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2019-09-30

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista 2019-09-30

Upprop

Val av protokolljusterare, justering 
kommunkansliet 2019-10-04 kl. 11

§ 98 Meddelanden 2019/23

§ 99 Allmänhetens frågestund

§ 100 Motion från Tomas Söreling och Lena 
Hasting, båda S, om enhetliga 
välkomstskyltar till kommunens alla 
tätorter

2019/120

§ 101 Motion från Lennart Beijer, V, om 
bättre integration av nya 
kommuninvånare

2019/122

§ 102 Motion från Owe Samuelsson, C, om 
parkeringsfickor med 
informationstavlor vid infarterna till 
Hultsfreds kommun

2019/123

§ 103 Motion från John Hoffbrink och 
Lisbeth Hoffbribk, båda SD, om 
säkerthet och trygghet

2019/135

§ 104 Motion från John Hoffbrink och 
Ingemar Zetterström, båda SD, om 
rökförbud på kommunens arbetsplatser

2019/141

§ 105 Fråga från Lennart Beijer, V, om 
framtiden för kommunens 
anslagstavlor

2019/3

§ 106 Entledigande från uppdrag i miljö- och 
byggnadsnämnden

§ 107 Val av ny revisor

§ 108 Tomtpriser Hultsfredbyn 2019/142
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§ 109 Återställande av eget kapital för 
Additivt Teknikcenter AB

2019/126

§ 110 Processen för RSA (Risk- och 
sårbarhetsanalys)

2019/125

§ 111 Bolagsordning AB Hultsfreds Bostäder 2019/93

§ 112 Svar på motion från Kristdemokraterna 
om att sänka avgiften för att pröva 
strandskyddet

2016/78 
206

§ 113 Svar på motion från Börje Helgesson, 
L, om att förebygga fallolyckor hos 
våra äldre

2017/154

§ 114 Svar på motion från Anders Andersson 
och Monica Bergh, båda KD, angående 
kulturminnesvårdsprogram

2018/69

§ 115 Svar på motion från Ronny Olsson, C, 
om välkomstskyltar vid infarterna till 
Hultsfred

2019/64

§ 116 Information från överförmyndare Anita 
Holm

§ 117 Information från brottsofferjouren

§ 118 Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden

Närvarolista
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 98/2019

Meddelanden

1. Redovisning av anslagen för särskilda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början Anslaget 2019 Återstår
650 000:- 170 000:- 480 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål:

Anslag från årets början Anslaget 2019                  Återstår
37 819 900:- 0:-                    37 819 900:-

2. Samtliga partier har lämnat in sina partistödsredovisningar

3. Årsredovisning för Samordningsförbundet i Kalmar län 2018 samt beslut om 
ansvarsfrihet

4. Förbundsdirektionens beslut om att upphäva bevattningsförbudet

5. Redovisning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

6. Presentation nya förbundschefen

7. Fullmäktiges julsamkväm hålls den 4 december kl. 18.30 på hotell Hulingen
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KF § 99/2019  

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 bland 
annat vilka miljösatsningar kommunen gör för att exempelvis spara vatten 
och om hur invånarnas synpunkter från ortsvandringarna behandlas.

Lars Rosander, C, Lennart Davidsson och Åke Nilsson, båda KD, svarar på 
frågorna.
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KF § 100/2019 Dnr 2019/120

Motion från Tomas Söreling och Lena Hasting, 
båda S, om enhetliga välkomstskyltar till 
kommunens alla tätorter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
En motion om enhetliga välkomstskyltar till kommunens alla tätorter har 
lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling och Lena Hasting, båda S, har 
2019-07-08 lämnat in en motion om enhetliga välkomstskyltar till 
kommunens alla tätorter.

Motionsställarna föreslår att det ska vara en standardisering för att stärka 
kommunens varumärke i form av kommunloggan kombinerad med 
respektive ortsnamn samt med något som respektive ort kännetecknas av. 

Beslutsunderlag
Motion från S, 2019-07-08

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 101/2019 Dnr 2019/122

Motion från Lennart Beijer, V, om bättre 
integration av nya kommuninvånare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
En motion om bättre integration av nya kommuninvånare har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, har 2019-08-19 lämnat in en 
motion om mer fokus på integrationen.

Beslutsunderlag
Motion från Lennart Beijer, V, 2019-08-19

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 102/2019 Dnr 2019/123

Motion från Owe Samuelsson, C, om 
parkeringsfickor med informationstavlor vid 
infarterna till Hultsfreds kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
En motion om parkeringsfickor med informationstavlor vid infarterna till 
kommunen har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Owe Samuelsson, C, har 2019-08-13 lämnat in en 
motion om parkeringsfickor med informationstavlor vid infarterna till 
kommunen.

Beslutsunderlag
Motion från Owe Samuelsson, C, 2019-08-13

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 103/2019 Dnr 2019/135

Motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, båda SD, om säkerthet och trygghet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
En motion om säkerhet och trygghet har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 
har 2019-09-03 lämnat in en motion om säkerhet och trygghet. Motionen 
syftar till att förebygga och lagföra den upplevda tryggheten genom att det 
sker en översyn av vilka platser som är i behov av kameraövervakning.

Beslutsunderlag
Motion från John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 2019-09-03

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 104/2019 Dnr 2019/141

Motion från John Hoffbrink och Ingemar 
Zetterström, båda SD, om rökförbud på 
kommunens arbetsplatser
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
En motion om rökförbud för kommunanställda har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna John Hoffbrink och Ingemar Zetterström, båda 
SD, har 2019-09-12 lämnat in en motion om rökförbud på kommunens 
arbetsplatser under arbetstid.

Beslutsunderlag
Motion från John Hoffbrink och Ingemar Zetterström, båda SD, 2019-09-
12

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 105/2019 Dnr 2019/3

Fråga från Lennart Beijer, V, om framtiden för 
kommunens anslagstavlor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att frågan är besvarad genom Lars 
Rosanders svar.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, har 2019-09-24 lämnat in en 
fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C. Frågan 
handlar om framtiden för kommunens anslagstavlor.

Lars Rosander, C, svarar på frågan på sammanträdet. 

Beslutsunderlag
Fråga från Lennart Beijer, V, 2019-09-24

Skickas till
Frågeställaren
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KF § 106/2019  

Entledigande från uppdrag i miljö- och 
byggnadsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Brita Freudenthal, KD, från sitt 
uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Brita Freudenthal, KD, har 2019-09-27 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Entledigande 2019-09-27

Skickas till
Den entledigade
Miljö- och byggnadsnämnden
Personalkontoret
Kommunkansliet
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KF § 107/2019  

Val av ny revisor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Brita Freudenthal, KD, till ny revisor.

Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna har lämnat in förslag på att utse Brita Freudenthal, KD, 
till ny revisor efter Torgny Rönnestad.

Skickas till
Den valda
Revisonen
Personalkontoret
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KF § 108/2019 Dnr 2019/142

Tomtpriser Hultsfredbyn
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nya tomtpriser 2019 för kvarteren Pampas 
och Hawaii i Hultsfredsbyn är 300 tkr per tomt inklusive anläggningsavgift 
för VA.

Vidare beslutas att tidigare beslut i kommunfullmäktige § 79/2018 upphör 
att gälla i denna del.

Ärendebeskrivning
Förbundschefen håller tillsammans med samhällsbyggnadsgruppen på med 
en översyn av kommunens tomtpriser och har nu kommit fram till ett 
förslag gällande kvarteren Pampas och Hawaii i Hultsfredsbyn. Nuvarande 
taxa innebär att tomtpriset plus anläggningsavgift för VA blir över 500 tkr 
per tomt. Då exploateringskostnaderna för detta område har varit 
förhållandevis låga föreslår förbundschefen att tomtpriserna för dessa 
kvarter justeras till 300 tkr per tomt inklusive anläggningsavgift för VA.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förbundschefen
Kommunstyrelsen § 96/2019

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KF § 109/2019 Dnr 2019/126

Återställande av eget kapital för Additivt 
Teknikcenter AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta Hultsfreds Kommunala Industri 
AB 1 700 tkr för år 2019 motsvarande aktieägartillskott för Additivt 
Teknikcenter AB. Beloppet får belasta årets resultat. Det efterfrågade 
stödet på 1 300 tkr för 2020 återkommer vid ett senare tillfälle.

Sammanfattning
Additivt Teknikcenter AB har under uppstartsåren högre kostnader än 
intäkter. För att återställa aktiekapitalet föreslås att Hultsfreds Kommunala 
Industri AB lämnar aktieägartillskott med 1 900 tkr. Kommunen föreslås 
därmed lämna motsvarande tillskott till Hultsfreds Kommunala Industri AB 
samt även för motsvarande tillskott på 800 tkr som genomfördes i maj 
2019.

Ärendebeskrivning
Additivt Teknikcenter AB (ATC AB) bildades 2018 och har på kort tid 
etablerats som en av de självklara noderna för additiv teknik i Sverige. 
ATC AB är en utav Tillväxtverkets satsningar på smart industri 2.0. 

Emellertid är inte orderingången på den nivå som var beräknat när bolaget 
startade. Den additiva tekniken är fortfarande ung och i sitt 
utvecklingsskede. Näringslivet i regionen visar intresse men infasningen tar 
längre tid än väntat. Intresset för utbildningarna är stort och är en viktig del 
av verksamheten med möjlighet att växa ytterligare genom exempelvis 
uppdrags-, gymnasie- samt vuxen- och lärlingsutbildningar. 

Det tillsammans med de höga kostnaderna för metallprintern och 
serviceavtal ger ett negativt resultat för åren 2019 och 2020. 

Från 1 januari 2019 och fram till 31 december 2020 önskas fortsatt stöd 
med sammanlagt 2 700 tkr varav

 1 400 tkr 2019
 1 300 tkr 2020

På arbetsutskottets sammanträde § 171/2019 föreslogs att höja stödet för 
2019 från 1 400 tkr till 1 700 tkr.
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Vidare finns även ett årligt behov att investera i ny teknik på 1 000 tkr. 
Detta för att behålla och befästa positionen som additiv tekniknod.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2019-08-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 171/2019
Kommunstyrelsen § 92/2019

Skickas till
Hultsfreds Kommunala Industri AB
Ekonomikontoret
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KF § 110/2019 Dnr 2019/125

Processen för RSA (Risk- och 
sårbarhetsanalys)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya risk- och sårbarhetsanalysen.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att den tidigare risk- och 
sårbarhetsanalysen antagen av kommunfullmäktige § 139/2015 upphör att 
gälla.

Sammanfattning
Vid varje ny mandatperiod åligger det kommunen att göra en ny risk- och 
sårbarhetsanalys under första mandatåret som sedan ska skickas in till 
Länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt en begäran om redovisning av risk- 
och sårbarhetsanalys för kommunen. Redovisningen ska vara länsstyrelsen 
tillhanda senast 30 oktober 2019. 

Säkerhetssamordnare Ulf Bowein har fått i uppdrag att ta fram en 
redovisning av risk- och sårbarhetsanalys vilken har redovisats för 
arbetsutskottet.

Den tidigare risk- och sårbarhetsanalysen som godkändes av 
kommunfullmäktige § 139/2015-11-02 föreslås upphöra att gälla i och med 
antagande av den nya.

Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173/2019
Kommunstyrelsen § 94/2019

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
Säkerhetssamordnaren
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KF § 111/2019 Dnr 2019/93

Bolagsordning AB Hultsfreds Bostäder
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om förtydligande för paragraf 12 i 
bolagsordningen för AB Hultsfreds Bostäder enligt följande:

”Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligt till aktieägarna via e-post eller 
post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse senast två veckor före stämman får även ske till bolagsstämman 
som ska ändra bolagsordningen.”

Sammanfattning
Förtydligande av vilket sätt som kallelse till bolagsstämma kan skickas på.

Ärendebeskrivning
Bolagsverket har 2019-07-26 begärt förtydligande vad vilket sätt kallelsen 
till bolagsstämman sker på.

Följande formulering är det idag:

”Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligt till aktieägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse senast två veckor före stämman får även ske till bolagsstämman 
som ska ändra bolagsordningen.”

Ny formulering enligt följande förslag:

”Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligt till aktieägarna via e-post eller 
post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse senast två veckor före stämman får även ske till bolagsstämman 
som ska ändra bolagsordningen.”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kanslichefen 2019-08-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 174/2019
Kommunstyrelsen § 95

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
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KF § 112/2019 Dnr 2016/78 206

Svar på motion från kristdemokraterna om att 
sänka avgiften för att pröva strandskyddet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad och lämnar förslag 
till miljö- och byggnadsnämnden om ändrad taxa vid prövning av dispens 
från strandskyddsreglerna. Förslaget innebär att vid avslag ska taxan vara 
2 000 kronor, i övrigt oförändrad taxa vid beviljande.

Sammanfattning
En motion om att sänka avgiften för prövning av strandskydd har 
inlämnats. Miljö- och byggnadsnämnden har meddelat att det är olämpligt 
varpå arbetsutskottet beslutade om ytterligare beredning.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Anders Andersson och Monica Bergh, båda KD, 
har 2016-05-23 lämnat en motion om att sänka avgiften för att pröva en 
begäran om dispens från strandskyddsreglerna.

I motionen framhålls att sjönära boende är en viktig del för att locka fler att 
bosätta sig på landsbygden. Motionsställarna ser det dock som 
problematiskt med den relativt höga avgift som idag är 7 088 kronor vilket 
kommunen tar ut för att pröva ärendet. Detta kan avskräcka potentiella 
sökande och i motionen föreslås därför en sänkning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till miljö- och 
byggnadsnämnden för yttrande. Motionen föreslår en sänkning av avgiften 
för prövning av strandskydd till 1 000 kronor.

Samråd har enligt uppdrag från kommunstyrelsen genomförts med 
motionsställaren Monica Bergh, KD. Vid samrådet framkom inte något nytt 
utöver det som står i motionen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 184/2016 att det är olämpligt att 
ändra taxan för prövning av strandskydd.

Arbetsutskottet beslutade § 247/2016 att ärendet skulle beredas ytterligare. 
Ett yttrande har lämnats av kommunchefen i ärendet.

Arbetsutskottet beslutade § 126/2019-06-11 att föreslå miljö- och 
byggnadsnämnden att inför arbetet med taxorna i höst sänka taxan för 
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prövning av strandskydd till 2 000 kr.

Kommunstyrelsen beslutade § 88/2019 som tillägg till förslaget från 
arbetsutskottet att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att beträffande taxa 
för prövning av dispens från strandskyddsreglerna ha en taxa för beviljad 
ansökan i nivå med nuvarande taxa, samt en lägre taxa på 2 000 kr vid 
avslag.

Yrkanden
Anders Andersson, KD, Lars Rosander, C, och Lennart Davidsson, KD, 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Motion från Anders Andersson och Monica Bergh, båda KD
Kommunfullmäktige § 59/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 128/2016, 247/2016, 126/2019
Miljö- och byggnadsnämnden § 184/2016
Kommunstyrelsen § 88/2019

Skickas till
Motionsställarna
Miljö- och byggnadsnämnden
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KF § 113/2019 Dnr 2017/154

Svar på motion från Börje Helgesson, L, om att 
förebygga fallolyckor hos våra äldre
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med yttrandet från 
socialnämnden som bland annat innebär en inriktning på ett salutogent 
synsätt. Den som har insatser i form av hemtjänst kan få hjälp med inköp 
av halkskydd, om man inte själv eller via närstående kan ombesörja detta.

Sammanfattning
Dåvarande fullmäktigeledamot Börje Helgesson, L har 2017-10-18 lämnat 
in en motion om att förebygga fallolyckor hos äldre genom att kommunen 
erbjuder halkskydd.

Ärendebeskrivning
Dåvarande fullmäktigeledamot Börje Helgesson, L har 2017-10-18 lämnat 
in en motion om att förebygga fallolyckor hos äldre.

I motionen föreslås att kommunen erbjuder halkskydd till våra äldre 
kommuninvånare. I första hand till de som idag har hemtjänst eller larm 
och i andra hand till alla över 65 år. Motionsställaren föreslår även att 
medel för kommande säsong tas ur oförutsedda utgifter och därför 
behandlas vid budgetberedningen 2019 samt att ansvarig förvaltning får i 
uppdrag att söka medfinansiering från exempelvis Landstinget.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen. 
Arbetsutskottet remitterade den till socialnämnden enligt beslut § 
262/2017.

Socialnämnden har överlämnat beslut § 53/2018 där man antagit social-
förvaltningens yttrande som yttrande över motionen.

Förvaltningen anser inte att halkskydd ska erbjudas till kommuninvånare 
som har hemtjänst eller larm och inte heller till invånare över 65 år. Frågan 
har behandlats i en tidigare motion. Det svaret ledde till att en arbetsgrupp 
bildades med uppdrag att ta fram beskrivning på olika former av enkla 
hjälpmedel. Socialförvaltningens inriktning på ett salutogent synsätt 
innebär i korthet att det den enskilde kommuninvånaren kan göra själv eller 
med hjälp av anhöriga ska inte tas ifrån den enskilde. Socialförvaltningen 
inriktar sig istället på att visa och vägleda den enskilde och anhöriga, vilka 
hjälpmedel som finns och var dessa kan inköpas.
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Om den enskilde som idag har insatser i form av hemtjänst inte själv eller 
med stöd av närstående kan köpa exempelvis halkskydd så hjälper 
självklart medarbetare inom socialförvaltningen att göra dessa inköp.
Förvaltningen anser inte att halkskydd ska erbjuda till våra äldre kommun-
invånare.

Samråd har skett med berörd motionsställare.

Beslutsunderlag
Motion från Börje Helgesson, L, 2017-10-18
Tjänsteskrivelse från socialchefen 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 262/2017, 127/2019
Kommunstyrelsen § 89/2019

Skickas till
Motionsställaren
Socialförvaltningen
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KF § 114/2019 Dnr 2018/69

Svar på motion från Anders Andersson och 
Monica Bergh, båda KD, angående 
kulturminnesvårdsprogram
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad i och med att 
uppdrag lämnas till miljö- och byggnadsnämnden att göra en uppdatering 
av programmet med anledning av att göra det mer användbart för 
kommunen och tillgängligt för fler.

Inför detta beslutas att miljö- och byggnadsnämnden tar fram ett förslag 
och kalkyl på upplägg av hur arbetet ska genomföras med inriktning på att 
söka bidrag för år 2021. Förslaget ska presenteras för arbetsutskottet innan 
december 2019.

Sammanfattning
Svar på motion angående kulturminnesvårdsprogram.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Anders Andersson och Monica Bergh, KD, har 
2018-05-08 lämnat in en motion om att kommunfullmäktige ska uppdra åt 
kommunstyrelsen att på lämpligt sätt aktualisera och uppdatera 
”Kulturminnesvårdsprogram för Hultsfreds kommun”.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen. 
Arbetsutskottet beslutade § 124/2018 att remittera motionen till 
stadsarkitekten för yttrande över motionen. 

Följande yttrande har lämnats:
”Kommunens kulturminnesvårdsprogram från 1991 redovisar ett urval 
bland en stor mångfald av kulturhistoriskt intressanta miljöer och objekt. 
Det är ett gediget program för sin tid.

Nyttan med ett kulturmiljöprogram är i första hand att öka kunskapen och 
förståelsen för de kulturhistoriska värdena i samhället. Det kan användas 
som ett verktyg för hur vi ska kunna använda, utveckla och tillvarata 
kulturmiljön för att ge oss en attraktiv kommun och livsmiljö.
Det kan också ge stöd och tillämpning av plan- och bygglagen, miljöbalken 
och kulturmiljölagen för att underlätta avvägningar och prioriteringar i 
olika planeringsskeden och beslutssituationer.

Det finns många olika metoder att analysera, beskriva och tydliggöra 
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kulturvärden för platser och byggnader. Sättet har dock förändrats mycket 
sedan 1991. Fokuset har helt ändrats på de kulturmiljöprogram som görs 
idag – man skriver dem ur ett landskapsbildsperspektiv mer än ur 
bebyggelseperspektiv. Dessutom integreras aspekterna på genus-
perspektivet, industriarvet, hur man ska behålla de bevarandevärda 
miljöerna och hur miljöerna kan utvecklas och värdena förmedlas. 

Det finns inga lagkrav på hur ett kulturmiljöprogram ska se ut eller vad det 
ska innehålla. Det bör dock ha ett innehåll som kan tillföra förståelse för 
skyddsvärdena samt stöd för avvägningar och beslut.

Bedömningen är att det är lite som går att återanvända vid en uppdatering 
av befintligt kulturminnesvårdsprogram. För det första finns det ej digitalt, 
vilket gör att man måste skriva om allt. Kommunhistoriken går att 
återanvända, men 1900-talet saknas. Vissa moment bör göras om för att 
man ska kunna stå för de bedömningar som måste göras, som till exempel 
platsbesök i alla miljöerna.

En ”light-variant” kan vara ett alternativ där man endast tittar på de 
områden där det är störst exploateringstryck (mestadels tätorterna), men det 
är svårt att avgränsa och utesluta landsbygden.

Just nu pågår det arbeten med nya kulturmiljöprogram i hela Sverige, det 
ligger lite i tiden. Man har hittat en bra modell att jobba efter som blivit allt 
mer slimmad och effektiv. Dessutom utgår statliga bidrag till kommunerna 
för framtagande av kulturmiljöprogram. Det är länsstyrelserna som 
finansierar 50% av kostnaden för framtagandet.

För Hultsfreds del finns det bidrag att söka för år 2021.”

Samråd har skett med berörda motionsställare.

Yrkanden
Monica Bergh, KD, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Motion från Anders Andersson och Monica Bergh, KD
Kommunfullmäktige § 59/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 124/2018, 128/2019 
Tjänsteskrivelse från stadsarkitekten
Kommunstyrelsen § 90/2019

Skickas till
Motionsställarna
Stadsarkitekten
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KF § 115/2019 Dnr 2019/64

Svar på motion från Ronny Olsson, C, om 
välkomstskyltar vid infarterna till Hultsfred
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad i och med att 
frågan om välkomstskyltar diskuteras vidare och tas ställning till inom 
arbetet i det pågående projektet ”Hultsfreds kommun Makeover”.

Sammanfattning
En motion om välkomstskyltar vid infarterna till Hultsfred har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Ronny Olsson, C, har 2019-04-11 lämnat in 
en motion om välkommen till Hultsfred skyltar.

Arbetsutskottet beslutade § 104/2019 att remittera motionen till turism- och 
informationschefen för yttrade.

Turism- och informationschefen har lämnat följande yttrande:
Efter avstämning med motionsställaren framkommer att de befintliga 
”reklamskyltarna” som är placerade vid södra infarten och i närheten av 
IKEA-rondellen skulle kunna nyttjas. Motionsställaren anser att 
finansiering skulle kunna tas ur de avsedda medlen för Hultsfred 
Makeover.

Projektet ”Hultsfreds kommun Makeover” syftar till att försköna 
kommunens olika orter och att skapa en naturlig ”röd tråd” i varje ort. En 
arbetsgrupp med representanter från miljö- och byggnadskontoret, ÖSK, 
kultur- och fritidsförvaltningen, utvecklingskontoret och 
informationsenheten arbetar med hur de olika förslagen ska hanteras. 

Arbetsgruppen anser att frågan om välkomstskyltar bör diskuteras vidare 
inom arbetet med ”Hultsfreds kommun Makeover”. En bedömning 
huruvida välkomstskyltar skulle främja en ”röd tråd” för kommunens orter 
behöver göras. Värdet av eventuella välkomstskyltar behöver även sättas i 
relation till värdet av andra förskönande och varumärkesfrämjande insatser. 
En ytterligare aspekt att diskutera är analoga skyltar kontra digitala skyltar. 

Trafikverket spelar en avgörande roll i beslut om skyltar. 
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Beslutsunderlag
Motion från Ronny Olsson, C, 2019-04-11
Kommunfullmäktige § 58/2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 104/2019, 154/2019
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschefen 2019-07-04
Kommunstyrelsen § 91/2019

Skickas till
Motionsställaren
Informationsenheten
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KF § 116/2019  

Information från överförmyndare i samverkan
Beslut
Kommunfullmäktige har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Anita Holm, chef för överförmyndare i samverkan, informerar om 
överförmyndarens arbete.

Skickas till
Överförmyndare i samverkan
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KF § 117/2019  

Information från brottsofferjouren
Beslut
Kommunfullmäktige har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Håkan Hermansson, brottsofferjouren, informerar om brottsofferjourens 
arbete.

Skickas till
Håkan Hermansson
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KF § 118/2019  

Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden
Beslut
Kommunfullmäktige har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, informerar om pågående 
äldreomsorgsutbyggnad.

Inflyttning till Ekliden i Virserum kommer kunna ske i december 2019. 
Vad gäller Hemgården i Målilla har det hämtats in anbud från byggföretag 
som i nuläget håller på att sammanställas.
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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 X

12 Tommy Rälg, S X

13 Gunilla Aronsson, C X

14 Silva Andersson, S X

15 Ulf Larsson, C X

16 Mikael Lång, S X

17 Ronny Olsson, C X

18 Eréne Öberg, V X

19 Åke Nilsson, KD X

20 Johan Svensson, M X

21 Lennart Eklund, C -

22 Lizette Wästerlund, S Christel Rudiger 
Karlsson, S

X

23 Lisbeth Hoffbrink, SD X

24 Åsa Landberg, C X

25 Jonny Bengtsson, S X

26 Antje Rohde, C X

27 Rosie Folkesson, S X

28 Göran Gustafsson, SD X
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Fullmäktigeledamot Tjänstgörande ersättare Närvarande
§
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

29 Monica Bergh, KD X

30 Lennart Odengrund, C X

31 Tommy Ejnarsson, V X

32 Pär Edgren, M X

33 Elisabeth Löfkvist, C X

34 Konny Bogren, S X

35 Alexander Steinvall, C Maik Rohde, C X

36 Lena Hasting, S X

37 Ann-Charlott Andersson, C X

38 Ingemar Zetterström, SD Nathalie Gustafsson, SD X

39 Mattias Wärnsberg, S X

40 Fredric Svensson, C X

41 Martina Johansson, C Ulf Borg, C X

42 Conny Daag, M X

43 Janette Persson, S X

44 Owe Samuelsson, C X

45 Gun-Brith Sjögren, SD Berit Höög, SD X
           44/45
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