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Ärendelista 2019-12-16

Upprop

Val av protokolljusterare, justering 
kommunkansliet 2019-12-20 kl. 9

§ 134 Meddelanden 2019/23

§ 135 Allmänhetens frågestund

§ 136 Ny motion från Lennart Beijer och 
Rickard Wästerlund, båda V, om 
förändring av utemiljö vid 
Albäcksskolan

2019/178

§ 137 Prövning av frågan om entledigande 
och nyval av ledamot i styrelsen för 
AB Hultsfreds Bostäder

2019/184

§ 138 Begäran om entledigande från uppdrag 
som ersättare i kommunstyrelsen

2019/187

§ 139 Val av ny ersättare i kommunstyrelsen

§ 141 Renhållningstaxa 2020 2019/164

§ 142 VA-taxa 2020 2019/165

§ 143 Detaljplan för del av Magistern 3 2019/138

§ 144 Utbetalning av partistöd för 2020 2019/161

§ 145 Överlämnande av 
skolhälsovårdsjournaler i original

2019/162

§ 146 Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap - översyn styrdokument 
och instruktion kommunchef - program 
för krisberedskap

2019/167

§ 147 Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap - översyn styrdokument 

2019/167
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och instruktion kommunchef - 
upphörande av krishanteringsplan

§ 148 Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap - översyn styrdokument 
och instruktion kommunchef - 
reglemente för krisledningsnämnden

2019/167

§ 149 Information från arbetsförmedlingen

§ 150 Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden

Närvarolista
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KF § 134/2019

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. Brev från Hela Sveriges järnväg

3. Miljö- och byggnadspriset 2019 – beslut från miljö- och byggnadsnämnden

4. Beslut från miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar län, angående 
ansökan om tillstånd för vindkraftverk på fastigheten Tönshult 1.5

5. Utmaning från Västerås stads kommunfullmäktige att alla fullmäktige i Sverige 
startar en insamling till Musikhjälpen

4



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-12-16

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 135/2019

Allmänhetens frågestund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska allmänheten beredas tillfälle 
att ställa frågor vid varje sammanträde med kommunfullmäktige. 

Vid dagens sammanträde ställs inga frågor.
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KF § 136/2019 Dnr 2019/178

Ny motion från Lennart Beijer och Rickard 
Wästerlund, båda V, om förändring av utemiljö 
vid Albäcksskolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
En motion om förändring av utemiljön vid Albäcksskolan har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Lennart Beijer och Rickard Wästerlund, båda V, 
har lämnat in en motion om förändring av utemiljön vid Albäcksskolan.

Beslutsunderlag
Motion från Lennart Beijer och Richard Wästerlund, båda V

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 137/2019 Dnr 2019/184

Prövning av frågan om entledigande och nyval 
av ledamot i styrelsen för AB Hultsfreds 
Bostäder
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet lyfts vid nästa sammanträde med 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp har, genom John Hoffbrink, 
lämnat in en skrivelse där de begär prövning av frågan om entledigande och 
nyval av en ledamot i styrelsen för AB Hultsfreds Bostäder.

Beslutsunderlag
Skrivelse från John Hoffbrink 2019-12-10

Skickas till
Samtliga partier
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KF § 138/2019 Dnr 2019/187

Begäran om entledigande från uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Christian Nytorpet, KD, från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Christian Nytorpet, KD, har 2019-12-16 lämnat in en begäran om 
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Skickas till
Den entledigade
Personalkontoret
Kommunkansliet
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KF § 139/2019 Dnr 2019/187

Förslag till ny ersättare i kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Monica Bergh, KD, till ny ersättare i 
kommunstyrelsen efter Christian Nytorpet, KD.

Ärendebeskrivning
Christian Nytorpet, KD, har 2019-12-16 lämnat in en begäran om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

På dagens sammanträde lämnar kristdemokraterna förslag på att Monica 
Bergh, KD, utses till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Christian 
Nytorpet, KD.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2019-12-16
Förslag från Kristdemokraterna 2019-12-16

Skickas till
Den valda
Personalkontoret
Kommunkansliet
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KF § 141/2019 Dnr 2019/164

Renhållningstaxa 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till renhållningstaxa 
för 2020.

Vidare beslutas att taxa för mottagande av avfall på Kejsarkullens 
avfallsanläggning och prislista för hämtning av förpackningar och 
returpapper från flerfamiljshus och verksamheter ska fortsätta gälla 
oförändrade under 2020.

Sammanfattning
Förbundsdirektionen har överlämnat förslag på renhållningstaxa för 2020.

Ärendebeskrivning
I april 2020 kommer en förbränningsskatt att införas på avfall som 
förbränns på 75 kr/ton avfall. Detta och organisationsförändringen inom 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) samt att kostnaden för 
insamling av avfall har ökat leder till ökade kostnader som kommer att 
täckas av ett tidigare genererat överskott.

Trots ovanstående föreslås inga höjningar 2020 på taxorna för 
avfallshämtningen på grund av ny lagstiftning och kommande 
förhandlingar om ersättning för förpackningar- och returpapper. Det har 
kommit nya förordningar som förändrar förutsättningarna för fastighetsnära 
insamling. I korthet innebär förändringarna att producenterna ska ta det 
fulla ekonomiska ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper 
genom tillståndspliktiga insamlingssystem. 

Insamling av förpackningar och returpapper ska som huvudregel ske 
bostads- eller kvartersnära. För att ge aktörerna tid att anpassa sig kommer 
kraven stegvis att öka från att omfatta 60 procent av landets 
bostadsfastigheter 2021 till att 2025 omfatta landets samtliga 
bostadsfastigheter. 

Förändringar till 2020
En felsorteringsavgift kommer att införas. Avgiften som är på 200 kr tas ut 
vid upprepad felsortering om förbättring inte sker efter påpekande. ÖSK 
har rätt att ta ut avgiften tills sorteringen har rättats till. Avgiften införs med 
syftet att komma till rätta med svårare fall av frekvent felsortering. 

Taxan för schemalagda slamtömningar kommer att höjas med 80 kronor 
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och avgiften för slanglängder under 50 meter tas bort. Avgiften har sedan 
den infördes 2017 varit omdiskuterad och tidskrävande. Det är en svår taxa 
både ur ett kundperspektiv och ur ett entreprenörsperspektiv. Det uppstår 
ofta diskussioner om var bilen har stått, varför chaufförer gör olika 
bedömningar, olika kunder gör olika prioriteringar där vissa tillåter körning 
på gräsmatta medan andra inte gör det. Slanglängder över 50 meter 
kommer att debiteras som tidigare eftersom de oftast utförs av ett 
specialfordon.

En ny taxa för jourtömning av slambrunn på vardagar, lördag och söndag 
samt helg föreslås. I nuvarande taxa finns endast akuttömning vardag om 
beställning sker innan kl. 13.00. Med den nya taxan får fastighetsägaren ett 
fast pris på vad det kostar vid beställning av jourtömning och faktureringen 
görs av ÖSK.

Eftersom ÖSK inte utför någon tömning av fettavskiljare i Högsby eller 
Hultsfred har dessa avgifter lyfts bort. Avgifterna var högt satta och kändes 
inte representativa. Om tömning av fettavskiljare skulle bli aktuellt finns en 
skrivning i taxan som tillåter att självkostnadspris tas ut. I dagsläget klassas 
inte fettavskiljare som ett hushållsavfall. Skulle detta ändras kan avgifter 
för tömning av fettavskiljare läggas till igen.

Ändringar av redaktionell karaktär
En del estetiska förändringar har gjorts i dokumentet. Allmänna 
bestämmelser ligger i slutet av dokumentet istället och totalsumman för 
renhållningstaxan villor och fritidshus framgår på ett tydligare sätt.

Andra mindre förändringar som gjorts är att hemkompostabonnemang 
numera heter ”Abonnemang med hemkompostering” istället för att klassas 
som ett rött abonnemang. Taxan för dragväg har förenklats, se tabell 11 
förslag till renhållningstaxa för Hultsfreds kommun 2020. 

Inför framtida justeringar
Framtida justeringar av taxan inför 2021 kan behöva göras. Det finns ett 
antal osäkerhetsfaktorer som inte är kända i dagsläget varav en av de största 
är vilken ersättning ett godkänt insamlingssystem kommer att betala ut för 
insamling av förpackningar och returpapper. Detta kommer att påverka den 
framtida avgiftsnivån på taxan.

Framtida ekonomiska utfall är även beroende av flera andra faktorer, såsom 
eventuella förändringar av anslutningsgraden till fyrfackssystemet bland 
villor och fritidshus, hur snabbt systemet kan införas bland flerfamiljshus 
och verksamheter och hur dessa väljer att utforma sina avfallslösningar. 
Andra faktorer som påverkar är personalbehov inom ÖSK i förhållande till 
köpta tjänster från entreprenör samt eventuella förändringar i priser och 
ersättningar för behandling och insamling av olika avfallstyper.

Uppföljning och beräkningar kommer därför att behöva göras minst en 
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gång per år och vid behov kommer ytterligare justeringar av taxan uppåt 
eller nedåt att behöva ske för att balansera intäkter och kostnader.

Förbundsdirektionens beslut
Förbundsdirektionen beslutade godkänna förslaget till renhållningstaxa för 
2020 samt att taxa för mottagande av avfall på Kejsarkullens 
avfallsanläggning och prislista för hämtning av förpackningar och 
returpapper från flerfamiljshus och verksamheter ska fortsätta gälla 
oförändrade under 2020. Taxan ska fastställas av kommunfullmäktige.

Förbundsdirektionen beslutade även att förtydliga i taxedokumentet vad 
gäller överfulla kärl och rätten att inte tömma dem. Det ska framgå tydligt i 
taxan att det är vid ordinarie tömningsdag som detta gäller.

Beslutsunderlag
Förbundsdirektionen § 67/2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 231/2019
Kommunstyrelsen § 116/2019

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KF § 142/2019 Dnr 2019/165

VA-taxa 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till oförändrad 
VA-taxa för 2020.

Vidare beslutar kommunfullmäktige införa avgift för tillfälligt vatten i 
enlighet med brukningsavgifterna i beslutsunderlaget samt införa taxa för 
Östra Smålands Kommunalteknikförbunds (ÖSK) kostnader gällande 
uppsättning samt nedtagning av tillfälligt vatten.

Sammanfattning
Förbundsdirektionen har översänt förslag till VA-taxa för 2020.

Ärendebeskrivning
En långtidsprognos på VA-taxorna har gjorts enligt en beräkningsmodell 
som ÖSK använder sedan flera år tillbaka. Prognosen visar att taxan kan 
vara oförändrad 2020 men att det krävs framtida höjningar.
Vidare kommer ÖSK att göra ett omfattande förändringsförslag på struktur 
och hantering av taxor inför taxa 2021. Detta arbete påbörjas redan i 
november 2019.

I taxan idag har det saknats fast avgift för tillfälligt vatten. Vi har istället 
försökt fakturera faktisk kostnad vid varje enskilt fall. För att minska 
administration för ÖSK och kunderna är det bättre med en beslutad fast 
taxa. Förslaget innebär också att tillfälliga kunder likställs mer mot fasta 
kunder.

ÖSK vill även inför en taxa för upprättande och nedplockning av tillfälligt 
vatten. Taxan är beräknad till två timmar för en vattenmätartekniker att 
utför detta.  

Beslutsunderlag
Förbundsdirektionen § 69/2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2019
Kommunstyrelsen § 117/2019

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KF § 143/2019 Dnr 2019/138

Detaljplan för del av Magistern 3
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Magistern 3 i 
Virserum.

Vidare beslutar kommunfullmäktige anta föreslaget exploateringsavtal för 
del av Magistern 3 i Virserum.

Sammanfattning
Förslag på detaljplan och exploateringsavtal för del av Magistern 3 i 
Virserum.

Ärendebeskrivning
Detaljplan
Detaljplanen har varit på samråd och granskning under åren 2017 
respektive 2019. Ett informationsmöte med sakägarna hölls under våren 
2017 om detaljplaneförslagets innehåll och konsekvenser. Yttranden från 
15 olika instanser och sakägare kom in under samråds- och gransknings-
tiden. 

Plankartan har justerats efter granskningen beträffande säkerhetsavstånd 
och ledningsdragning till transformatorstationen, samt säkerställande av 
omhändertagande av dagvatten på kvartersmarken. Justeringarna har 
samråtts med berörda parter. 

Yttrandena föranledde inga ändringar av planhandlingarna inför 
antagandet. Detaljplanen bedöms vara klar att antas i enlighet med 
granskningsutlåtandet.

Ett förslag till exploateringsavtal mellan TED International Holding AB 
och Hultsfreds kommun har upprättats. 

Exploateringsavtal
Syftet med exploateringen är att uppföra bostadsbebyggelse i olika 
former samt att anlägga infrastrukturen kopplat till detta.
Exploatörens och kommunens mål är att få fler kommuninvånare och att 
öka tillgängligheten i området.
Vatten- och spillvattenledningar ska anslutas till det allmänna 
ledningsnätet och ingå i verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Avtalet reglerar kostnader och ansvar mellan kommunen och exploatören 
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under genomförandet av detaljplanen. Avtalet föreslås endast gälla fem år 
från och med att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Avtalet ska endast antas under förutsättning att detaljplanen antas av 
kommunfullmäktige.

På dagens sammanträde redogör stadsarkitekt Sara Dolk för ärendet.

Yrkanden
Lars Rosander, C, och Tomas Söreling, S, yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 119/2019
Tjänsteskrivelse från avdelningschef Jens Karlsson 2019-11-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 245/2019
Kommunstyrelsen § 119/2019

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KF § 144/2019 Dnr 2019/161

Utbetalning av partistöd för 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2020 utbetalas till de politiska 
partierna i kommunfullmäktige enligt förteckningen nedan.

Parti
Antal 

mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt
Centerpartiet 15 14 720 kr 111 750 kr 126 470 kr
Socialdemokraterna 12 14 720 kr 89 400 kr 104 120 kr
Sverigedemokraterna 6 14 720 kr 44 700 kr 59 420 kr
Moderaterna 4 14 720 kr 29 800 kr 44 520 kr
Kristdemokraterna 4 14 720 kr 29 800 kr 44 520 kr
Vänsterpartiet 4 14 720 kr 29 800 kr 44 520 kr
Summa 45 423 570 kr

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

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

Enligt 4 § ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska ett granskningsintyg befogas. 
Redovisningen ska ske senast 6 månader efter räkenskapsåret.

Redovisningen av 2019 års partistöd ska vara inlämnat till kommunkansliet 
senast 2020-06-30.

Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat in 
redovisningen i tid för 2018.

Partistöd utbetalas under 2020 med dels ett grundstöd om 14 720 kronor per 
parti samt dels ett mandatbundet stöd om 7 450 kronor per mandat. Baserat på 
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utvecklingen för konsumentprisindex (KPI) har en justering av beloppen skett 
jämfört med 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 224/2019
Kommunstyrelsen § 120/2019

Skickas till
Ekonomikontoret
Partierna
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KF § 145/2019 Dnr 2019/162

Överlämnande av skolhälsovårdsjournaler i 
original
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överlämnandet av 
skolhälsovårdsjournaler i original.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska godkänna överlämnande av 
skolhälsovårdsjournaler till andra kommuner.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunfullmäktige § 93/2008-10-27, får överlämnande av 
skolhälsovårdsjournaler i original ske till annan myndighet under 
förutsättning att samtycke från vårdnadshavare, eller elev som uppnått 
sådan mognad att hon eller han kan ta ställning ensam eller tillsammans 
med vårdnadshavare, har hämtats in.

Överlämnande av skolhälsovårdsjournaler gäller endast för upprättade 
journaler och beslut måste fattas årligen vid det tillfälle överlämnande ska 
ske, till exempel inför skolstart. Beslut ska fattas av kommunfullmäktige.

Från 2016 till 2019 har 273 elever flyttat utanför kommunen enligt 
följande:
100 elever läsåret 2016/2017
119 elever läsåret 2017/2018
54 elever läsåret 2018/2019

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 226/2019
Kommunstyrelsen § 121/2019

Skickas till
Kommunkansliet
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KF § 146/2019 Dnr 2019/167

Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap - översyn styrdokument och 
instruktion kommunchef - program för 
krisberedskap
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta styrdokumentet ”Program för 
krisberedskap”.

Sammanfattning
En överenskommelse har träffats mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). I och med denna behövs ett styrdokument om krisberedskap tas 
fram och beslutas om i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 har träffats 
mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). För att efterleva denna behövs nya 
dokument tas fram samt en ny hantering för det praktiska arbetet med 
krisledning. 

För kommunens del innebär det bland annat att ett nytt styrdokument 
”Program för krisberedskap” ska tas fram.   

Styrdokument ”Program för krisberedskap”
Ett nytt styrdokument där kommunens arbete med krisberedskap renodlas 
och får ett mer strategiskt innehåll. Dokumentet ska även beslutas av 
kommunfullmäktige.

Förslaget anger kommunens övergripande mål och riktning för arbetet med 
krisberedskap under mandatperioden.   

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag till ”Program för krisberedskap”
Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 234/2019
Kommunstyrelsen § 122/2019

Skickas till
Räddningstjänsten
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-12-16

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 147/2019 Dnr 2019/167

Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap - översyn styrdokument och 
instruktion kommunchef - upphörande av 
krishanteringsplan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ”Krishanteringsplan” som antogs av 
kommunfullmäktige § 140/2015 upphör att gälla från och med 2019-12-31.  

Sammanfattning
En överenskommelse har träffats mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). Med anledning av denna har nuvarande krishanteringsplan inte 
längre samma funktion.

Ärendebeskrivning
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 har träffats 
mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). För att efterleva denna behövs nya 
dokument tas fram samt en ny hantering för det praktiska arbetet med 
krisledning vilket innebär att nuvarande krishanteringsplan föreslås 
upphöra att gälla från årsskiftet. 

Krishanteringsplanen
I och med det nya övergripande styrdokumentet ”Program för 
krisberedskap” och reglemente för krisledningsnämnden finns det inte 
längre behov av nuvarande krishanteringsplan. Därför föreslås att den 
upphör att gälla från årsskiftet.

Därefter blir det kommunchefens uppdrag att ta beslut om inriktning för det 
förberedande arbetet och kommunens organisation för krisledning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 
Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Krishanteringsplanen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 236/2019
Kommunstyrelsen § 124/2019

Skickas till
Räddningstjänsten
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-12-16

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 148/2019 Dnr 2019/167

Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap - översyn styrdokument och 
instruktion kommunchef - reglemente för 
krisledningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till ”Reglemente för 
krisledningsnämnden”.

Sammanfattning
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 har träffats 
mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). För att efterleva denna ska 
krisledningsnämnden ha ett fastställt reglemente. 

Ärendebeskrivning
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 har träffats 
mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). För att efterleva denna behövs nya 
dokument tas fram samt en ny hantering för det praktiska arbetet med 
krisledning, däribland då ett reglemente för krisledningsnämnden. 

Reglementet för krisledningsnämnden innehåller formerna för nämndens 
uppdrag och verksamhet. I dag finns beskrivning av nämndens arbete i 
”Krishanteringsplanen” som antogs av kommunfullmäktige § 140/2015-11-
02.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till reglemente
Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och 
Myndigheten för beredskap
Krishanteringsplanen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 235/2019
Kommunstyrelsen § 123/2019

Skickas till
Räddningstjänsten
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-12-16

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 149/2019  

Information från arbetsförmedlingen
Beslut
Kommunfullmäktige har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Conny Karlsson Örnros lämnar en aktuell lägesrapport om 
arbetsförmedlingens arbete. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-12-16

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 150/2019  

Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden
Beslut
Kommunfullmäktige har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, informerar bland annat 
om att det har varit invigning av de nya bostäderna vid Ekliden i Virserum. 
Vid hemgården i Målilla kommer det bli totalt 50 rum samt tillagningskök. 
Det är en ökning med 23 rum sedan tidigare.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-12-16

1 (2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

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 Lena Persson, S X

4 John Hoffbrink, SD X

5 Lennart Davidsson, KD X

6 Carl-Johan Pettersson, - X

7 Lennart Beijer, V §§ 134-
139

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 Rickard Wästerlund, V X

19 Åke Nilsson, KD X

20 Johan Svensson, M Andreas Borgengren, M X

21 Lennart Eklund, C Lars Nilsson, C X

22 Lizette Wästerlund, 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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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-12-16

2 (2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

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 Hans Edvinsson, C X

36 Lena Hasting, S X

37 Ann-Charlott Andersson, C X

38 Ingemar Zetterström, SD X

39 Mattias Wärnsberg, S X

40 Fredric Svensson, C Ulf Borg, C X

41 Martina Johansson, C X

42 Conny Daag, M X

43 Janette Persson, S X

44 Owe Samuelsson, C X

45 Gun-Brith Sjögren, SD X
           45/45
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