/2017
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2017-04-03
Kommunstyrelsen § 37/2017

Skickas till
Motionsställarna
Socialnämndens ordförande
Verksamhetschef ungdomsenheten
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KF § 71/2017 Dnr 2016/56 317

Svar på motion från Per-Inge Pettersson, C, om 
bättre belysning i nära anslutning till ICA Nära 
Sundbergs för ökad trafiksäkerhet i Mörlunda
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad i och med att förslag 
till åtgärder i Mörlunda har lämnats till budgetberedningen enligt 
arbetsutskottets beslut § 98/2017-04-25.

Sammanfattning
Förslag till svar på motion om bättre belysning för ökad trafiksäkerhet i 
Mörlunda har lämnats.

Ärendebeskrivning
Per-Inge Pettersson, C, har 2016-04-04 lämnat in en motion om att 
förbättra belysningen vid korsningen Blockvägen/Häradsvägen samt längs 
gång- och cykelvägen utanför ICA norrut till överfarten vid korsningen 
Stationsvägen/Häradsvägen.

Arbetsutskottet beslutade § 96/2016-05-24 att Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund ska bereda ärendet.

Kommunicering med motionsställaren har skett.

Gata/parks yttrande
När det gäller önskemålet om gatubelysning så anser gata/park att 
huvudansvaret för den frågan ligger hos Trafikverket som väghållare och 
ansvarig för gång- och cykelvägen.

Efter dialog med Trafikverket är de villiga att lösa en förbättrad belysning 
vid korsningen Blockvägen/Häradsvägen. Den andra korsningen vid 
Stationsvägen/Häradsvägen har inte diskuterats med Trafikverket men även 
den bör de rimligen vara villig att lösa.

Tyvärr medger de inte en utökad belysning på övriga delar av sträckan.

Vidare finns det ett behov av att belysa den eventuella utökade allmänna 
parkeringen som blir längs Blockvägen. Idag finns det gatubelysning där 
som tillhör Trafikverket.

En rimlig lösning, om Trafikverket kan gå med på det, är att kommunen 
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övertar gatubelysningen framför en blivande parkering samt bygger ny 
kommunal belysning på hela övriga sträckan inklusive korsningarna men 
att Trafikverket delfinansierar hela investeringen med 50 %. Bedömd 
totalkostnad är 600 tkr för belysningen vilket i så fall skulle innebära att 
Trafikverket bör finansiera 300 tkr.

Vidare har motionsställaren inlämnat en skrivelse med kompletterande 
önskemål i området gällande parkeringsplats och flytt av 
turisminformationstavla. Skrivelsen hanteras som ett eget ärende men 
gata/park anser att samordning av åtgärderna är lämpligast om de ska 
genomföras.

Arbetsutskottet beslutade § 98, det vill säga paragrafen innan då detta 
ärende behandlades av arbetsutskottet, att överlämna förslag på åtgärder för 
ökad service och trivsel i Mörlunda till budgetberedningen. 

Beslutsunderlag
Motion från Per-Inge Pettersson, C
Kommunfullmäktige § 39/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 96/2016, 99/2017
Tjänsteskrivelse från avdelningschef gata och park
Kommunstyrelsen § 38/2017

Yrkanden
Per-Inge Pettersson, C, yrkar bifall till förslaget.

Skickas till
Motionsställaren
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KF § 72/2017 Dnr 2017/36

Svar på motion från Sverigedemokraterna om 
asfaltering av väg till badplatsen vid 
Kaffeberget i Virserum
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom att kultur- 
och fritidsförvaltningen får i uppdrag att se över badplatsen som helhet och 
ta fram en kostnad för att tillgänglighetsanpassa badplatsen.

Sammanfattning
Motion från Sverigedemokraterna om att asfaltera vägen till badplatsen vid 
Kaffeberget i Virserum.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 
har 2017-03-01 lämnat in en motion om att vägen ner till badplatsen 
Kaffeberget i Virserum bör asfalteras.

Vägen ner till badplatsen består idag av grova stenar som gör det svårt att 
komma ner till badplatsen för personer med barnvagn och rullstol. I 
motionen yrkas därför att vägen bör asfalteras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 75/2017-03-28 att Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) ska yttra sig över motionen.

Kommunicering med motionsställaren har skett innan yttrande skickats till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Gata/park och kultur- och fritids yttrande
Skicket på vägen ned till Kaffebergets badplats är undermåligt. En 
asfaltering av vägen till dess ände, ca 16 meter från strandlinjen, inklusive 
den grusade ytan som ibland används som parkering skulle kosta mellan 
150-250 tkr beroende på hur stor yta som ska iordningställas för parkering 
och om förlängning ska ske till bryggor eller ramp samt om parkeringsplats 
för rörelsehindrade ska anläggas närmare badplatsen eller inte.

Kultur- och fritid ser positivt på att öka tillgängligheten till våra badplatser 
i kommunen. Asfalterade gångvägar eller plattgångar underlättar för 
funktionshindrade att ta sig till dessa miljöer. Dock bör man se till helheten, 
om badplatsen har tillgänglighet till toaletter för funktionshindrade, och om 
en särskild brygga behövs för rullstolsburna.
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Kommunen ordnade 2014 genom kultur- och fritid en anpassning för 
funktionshindrade samt en brygga för rullstolsburna vid Hesjöns badplats i 
Målilla. Där finns också tillgång till toalett för rullstolsburna (byggdes av 
samhällsföreningen).

Vid upprustning och anpassning av badplatsen vid Hesjön gjordes detta i 
samråd med Tillgänglighet.nu och redovisades för kommunens 
tillgänglighetsråd. Med en badplats anpassad för funktionshindrade, 
centralt placerad i kommunen, har tillgängligheten ökat. Det har hittills inte 
efterfrågats på flera orter i kommunen.

Kultur- och fritid har inte planerat för eller lagt in i investeringsplan under 
de närmaste åren om att ytterligare tillgänglighetsanpassa badplatser i 
kommunen.

Förslag
Genom att ge uppdrag till kultur- och fritid om att se över helheten och ta 
fram en kostnad för att tillgänglighetsanpassa badplatsen skulle motionen 
kunna anses vara besvarad.

Ett alternativ kan vara att ingen asfaltering sker men att kultur- och fritid 
uppdras att grusa upp vägen för att förbättra dess standard.

Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna 2017-03-01
Kommunfullmäktige § 20/2017-03-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 75/2017, 108/2017
Tjänsteskrivelse från avdelningschef Jens Karlsson, gata/park 2017-04-19
Kommunstyrelsen § 39/2017

Skickas till
Motionsställarna
Kultur- och fritidsförvaltningen
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KF § 73/2017 Dnr 2017/67

Årsredovisning 2016 för Regionförbundet i 
Kalmar län
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för Hultsfreds kommuns del godkänna 
årsredovisningen för 2016 samt att bevilja ansvarsfrihet för år 2016.

Jäv
Lars Rosander, C, Åke Nilsson, KD, och Åke Bergh, M, deltar inte i 
beslutet med anledning av jäv.

Sammanfattning
Godkännande av årsredovisningen och beviljande av ansvarsfrihet för 
regionförbundet.

Ärendebeskrivning
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till 
samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om 
samverkansorganen i länen. I samband därmed ändrades 
förbundsordningen, bl a avseende beslutsorgan. Istället 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 har översänt årsredovisning för 2016 samt 
revisionsberättelse till förbundsmedlemmarna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län
Revisionsberättelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 104/2017
Kommunstyrelsen § 36/2017

Skickas till
Regionförbundet i Kalmar län
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KF § 74/2017 Dnr 2017/59

Ombudgetering Mimerparken
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsprojektet ”Mimerparken”, 
med en budget på 2 500 tkr, tidigareläggs till hösten 2017 istället för som 
planerat 2018.

Sammanfattning
Tidigareläggning av iordningsställande av Mimerparken i Hultsfred. 

Ärendebeskrivning
Investeringsprojektet ”Mimerparken” med ambitionen att försköna gamla 
Hagadalparken genom planteringar, nya vattenspeglar, uppsnyggning av 
bäcken, vattenmiljöåtgärder, ny belysning med mera ligger i 
investeringsbudgeten 2018.

Projektering har skett under hösten 2016 och våren 2017 och är i princip 
klar för att gå ut på upphandling. Projektering har kunnat ske tidigare än 
planerat genom arbete med ”Hultsfreds makeover”. Vidare finns det en 
möjlighet att under 2017 söka LOVA-bidrag för vattenmiljöåtgärderna som 
är planerade och en ansökan är inskickad till Länsstyrelsen. Om ett sådant 
bidrag beviljas kan det ven möjliggöra att nuvarande budget på 2 500 tkr 
även räcker till upprustning av befintliga broar, räcken och att andra 
materialval kan användas för att försköna ytterligare i parken.

Det finns även en stor efterfrågan på att åtgärder i projektet ”Hultsfreds 
makeover” påbörjas så snart som möjligt för att fortsätta det 
försköningsarbete som påbörjats genom bl. a. boendet i Mimerhuset. 
”Mimerparken” är då ett naturligt nästa steg. Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) begär därför att investeringsbudget för 
projektet tidigarelägga till 2017 istället för 2018.

På kommunfullmäktiges sammanträde meddelar kommunstyrelsens förste 
vice ordförande, tillika ordförande i ÖSK Åke Nilsson, KD, att 350 000 
kronor i LOVA-bidrag har beviljats. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om ombudgetering
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 91/2017
Kommunstyrelsen § 40/2017
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Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KF § 75/2017  

Rapport från Regionförbundets verksamheter
Beslut
Informationen är mottagen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Åke Nilsson, KD, och 
kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C,  informerar om arbetet 
med den regionala transportplanen samt om kommunernas arbete med att 
bilda ett kommunförbund.
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare Närvarande
§
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Rosie Folkesson, S X

2 Lars Rosander, C, ej § 73 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, ej § 73 X

8 Åke Nilsson, KD, ej § 73 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 -

14 Tomas Söreling, S X

15 Pär Edgren, M X

16 Lars Lundgren, C -

17 Lena Hasting, S X

18 Lennart Davidsson, KD X

19 Carl-Johan Pettersson, SD X

20 Göran Lundberg, S Nermina Mizimovic, S X

21 Fredrik Eirasson, C X

22 Eva Svedberg, S X

23 Åsa Landberg, C X

24 Kotaiba Kholi, S Dan Torkelsson, S X

25 Lisbeth Hoffbrink, SD X

26 Lizette Wästerlund, S X

27 Lennart Odengrund, C X

28 Anders Andersson, KD Gabriella Vogt, KD X

29 Mikael Lång, S X
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Fullmäktigeledamot Tjänstgörande ersättare Närvarande
§
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

30 Tommy Ejnarsson, V -

31 Carina Erlandsson, MP X

32 Inger Loord, S X

33 Alexander Steinvall, C -

34 Jonny Bengtsson, S X

35 Conny Daag, M, §§ 60-68 Gunvor Nilsson, M, §§ 
69-75

X

36 Silva Andersson, S X

37 Lennart Eklund, C Ann-Charlotte 
Andersson, C

X

38 Konny Bogren, S X

39 Monica Bergh, KD X

40 Sievert Andersson, M X

41 Antje Rohde, C X

42 Christel Rudiger Karlsson, S X

43 Börje Helgesson, L X

44 Bo Eriksson, SD X

45 Cecilia Lindblom, V -
                40/45
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