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Ärendelista 2018-10-29

Val av protokolljusterare, justering 
kommunkansliet 2018-11-05 kl. 10.00

Upprop

§ 111 Meddelanden

§ 112 Entledigande från uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige

2018/152

§ 113 Entledigande från uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige

2018/151

§ 114 

§ 115

§ 116

§ 117

Val av ordförande i 
kommunfullmäktige 2018-2022
                                                          
Val av 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige 2018-2022

Val av 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige 2018-2022

Val av kommunfullmäktiges 
valberedning 2018-2022

§ 118 Delårsrapport per 2018-08-31 med 
helårsprognos för drift- och 
investeringsbudget

2018/147

§ 119 Delårsrapport per 20180831 för Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund

2018/149

§ 120 Taxa för tobakstillsyn från 2019-01-01 2018/139

§ 121 Bekräftelse av borgensförbindelse  
regressavtal och garantiavtal med 
Kommuninvest

2018/138

§ 122 Överenskommelse om finansiering 
inför regionbildning

2018/133

§ 123 Utökning av förskola i Virserum 2018/145
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§ 124 Svar på motion från Anders Andersson, 
KD, angående äldreboendegaranti

2017/123

§ 125 Svar på motion från Börje Helgesson, 
L, om att koppla trygghetslarm till 
brandvarnare

2017/182

§ 126 Svar på motion från Lennart Beijer, V, 
om microstöd till småföretag

2018/68

§ 127 Svar på motion från John Hoffbrink, 
SD, om framtida böneutrop i 
Hultsfreds kommun

2018/71

§ 128 Svar på motion från Alexander 
Steinvall, C, angående en ny 
båtramp/iläggningsplats i 
Virserumssjön

2017/120

§ 129 Svar på motion från John Hoffbrink 
och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 
angående sjösättningsramp i 
Virserumssjön

2017/121

§ 130 Svar på motion från Börje Helgesson, 
L, om att förstärka de årsrikas situation

2017/155

§ 131 Svar på motion från John Hoffbrink 
och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 
angående dekalerna på kommunens 
bilar

2017/151

§ 132 Sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2019

2018/141

§ 133 Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden

Närvarolista
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Sammanträdesdatum
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1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 111/2018

Meddelanden

1. Redovisningen av anslagen för särskilda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början Anslaget 2018 Återstår
650 000:- 400 000:- 250 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål:

Anslag från årets början Anslaget 2018               Återstår
18 289 400:- 2 775 000:-                 15 514 400:-

2. Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

3. Kommunstyrelsens protokoll är justerat 2018-10-19
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 112/2018 Dnr 2018/152

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Dan Torkelsson, S, från sitt 
uppdrag i kommunfullmäktige.

Vidare beslutas att ny sammanräkning får begäras hos länsstyrelsen.

Sammanfattning
En begäran om entledigande från Dan Torkelsson, S, har kommit in.

Ärendebeskrivning
Dan Torkelsson, S, har 2018-10-11 lämnat in en begäran om entledigande 
från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Skickas till
Den entledigade
Personalkontoret
Länsstyrelsen
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1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 113/2018 Dnr 2018/151

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Britt Wireland Sorpola, S, från 
sitt uppdrag i kommunfullmäktige.

Vidare beslutas att ny sammanräkning för begäras hos länsstyrelsen.

Sammanfattning
En begäran om entledigande från Britt Wireland Sorpola, S, har kommit in.

Ärendebeskrivning
Britt Wireland Sorpola, S, har 2018-10-10 lämnat in en begäran om 
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Skickas till
Den entledigade
Personalkontoret
Länsstyerelsen
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1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 114/2018

Val av ordförande i kommunfullmäktige       
2018-2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Anders Andersson, KD, till ny 
ordförande i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde föreslås att Anders Andersson, KD, 
utses till ny ordförande i kommunfullmäktige.

Skickas till
Den valde
Personalkontoret
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 115/2018  

Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
2018-2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Elisabeth Löfkvist, C, till 1:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde föreslås att Elisabeth Löfkvist, C, 
utses till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Skickas till
Den valde
Personalkontoret
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 116/2018

Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
2018-2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lena Hasting, S, till 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde föreslås att Lena Hasting, S, utses 
till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Skickas till
Den valde
Personalkontoret
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Sammanträdesprotokoll 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2018-10-29 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KF § 117/2018 

Val av fullmäktiges valberedning 2018-2022 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer att utgöra 
kommunfullmäktiges valberedning: 

             Ordinarie            Ersättare 
KD        Lennart Davidsson, ordf.           Anders Andersson 

 XX XX 

S           Lena Hasting, vice ordf.             Mattias Wärnsberg 
             XX XX 

V          Tommy Ejnarsson Lennart Beijer 
             XX XX 

C          Gunilla Aronsson Ulf Larsson 
             XX XX 

M          Sievert Andersson Åke Bergh 
              XX XX 

SD         John Hoffbrink     Göran Gustafsson 
              XX XX 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige föreslå en ledamot samt en ersättare till 
valberedningen. 

Yrkanden 
Åke Nilsson, KD, föreslår att Lennart Davidsson, KD, utses till ordförande 
i valberedningen. 
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Sammanträdesprotokoll 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2018-10-29 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Rosie Folkesson, S, föreslår att Lena Hasting, S, utses till vice ordförande i 
valberedningen. 

Skickas till 
Kommunkansliet 
Personalkontoret 
De valda 
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1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 118/2018 Dnr 2018/147

Delårsrapport per 2018-08-31 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten per 2018-08-31.

Sammanfattning
Ekonomikontoret presenterar uppföljning av delårsrapport per 2018-08-31. 

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslutet per 2018-08-31 och 
resultatet för kommunen är 27,9 mnkr.

Prognosen för helåret 2018 beräknas bli beräknas bli 6,2 mnkr vilket är 3,1 
mnkr sämre än budgeterat.

På mötet redogörs även för de kommunala bolagen där AB Hultsfreds 
Bostäder och Hultsfreds Kommunala Industri AB visar överskott. Även 
Emåbygdens Vind visar på ett överskott. Vidare informeras om Rockcity, 
Invensys och Additivt teknikcenter.

Till fullmäktiges sammanträde har revisorerna lämnat utlåtande samt en 
granskningsrapport med missiv.

På kommunfullmäktiges sammanträde föredras ärendet av ekonomichef 
Henric Svensson.

Beslutsunderlag
Delårsrapport per 2018-08-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 219/2018
Kommunstyrelsen § 92/2018

Skickas till
Samtliga förvaltningar 
Ekonomikontoret
Revisionen
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 119/2018 Dnr 2018/149

Delårsrapport per 2018-08-31 för Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport per 2018-08-31. 

Sammanfattning
Godkännande av delårsrapport per 2018-08-31.

Ärendebeskrivning
Delårsrapporter per 2018-08-31 för Hultsfreds kommun och Högsby 
kommun redovisas för förbundsdirektionen. 

Förbundsdirektionen har godkänt delårsrapporten enligt § 50/2018 samt 
översänt densamma för godkännande i kommunfullmäktige.

Till fullmäktiges sammanträde har revisorerna lämnat utlåtande samt en 
granskningsrapport.

På kommunfullmäktiges sammanträde föredras ärendet av ekonomichef 
Henric Svensson.

Beslutsunderlag
Delårsrapport för Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Förbundsdirektionen § 50/2018 
Kommunstyrelsen § 93/2018

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Ekonomikontoret
Revisionen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-29

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 120/2018 Dnr 2018/139

Taxa för tobakstillsyn från 2019-01-01
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för tobakstillsyn som ska träda i 
kraft 2019-01-01. 

Jäv
Ulf Larsson, C, deltar inte i beslutet med anledning av jäv.

Sammanfattning
Antagande av taxa för tobakstillsyn.

Ärendebeskrivning
Från 2018-01-01 ansvarar miljö- och byggnadsnämnden för tillsyn enligt 
tobakslagen i Hultsfreds och Vimmerby kommuner. En gemensam taxa har 
tagits fram för tillsynsarbetet. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 155/2018 att lämna förslag till 
taxa för tobakstillsynen till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt Tobakslagen 
(1993:581)
Miljö- och byggnadsnämnden § 155/2018 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 226/2018
Kommunstyrelsen § 106/2018

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-29

1(3)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 121/2018 Dnr 2018/138

Bekräftelse av borgensförbindelse  
regressavtal och garantiavtal med 
Kommuninvest
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Hultsfreds kommun bekräftar ingången borgensförbindelse av den 
14 juli 1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Hultsfreds kommun 
åtagit solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräde 
Hultsfreds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder 
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande 
och blivande borgenärer.

2. Hultsfreds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 
Hultsfreds kommun den 19 augusti 2011, vari det inbördes ansvaret 
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller.

3. Hultsfreds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 
Hultsfreds kommun den 19 augusti 2011, vari Hultsfreds kommuns 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 
regleras, alltjämt gäller.

4. Hultsfreds kommun beslutar att utse Lars Rosander och Henric 
Svensson att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut.

Sammanfattning
Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt i tio år och Hultsfreds kommun 
behöver bekräfta sin utfärdade borgensförbindelse för Kommuninvests 
samtliga åtaganden. Även regressavtal och garantiavtal mellan kommunen 
och Kommuninvest riskerar att bli ogiltiga efter tio år. Dessa avtal löper ut 

15



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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2(3)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

år 2021 men för att underlätta hanteringen föreslås Hultsfreds kommun 
bekräfta även dessa avtal i samband med att borgensförbindelsen bekräftas.

Ärendebeskrivning
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) 
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Hultsfreds kommun utfärdade sin borgensförbindelse 
den 14 juli 1997 och har bekräftat densamma genom beslut av 
kommunfullmäktige den 28 september 2009.

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid 
företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests 
upplåning företräder således
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Hultsfreds 
kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med 
hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i 
Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Hultsfreds 
kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett 
beslut i kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en 
separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har 
borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests 
verksamhet. Hultsfreds kommun undertecknade Regressavtalet den 19 
augusti 2011 och Garantiavtalet den 19 augusti 2011. Även dessa avtal 
riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, 
bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 
förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och 
Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. 
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På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl 
borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 210/2018
Kommunstyrelsen § 94/2018

Skickas till
Kommuninvest
Ekonomikontoret
Revisionen
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 122/2018 Dnr 2018/133

Överenskommelse om finansiering inför 
regionbildning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna överenskommelsen om 
finansiering inför regionbildning. 

Sammanfattning
En överenskommelse om finansiering inför regionbildning har tagits fram 
och är ute för beslut i kommunerna.

Ärendebeskrivning
Bakgrund 
Landstinget i Kalmar län har hos regeringen ansökt om ändring av lagen 
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget 
i Kalmar län från och med den 1 januari 2019 omfattas av lagen och att det 
därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. Den blivande 
regionen ska heta Region Kalmar län. 

Ansökan har föregåtts av ett beslut som är förankrat hos såväl kommunerna 
i länet samt hos Regionförbundet i Kalmar län som idag innehar det 
regionala utvecklingsansvaret. I och med att det bildas en region övertar 
landstinget det regionala utvecklingsansvaret från regionförbundet. 
Regionförbundet har även andra uppgifter, såsom att vara intresseorgan och 
samordna primärkommunala frågor åt kommunerna. En utredning är gjord 
som talar om vilka delar av regionförbundets verksamhet som ska 
överlämnas till den blivande regionen och vilka delar som ska gå över till 
ett nybildat kommunförbund som ska hantera de primärkommunala 
frågorna. 

Ekonomi – Behov av finansiering 
Under våren 2018 har ett underlag har tagits fram avseende behovet av 
finansiering av den delen av nuvarande Regionförbundet som kommer att ingå 
i Region Kalmar län. I underlaget har tagits hänsyn till dagens uppdrag och 
den finansiering som följer med in i den nya organisationen. Främst kommer 
verksamheten ingå i den nya Regionala utvecklingsförvaltningen, men även 
andra delar av Region Kalmar län kommer att innefattas. Beräkningen 
summeras till ett kvarstående behov av finansiering på knappt 31 Mkr. Efter 
att hela medlemsavgiften (ca 10 Mkr) för Landstinget i Kalmar län avräknats 
återstår ett behov av finansiering på knappt 21 Mkr.

Fortsatt bidrag 
Den fortsatta finansieringen från kommunerna sker via årliga bidrag som ba-
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

serar sig på nuvarande medlemsavgift till Regionförbundet i Kalmar län, med 
avdrag för den del som finansierar det kommande kommunförbundet. Den 
sammanlagda medlemsavgiften för kommunerna beräknas uppgå till 18,7 Mkr 
och den beräknade medlemsavgiften för det kommande kommunförbundet 
uppgår till 6,8 Mkr. Kvarstår gör 11,9 Mkr och fördelas mellan kommunerna 
på samma sätt som den nuvarande medlemsavgiften till Regionförbundet i 
Kalmar län. Fördelning i procent och fortsatt bidrag till Region Kalmar län för 
2019 framgår nedan. Med detta upplägg blir förändringen kostnadsneutral för 
länets kommuner.

Bidraget ska ses som en del i grundfinansieringen av verksamheten och är 
ovillkorat. Den årliga uppräkningen av bidraget sker på samma sätt som upp-
räkningen av medlemsavgiften i Regionförbundet räknats upp. Uppräkningen 
baserar sig därmed på utvecklingen av respektive kommuns skatteintäkt och 
statsbidrag enligt gällande bidrags- och utjämningssystem.

Omställningsbidrag 
Efter övertagande av Regionförbundets verksamhet kvarstår därmed ett rat-
ionaliseringsbehov på drygt 9 Mkr i Region Kalmar län. Som en del i den 
omställning som därmed erfordras avstår kommunerna från sina respektive 
andelar i det egna kapitalet i Regionförbundet i Kalmar län. 

Fördelning av det egna kapitalet vid avvecklingen stipuleras i 
förbundsordningen och omställningsbidraget delges Region Kalmar län som 
ett engångsbelopp uppgående till samma belopp som regleras till respektive 
kommun vid avvecklingen av Regionförbundet i Kalmar län. Det egna 
kapitalet uppgick vid utgången av 2017 till totalt ca 28 Mkr, men kommer att 
påverkas av resultatet för 2018. Kommunernas andel av det egna kapitalet 
uppgår till drygt 65 %, eller drygt 18 Mkr vid utgången av 2017. Därmed 
möjliggörs en omställningsperiod om 2-3 år för Region Kalmar län att anpassa 
verksamheten. 

Avtalstid 
Denna överenskommelse gäller mellan 2019-01-01—2024-12-31 och parterna 
har en gemensam ambition att överenskommelsen därefter förlängs med 
samma avtalslängd.

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

Beslutsunderlag
Underlag från Regionförbundet i Kalmar län
Kommunstyrelsen § 95/2018

Skickas till
Landstinget i Kalmar län
Ekonomikontoret
Revisionen
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KF § 123/2018 Dnr 2018/145

Utökning av förskola i Virserum
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om att en utökning vid Evahagens förskola i 
Virserum med två avdelningar får göras enligt förslaget. Engångskostnader 
uppgår till 590 000 kronor. Kostnader för modulhyra uppgår till 605 000 
kronor per år. Kostnader för personal uppgår till 3 225 000 kronor per år.  

Sammanfattning
Kön till förskolan i Virserum har ökat under 2017 och 2018 och antalet 
förskoleplatser kommer inte att räcka till. Barn- och utbildningsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att besluta om en utökning genom att hyra en 
modul med två avdelningar som placeras vid Evahagens förskola i 
Virserum.

Ärendebeskrivning
Evahagens förskola i Virserum har sedan öppningen av nya förskolan i 
mars 2017 haft kö. Den nya förskolan har gett nya pedagogiska möjligheter 
som förskolechefen tillsammans med personalen har utvecklat sedan starten 
av nya Evahagen. 

Trots att den nya förskolan har möjlighet att ta emot fler barn än den gamla 
har kön till förskolan ökat under 2017 och 2018. Förskolan har ökat från 
fyra till fem avdelningar under våren 2018 men antalet platser räcker ändå 
inte till.

Evahagens förskola kommer att vara full i början av oktober och i dagsläget 
är det 47 barn i kö. Kön kommer troligtvis att öka under vintern och risken 
är stor att de vårdnadshavare som ska förvärvsarbeta inte kommer att kunna 
erbjudas plats. 

Förvaltningsledningen har i samverkan med förskolecheferna analyserat 
kösituationen och förslag till lösning är att utöka Evahagens förskola med 
två avdelningar i en modul i nära anslutning till befintliga förskolan. 

Genom att placera modulen vid Evahagens förskola kan besparingar och 
samordningsvinster göras. 

Utemiljön, kök och matsal kommer att vara gemensam för samtliga 
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avdelningar. Även personalrum, konferensrum och vissa gemensamma 
utrymmen kommer att användas gemensamt. 

Kostnaderna för markarbete kommer att bli billigare eftersom en hel del är 
förberett sedan tidigare. Vatten och avlopp finns redan framdraget till 
platsen där modulen ska placeras.

Engångskostnader bestående av markberedning, el, nätverk, bygglov, staket 
och inventarier uppgår till en kostnad av 590 000 kronor. 
Personalkostnader uppgår till 3 225 000 kronor per år och hyra av modul 
uppgår till 605 000 kronor per år med ett avtal på tre år.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 80/2018 att föreslå kommun-
fullmäktige besluta att en utökning vid Evahagens förskola i Virserum med 
två avdelningar får göras enligt förslaget. Engångskostnader uppgår till 
590 000 kronor. Kostnader för modulhyra uppgår till 605 000 kronor per år. 
Kostnader för personal uppgår till 3 225 000 kronor per år

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-09-07
Barn- och utbildningsnämnden § 80/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 218/2018
Kommunstyrelsen § 105/2018

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KF § 124/2018 Dnr 2017/123

Svar på motion från Anders Andersson, KD, 
angående äldreboendegaranti
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad utifrån 
socialnämndens yttrande.  

Socialnämnden har särskilt noterat i sitt beslut att det är viktigt att ha kvar 
dialog med den enskilde och utifrån den kunna erbjuda både individuella 
insatser och boendealternativ inklusive korttidsplatser för längre eller 
kortare tid beroende på hälsotillstånd. Vidare att kunna erbjuda dem med 
störst behov, oavsett ålder, en plats i särskilt boende när det finns fler 
sökande än antalet platser.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen arbetsutskott har remitterat inlämnad motion om 
äldreboendegaranti till socialnämnden för beredning. Ett yttrande har nu 
lämnats.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Anders Andersson, KD, har 2017-08-23 lämnat in 
en motion om äldreboendegaranti. Motionen har remitterats till 
socialnämnden för yttrande som nu överlämnats till arbetsutskottet.

Motionsställaren menar att det är hög tid att lagstifta om en 
äldreboendegaranti, som skulle garantera varje person över exempelvis 85 
år en lagstadgad rätt att få en plats på ett äldreboende om så önskas. 
Förslaget innebär att beslutet att flytta till ett äldreboende helt ska vara den 
enskildes. Kommunens ansvar är att se till att det finns platser på olika 
boendealternativ. 

Förvaltningen anser att nuvarande lagstiftning gällande bistånd och den 
enskildes rättigheter även fortsättningsvis ska följas. Hultsfreds kommun 
har tagit beslut om en långsiktig plan för att tillgodose behovet både då det 
gäller seniorboende, trygghetsbostäder och särskilda boenden. Många av 
trygghetslägenheterna finns i nära anslutning till kommunens särskilda 
boenden. Hultsfreds Bostäder och andra bostadsbolag renoverar och gör 
fler bostäder tillgängliga vilket ökar tryggheten och den enskildes 
välbefinnande över att klara sin vardag. 
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Samråd har skett med berörda motionsställare.

Socialnämnden beslutade i § 70/2018 följande och har överlämnat 
detsamma som yttrande över motionen:
Socialnämnden

1. antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar yttrandet 
till kommunstyrelsen

2. anser att det är viktigt att ha kvar dialog med den enskilde och 
utifrån den kunna erbjuda både individuella insatser och 
boendealternativ inklusive korttidsplatser för längre eller kortare tid 
beroende av hälsotillstånd

3. vill kunna erbjuda dem med störst behov, oavsett ålder, en plats i 
särskilt boende när det finns fler sökande än antalet platser.

Beslutsunderlag
Motion från Anders Andersson, KD, om äldreboendegaranti 
Kommunfullmäktige § 115/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 259/2017, 184/2018
Socialnämnden §§ 52/2018, 70/2018
Kommunstyrelsen § 107/2018

Skickas till
Motionsställaren
Socialnämnden
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KF § 125/2018 Dnr 2017/182

Svar på motion från Börje Helgesson, L, om att 
koppla trygghetslarm till brandvarnare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med yttrandet från 
socialnämnden som ser det fullt möjligt att koppla trygghetslarm och 
brandvarnare i ordinärt boende under vissa förutsättningar.

Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2017-11-15 lämnat in en 
motion om att koppla trygghetslarm till brandvarnare. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har remitterat motionen till socialnämnden för att i samråd 
med räddningstjänsten och trygghetsstrategen ta fram ett yttrande. 

Samråd har skett med berörd motionsställare.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2017-11-15 lämnat in en 
motion om att koppla trygghetslarm till brandvarnare. Motionsställaren 
skriver att äldre med trygghetslarm bör kunna få sina brandvarnare 
vidarekopplade till hemtjänsten via trygghetslarmet.

Räddningstjänsten ställer sig positiva till förslaget då de flesta dödsbränder 
sker i hemmet. Räddningstjänsten menar dock att detta är en del av den 
totala insatsen för att nå ett skäligt brandskydd hos denna målgrupp. 

Socialförvaltningen kan se att det är fullt möjligt att koppla trygghetslarm 
och brandvarnare i ordinärt boende. För att detta ska vara möjligt måste det 
ske ett tillval vid upphandlingen av trygghetslarm. Förvaltningen har 
nyligen upphandlat nya trygghetslarm i ordinärt boende. Alla trygghetslarm 
har under året bytts ut till digitala larm. Detta avtal löper under två år. När 
avtalet löper är det möjligt att upphandla nytt eller förlänga och 
komplettera de avtal förvaltningen har. Förvaltningen anser att riskanalyser 
och konsekvensbeskrivningar för att tydliggöra hur detta kan påverka den 
enskilde och hemtjänstpersonal lämpligen kan genomföras under de två år 
som avtalet löper. Utbildningsinsatser som kan behövas till personalen 
behöver beskrivas tillsammans med Räddningstjänsten.

Komplettering
Leverantören Thunstall har senare återkopplat att det går att göra ett tillval 
under pågående avtalsperiod.
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Yrkanden
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Motion från Börje Helgesson, L
Kommunfullmäktige § 138/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 311/2017, 185/2018
Socialnämnden § 71/2018
Kommunstyrelsen § 108/2018

Skickas till
Motionsställaren
Socialnämnden
Räddningstjänsten
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KF § 126/2018 Dnr 2018/68

Svar på motion från Lennart Beijer, V, om 
microstöd till småföretag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då det inte är tillämpligt 
för en kommun att hantera microstöd. 

Sammanfattning
Svar på motion från Lennart Beijer, V om microstöd till företagare.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, har 2018-05-04 lämnat in en 
motion om microstöd till småföretag.

Motionsställaren föreslår att ett sökbart microstöd införs för de minsta oh 
nya företagen. Motionsställaren föreslår även att en uttagningskommitté 
bestående av företagare och representanter för kommunen bildas.

Kommunfullmäktige remitterade § 58/2018 motionen om microstöd till 
småföretag till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet har därefter enligt § 
123/2018 remitterat motionen för yttrande till utvecklingskontoret.
Avstämning har skett för att säkerställa motionens intentioner.

Ett yttrande har nu lämnats av utvecklingskontoret. Kontakt har tagits med 
SKL:s sakkunniga inom området, kommunens jurist och Regionförbundet 
för att se vad som gäller i fråga om möjliga stöd till enskilda företagare.

Det visar sig att ”det krävs synnerliga skäl för att ge individuellt inriktat 
stöd till enskilda näringsidkare” (2:8 kommunallagen)  

Begreppet ”synnerliga skäl” är ett uttryck för rena undantagsfall.  SKL:s 
förbundsjurist kan exempelvis inte se att det finns lagligt stöd för ett sådant 
stödprogram som föreslås. 

Stödbeloppets storlek har ingen betydelse. Det finns många rättsfall som 
rör individuellt inriktat stöd men SKL har inte hittat något som rör fallet i 
motionen.

När det gäller medfinansiering inom ramen för EU:s strukturfonder och 
program finns en särskild bestämmelse i lagen om vissa kommunala 
befogenheter. 
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SKL kan inte heller se att det är förenligt med kommunallagen att delegera 
beslutanderätten till en uttagningskommitté på det sätt som föreslås.  

Rättsläget gällande ekonomiskt stöd till företagare är klart. 
Det krävs ”synnerliga skäl” för sådant stöd och sådana skäl föreligger i 
princip aldrig. 

Det man tänker på som synnerliga skäl är t ex bensinmacken i Norrland 
som hotas av nedläggning och det är många mil till nästa. 

Den öppning som föreligger blir att med hjälp av Regionförbundet, om så 
beslutas i dess styrelse, att från och med 2019-01-01 löpande informera om 
att sådant stöd finns att söka hos RF. Likt de arbetssätt som idag görs vid 
övriga stödformer som kan finnas för olika ändamål.

Regionförbundet håller på att arbeta fram ett förslag där nystartsföretagare 
är målgruppen. Nivåerna för stöd är näst intill identiska med förslaget i 
motionen, investeringsnivå maximalt 60 000 kr med 50% möjligt stöd
(30 000 kr som högsta stöd).

Notering 
Arbetsutskottet noterade § 190/2018 att utvecklingskontoret har ett uppdrag 
att ständigt bevaka företagsfrågor samt informera företagare, både 
befintliga och blivande, genom olika forum.

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

Beslutsunderlag
Motion från Lennart Beijer, V
Kommunfullmäktige § 58/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott§§ 123/2018, 190/2018
Tjänsteskrivelse från utvecklingskontoret
Kommunstyrelsen § 109/2018

Skickas till
Motionsställaren
Utvecklingskontoret
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KF § 127/2018 Dnr 2018/71

Svar på motion från John Hoffbrink, SD, om 
framtida böneutrop i Hultsfreds kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen då det inte är brukligt att ta 
beslut för eventuella framtida förfrågningar och det finns idag en reglering 
om högtalarutsändning i ordningsföreskrifterna.     

Sammanfattning
John Hoffbrink, SD har lämnat in en motion om att kommunfullmäktige 
ska ta beslut om ett förbud mot böneutrop.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten John Hoffbrink, SD har lämnat in en motion om att 
kommunfullmäktige ska ta beslut om ett förbud mot framtida böneutrop.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning enligt beslut § 60/2018-05-28. Arbetsutskottet remitterade 
motionen enligt § 125/2018 till kommunkansliet för att ta fram ett förslag 
till svar på motionen.

Samråd har skett med motionsställaren.

Följande yttrande lämnas från kommunkansliet:
Det har inte kommit in någon förfrågan om att få anordna böneutrop varför 
frågan ännu inte varit aktuell om det ska vara annan hantering för en sådan 
fråga. En reglering vad gäller högtalarutsändningar finns i 
ordningsföreskrifterna enligt följande:

”Högtalarutsändning
12 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig 
till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller 
liknande utan tillstånd av polismyndigheten.”

Det har tidigare inte varit brukligt att ta beslut för eventuella kommande 
förfrågningar på detta sätt varför motionen föreslås avslås.

Beslutsunderlag
Motion från John Hoffbrink, SD
Kommunfullmäktige § 60/2018
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Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 125/2018, 199/2018
Kommunstyrelsen § 110/2018

Skickas till
Motionsställaren
Kommunkansliet

29



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-29

1(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 128/2018 Dnr 2017/120

Svar på motion från Alexander Steinvall, C, 
angående en ny båtramp/iläggningsplats i 
Virserumssjön
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom att Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) och kultur- och 
fritidsförvaltningen uppdras att utreda en båtiläggningsplats för att 
tillmötesgå allmänhetens, föreningarnas och räddningstjänstens behov.       

Sammanfattning
En motion har lämnat in om en ny båtramp/iläggningsplats i 
Virserumssjön.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Alexander Steinvall, C, har 2017-08-23 lämnat in en 
motion angående en ny båtramp/iläggningsplats i Virserumssjön.

Önskemål om en ny iläggningsplats har kommit från styrelsen i föreningen 
Virserumssjöns Fiskevårdsområde. I motionen beskrivs bland annat att 
nuvarande plats är opraktiskt placerad med en hög och spetsig trottoarkant, 
har dåligt underlag samt att det saknas parkeringsmöjligheter vilket leder 
till att man parkerar på grönområdet eller på gång- och cykelvägen.

Arbetsutskottet beslutade att remittera motionen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) 2017-09-26.

Kontakt med motionsställaren har skett 2018-08-16 för att säkerställa 
motionens intentioner. 

Beredningsunderlag
Båtiläggningsplats vid Virserumssjön har varit uppe för diskussion tidigare. 
Det har skett i samband med byggnationen av båtiläggningsplatsen vid sjön 
Hulingen i Hultsfred samt vid förbättringar som skett vid den genom åren.

En kontakt har tagits med föreningen Virserumssjöns Fiskevårdsområde 
och en gemensam syn på platsen kommer ske under hösten 2018 
tillsammans med kultur- och fritid samt ÖSK.

Vidare har räddningstjänsten framfört att de har behov av en bra 
båtiläggningsplats vid sjön för att kunna hantera insatser på sjön.
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Det finns också behov av en uppstyrd plats där folk kan lägga sina båtar 
under säsong så att inte båtar och båtvrak hamnar överallt på kommunal 
mark runt sjön.

I nuläget finns ingen specifik lösning eller plats utpekad. Det får det vidare 
utredningsarbetet utvisa. Dock är det inte aktuellt att utreda en lösning med 
gjuten ramp både av kostnadsskäl och att det inte föreligger behov av en 
sådan omfattande anläggning. 

Både kultur- och fritid och ÖSK ser helst att en föreningsbaserad lösning är 
målsättningen, precis så som det sker i Hultsfred vid sjön Hulingen. Där 
sköter fiskeklubben platsen och hanterar båtplatserna vid 
båtiläggningsplatsen. Kommunen har byggt anläggningen och förbättrat 
den genom åren.

Därför föreslås att ÖSK och kultur- och fritid uppdras att utreda en 
båtiläggningsplats för att tillmötesgå de behov som finns runt sjön. 
Utredningen ska peka ut en plats och ett förslag på hur det ska skötas och 
av vem samt kostnaden för en sådan investering. 

Beslutsunderlag
Motion från Alexander Steinvall, C
Kommunfullmäktige § 97/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 210/2018, 200/2018
Östra Smålands Kommunalteknikförbund § 43/2018
Kommunstyrelsen § 111/2018

Skickas till
Motionsställaren
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Kultur- och fritidsförvaltningen
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KF § 129/2018 Dnr 2017/121

Svar på motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, båda SD, angående 
sjösättningsramp i Virserumssjön
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom att Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) och kultur- och 
fritidsförvaltningen uppdras att utreda en båtiläggningsplats för att 
tillmötesgå allmänhetens, föreningarnas och räddningstjänstens behov.       

Sammanfattning
En motion om sjösättningsramp i Virserum har lämnats in av John 
Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 
har 2017-08-24 lämnat in en motion angående en ny 
båtramp/iläggningsplats i Virserumssjön.

Motionsställarna menar att Virserumsjön behöver en funktionell 
sjösättningsramp vid Strandvägen som ger ett rejält lyft för alla båtburna, 
även räddningstjänsten. För att inte hjulinställningen ska ta skada på bilarna 
när man sjösätter båten bör kantstenen på Strandvägen fasas.

På kommunfullmäktiges sammanträde skedde komplettering med att 
sjösättningsrampen skulle kunna vara på naturcampingen vid Södra 
Järnvägsgatan.

Arbetsutskottet beslutade att remittera motionen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) 2017-09-26.

Kontakt med motionsställaren har skett 2018-07-13 för att säkerställa 
motionens intentioner. 

Beredningsunderlag
Båtiläggningsplats vid Virserumssjön har varit uppe för diskussion tidigare. 
Det har skett i samband med byggnationen av båtiläggningsplatsen vid sjön 
Hulingen i Hultsfred samt vid förbättringar som skett vid den genom åren.
En kontakt har tagits med föreningen Virserumssjöns Fiskevårdsområde 
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och en gemensam syn på platsen kommer ske under hösten 2018 
tillsammans med kultur- och fritid samt ÖSK.

Vidare har räddningstjänsten framfört att de har behov av en bra 
båtiläggningsplats vid sjön för att kunna hantera insatser på sjön.

Det finns också behov av en uppstyrd plats där folk kan lägga sina båtar 
under säsong så att inte båtar och båtvrak hamnar överallt på kommunal 
mark runt sjön.

I nuläget finns ingen specifik lösning eller plats utpekad. Det får det vidare 
utredningsarbetet utvisa. Dock är det inte aktuellt att utreda en lösning med 
gjuten ramp både av kostnadsskäl och att det inte föreligger behov av en 
sådan omfattande anläggning. 

Både kultur- och fritidsförvaltningen och ÖSK ser helst att en 
föreningsbaserad lösning är målsättningen, precis så som det sker i 
Hultsfred vid sjön Hulingen. Där sköter fiskeklubben platsen och hanterar 
båtplatserna vid båtiläggningsplatsen. Kommunen har byggt anläggningen 
och förbättrat den genom åren.

Därför föreslås att ÖSK och kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att 
utreda en båtiläggningsplats för att tillmötesgå de behov som finns runt 
sjön. Utredningen ska peka ut en plats och ett förslag på hur det ska skötas 
och av vem samt kostnaden för en sådan investering. 

Beslutsunderlag
Motion från John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, SD
Kommunfullmäktige § 98/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 211/2017, 201/2018
Förbundsdirektionen § 44/2018
Kommunstyrelsen § 112/2018

Skickas till
Motionsställaren
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Kultur- och fritidsförvaltningen
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KF § 130/2018 Dnr 2017/155

Svar på motion från Börje Helgesson, L, om att 
förstärka de årsrikas situation
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med yttrandet från 
socialnämnden.

Sammanfattning
Socialnämnden har fått i uppdrag att avge ett yttrande över motion från 
Liberalerna (L) om att förstärka de årsrikas situation. Samråd har skett med 
berörda motionsställare.

Förvaltningen anser att tanken med måltidsvän bör utredas för att 
tydliggöra vilka möjligheter som finns, vilka kostnader som finns för att 
införa måltidvän och hur riktlinjerna för en sådan tjänst skulle se ut.
I första hand anser förvaltningen att den gemensamma måltiden bör ätas på 
en av kommunens restauranger. Det är viktigt att kostnaderna för 
måltidsvän tydliggörs och att förvaltningen tillförs budget för att hantera 
detta om beslut att införa projektet tas.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, vill genom sin motion förstärka 
de årsrikas situation i kommunen genom att utreda möjligheten till att 
initiera projektet ”Måltidsvän”. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen § 120/2017 till 
kommunstyrelsen och därefter lämnades motionen för yttrande till 
socialnämnden. Socialnämnden har nu lämnat följande svar:

”I kommuner som genomfört projektet, exempelvis Kävlinge kommun, har 
en samverkan skett med ideella organisationer. Måltidsvän innebär att 
frivilliga besöker de äldre en gång per vecka för en gemensam måltid. 
Antingen äter de tillsammans hemma hos den äldre eller så äter de 
tillsammans på någon av kommunens restauranger. Måltidsvännens portion 
betalas av kommunen. Under det första projektåret i Kävlinge var det 18 
personer som valde att använda sig av en måltidsvän.

I Hultsfreds kommun är det ca 150 personer som har beslut om någon form 
av hjälp i samband med måltider och som skulle kunna vara intresserade av 
måltidsvän. Inom förvaltningen finns redan idag en frivilligverksamhet som 
är mycket aktiv och ordnar många olika aktiviteter för kommunens äldre. 
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Förvaltningen anser att en utredning för att tydliggöra möjligheter, 
kostnader och riktlinjer gällande att initiera ett projekt gällande måltidsvän 
är intressant. Precis som skrivs i motionen så är idag upplevelsen av 
ensamhet stor hos våra äldre. Ett projekt i form av måltidsvän skulle kunna 
påverka detta positivt. 

Förvaltningen anser att det i första hand bör gälla att hjälpa den enskilde 
som så önskar till någon av äldreboendenas restauranger för att där 
gemensamt äta sin måltid.”

Socialnämnden beslutade § 90/2018 att anta yttrandet som sitt eget och 
överlämna detsamma som yttrande över motionen. 

Beslutsunderlag
Motion från Börje Helgesson, L
Kommunfullmäktige § 120/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 258/2017, 222/2018
Socialnämnden § 90/2018
Kommunstyrelsen § 114/2018

Skickas till
Motionsställaren
Socialnämnden

35



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-29

1(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 131/2018 Dnr 2017/151

Svar på motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, båda SD, angående dekalerna på 
kommunens bilar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i och med yttrandet från 
socialnämnden.

Sammanfattning
Socialnämnden har fått i uppdrag att avge ett yttrande över motion från 
sverigedemokraterna om dekalerna på kommunens bilar. Samråd har skett 
med berörda motionsställare.

Förvaltningen anser som regel att bilarna som används ska har dekaler och 
att det är en trygghet för den enskilde. Det finns vid vissa besök eller 
transporter skäl att använda bilar utan dekaler och det är viktigt att det valet 
kan göras då det bedöms viktigt.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, SD, vill 
genom sin motion att dekalerna på kommunens bilar som används av 
hemtjänsten och biståndshandläggare ska tas bort. De anger som skäl att 
alla andra inte ska veta hur många gånger och när under dygnet någon har 
hjälp av hemtjänsten eller då någon får besök av socialtjänsten.

Förvaltningen anser att de äldre och funktionshindrade har en rättighet till 
hjälp och att det är ett naturligt inslag i vår välfärd. Då det gäller dekaler på 
kommunens bilar anser förvaltningen att den enskildes trygghet förbättras 
gällande vem som kommer på besök genom att bilarna är uppmärkta. 
Det finns tillfällen och situationer inom socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg då verksamheten väljer att använda bilar utan dekaler av 
säkerhetsskäl för både den enskilde och medarbetaren. En del medarbetare 
inom vård och omsorg har framfört att det utifrån arbetsmiljö och säkerhet 
skulle vara bättre att använda bilar utan dekaler. Förvaltningen anser som 
regel att bilarna som används ska ha dekaler men att tillgång bör finnas till 
bilar som inte har dekaler.

Socialnämnden fick uppdrag från arbetsutskottet att lämna yttrande över 
motionen och så har nu lämnats enligt beslut § 91/2018 i socialnämnden.
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Beslutsunderlag
Motion från John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, SD, om dekalerna på 
kommunens bilar
Kommunfullmäktige § 117/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 255/2017, 221/2018
Socialnämnden § 91/2018
Kommunstyrelsen § 113/2018

Skickas till
Motionsställaren
Socialnämnden
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KF § 132/2018 Dnr 2018/141

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige med tilläggsyrkandet med uppdraget att se över 
starttiden för decembersammanträdet

Sammanfattning
Sammanställning över sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige år 2019 har överlämnats för antagande.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen         Kommunfullmäktige

Tisdagar Kl Måndagar Kl
15 januari 14.00 11 februari 18.30
  5 mars 14.00 25 mars 18.30
  9 april 14.00 29 april 18.30
  7 maj 14.00 27 maj 18.30
  4 juni   9.00 

(budget)
24 juni 15.00 

(Budget)
Uppehåll juli-augusti Uppehåll juli-augusti
10 september 14.00 30 september 18.30 
22 oktober 14.00 11 november 18.30 
26 november 14.00 16 december 18.30

Kommunstyrelsens sammanträden börjar kl 14. Gruppmöten är mellan kl 
13 och 14. Budgetmötet i juni börjar kl 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträder enligt särskild lista som anmäls i kommunstyrelsen. 
Vanligtvis är sammanträdena tisdagar 8.30-12 de tisdagar då 
kommunstyrelsen eller budgetberedningen inte har sammanträde. 

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten enligt tidigare 
beslut i kommunfullmäktige.

Strategidagar för kommunstyrelsen kommer att planeras in under 2019. 
Med anledning av ny mandatperiod genomförs introduktionsdag 8 januari 
och utbildningsdag 15 februari för alla nyvalda. 

38



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-29

2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Årsstämmor för Hultsfreds Kommunala Industri AB och AB Hultsfreds 
Bostäder sker i mars respektive april direkt före kommunfullmäktiges 
sammanträde.

Kommunstyrelsen beslutade § 115/2018 att godkänna sammanträdesdagar 
för sin del och med detta även förslaget till arbetsutskottets 
sammanträdesdagar och tider.

Tilläggsyrkande
Tommy Ejnarsson, V, yrkar att kommunfullmäktiges presidium får i 
uppdrag att se över om eventuellt starttiden för decembersammanträdet ska 
tidigareläggas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 
Kommunstyrelsen § 115/2018

Skickas till
Samtliga förvaltningar
Kommunfullmäktiges presidium
Koncernledningen
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KF § 133/2018  

Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden
Beslut
Kommunfullmäktige har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, informerar om pågående 
arbete med äldreomsorgsutbyggnaden.

Närmast i tur är Ekliden där det ska byggas sju nya trygghetslägenheter. 
Projektering pågår för Hemgården.
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare Närvarande
§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Lars Rosander, C X

2 Tomas Söreling, S X

3 Nermina Mizimovic, S X

4 John Hoffbrink, SD X

5 Lennart Davidsson, KD X

6 Carl-Johan Pettersson, SD X

7 Lennart Beijer, V X

8 Anders Andersson, KD X

9 Åke Bergh, M X

10 Nour Fawal, V X

11 Per-Inge Pettersson, C Lars Nilsson, C X

12 Tommy Rälg, S Christel Rudiger 
Karlsson, S

X

13 Gunilla Aronsson, C X

14 Silva Andersson, S X

15 Tove Johansson, SD Gun-Brith Sjögren, SD X

16 Ulf Larsson, C X

17 Mikael Lång, S X

18 Ronny Olsson, C X

19 Eréne Öberg, V X

20 Åke Nilsson, KD X

21 Johan Svensson, M X

22 Lennart Eklund, C -

23 Lizette Wästerlund, S X

24 Lisbeth Hoffbrink, SD X

25 Åsa Landberg, C -

26 Jonny Bengtsson, S X

27 Antje Rohde, C X

28 Rosie Folkesson, S X
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Fullmäktigeledamot Tjänstgörande ersättare Närvarande
§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

29 Göran Gustafsson, SD X

30 Monica Bergh, KD X

31 Lennart Odengrund, C X

32 Tommy Ejnarsson, V X

33 Pär Edgren, M X

34 Elisabeth Löfkvist, C X

35 Konny Bogren, S X

36 Alexander Steinvall, C Ulf Borg, C X

37 Lena Hasting, S X

38 Ann-Charlott Andersson, C X

39 Ingemar Zetterström, SD X

40 Mattias Wärnsberg, S X

41 Fredric Svensson, C X

42 Martina Johansson, C X

43 Conny Daag, M X

44 Janette Persson, S X

45 Owe Samuelsson, C X
          43/45
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