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KF § 8/2020

Meddelanden

1. Redovisning av anslagen för särskilda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början Anslaget 2020 Återstår
650 000:- 0:- 650 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål:

Anslag från årets början Anslaget 2020 Återstår
40 991 000:- 24 090 900:- 16 900 100:-

2. Kommunchefen informerar om krisledningens arbete kring covid-19

3. Barn- och utbildningsnämndens ordförande informerar om arbete med covid-19
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KF § 9/2020 Dnr 2020/31

Motion från S om framtagande av byggbara 
planer avseende byggande av en eller 
flerbostadshus på alla orter i vår kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
En motion om framtagande av byggbara planer avseende byggande av en 
eller flerbostadshus har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling, Jonny Bengtsson, Mattias 
Wärnberg, Mikael Lång, Nermina Mizimovic och Lena Hasting, samtliga 
S, har 2020-03-02 lämnat in en motion om framtagande av byggbara planer 
avseende byggande av en eller flerbostadshus på alla orter i kommunen.

Motionsställarna menar att genom att kartlägga och ta fram detaljplaner kan 
kommunen vara bättre förberedd när byggplaner ska verkställas.

Beslutsunderlag
Motion från S-gruppen

Skickas till
Kommunstyrelsen



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-03-23

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 10/2020 Dnr 2020/18

Fyllnadsval av huvudman i Lönneberga-Tuna-
Vena sparbank
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulf Borg till ny huvudman i 
Lönneberga-Tuna-Vena sparbank till och med sparbanksstämman 2023.

Ärendebeskrivning
Lönneberga-Tuna-Vena sparbank har meddelat att Göte Eklund avslutar sitt 
uppdrag som huvudman i banken, varför fullmäktige ska utse en ny 
huvudman i sparbanken till och med sparbanksstämman 2023.

Förslag har inför fullmäktiges sammanträde lämnats om att utse Ulf Borg 
till ny huvudman i Lönneberga-Tuna-Vena sparbank.

Skickas till
Den valda
Lönneberga-Tuna-Vena sparbank
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KF § 11/2020 Dnr 2020/42

Val av ny revisor i AB Hultsfreds Bostäder
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Gunilla Abrahamsson till ny revisor i 
AB Hultsfreds Bostäder till och med 2023.

Ärendebeskrivning
Fyllnadsval av revisor till AB Hultsfreds Bostäder ska ske. Revisonen 
föreslår att Gunilla Abrahamsson utses till ny revisor i AB Hultsfreds 
Bostäder.

Beslutsunderlag
Förslag från revisionen

Skickas till
Den valda
Revisionen
AB Hultsfreds Bostäder
Personalkontoret
Kommunkansliet
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KF § 12/2020 Dnr 2020/43

Val av ny revisor i Hultsfreds Kommunala 
Industri AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Gunilla Abrahamsson från sitt 
uppdrag som revisor i Hultsfreds Kommunala Industri AB.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att utse Brita Freudenthal till ny 
revisor i Hultsfreds Kommunala Industri AB till och med 2023.

Ärendebeskrivning
Gunilla Abrahamsson har lämnat sin plats som revisor i Hultsfreds 
Kommunala Industri AB. Revisorerna har lämnat förslag om att utse Brita 
Freudenthal till ny revisor i Hultsfreds Kommunala Industri AB.

Beslutsunderlag
Förslag från revisonen

Skickas till
Den valda
Den entledigade
Hultsfreds Kommunala Industri AB
Revisionen
Personalkontoret
Kommunkansliet
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KF § 13/2020 Dnr 2020/26

Ombudgetering 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ombudgetering för 
2020.

Sammanfattning
Förslag till ombudgetering 2020 har tagits fram av ekonomikontoret. 
Resultatet för 2020 beräknas bli 2 782 tkr vilket är 1 683 tkr högre än den i 
juni 2019 fastställda budgeten. Investeringsnivån höjs till 292 369 tkr.

Ärendebeskrivning
Efter förslag till ombudgetering beräknas resultatet för 2020 bli 2 782 tkr 
vilket är 1 683 tkr högre än den budget som fastställdes i juni 2019. Utöver 
resultatet beräknas övergripande finansiella mål för långfristiga skulder bli 
584,8 tkr, för soliditet bli 21,0 procent och för soliditet inkl 
ansvarsförbindelse bli -8,0 procent.

Verksamhetens nettokostnader är 34 698 tkr högre. Stor förändring är att 26 
879 tkr av åtgärdsprogrammet som har hanterats utanför budget nu läggs in 
i budget. De 26 879 tkr fördelas så att barn-och utbildningsnämnden får 
12 038 tkr, socialnämnden får 12 196 tkr och kommunstyrelsen får 2 645 
tkr.

Skatterna och statsbidrag ökar med 34 120 tkr där skatterna minskar med 
14 246 tkr och statsbidragen ökar med 48 366 tkr.

Nyupplåningen beräknas bli 51 764 tkr vilket är högre än tidigare budget. 
Det beräknade räntenettot bli 2 261 tkr bättre vilket beror på att 
räntenivåerna fortsatt är låga.

Investeringsbeloppet föreslås bli 292 369 tkr vilket är 52 747 tkr högre än
tidigare. I investeringarna ingår bland annat ny byggnad för särskola i 
Målilla med 40 000 tkr och ny förskola i Hultsfred med 92 192 tkr där 
8 329 tkr är ombudgetering. Andra stora poster i budget är 
utvecklingsprojekt skattefinansierat 29 395 tkr, VA-saneringar av 
ledningsnät 16 950 tkr och underhållsbudget 9 000 tkr, den sistnämnda är 
flyttad från driftbudget.
Större poster som ombudgeteras förutom förskola i Hultsfred är 
utvecklingsprojekt skattefinansierat med 12 151 tkr och inventarier till 
biblioteket med 8 257 tkr.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och underlag från ekonomikontoret
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 38/2020
Kommunstyrelsen § 7/2020

Skickas till
Samtliga förvaltningar
Revisionen



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-03-23

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 14/2020 Dnr 2019/146

Stationsområdet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpekontraktet för förvärv av 
fastigheten X för ett belopp av 1 970 000 kr.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade § 4/2020 att ställa sig positiva till att förvärva 
fastigheten X. Några av bilagorna är ännu inte färdigställda av mäklaren 
och tillträdesdagen kan komma att ändras.

Kommunstyrelsen beslutade § 21/2020 att ge kommunstyrelsens 
ordförande och kommunchefen i uppdrag att komplettera ärendet till 
kommunfullmäktiges sammanträde med de bilagor som ännu inte är 
färdigställda.

Till dagens sammanträde har ärendet kompletterats enligt 
kommunstyrelsens beslut.

Yrkanden
Lars Rosander, C, Mattias Wärnsberg, S, och Rosie Folkesson, S, yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen §§ 4/2020, 21/2020
Köpekontrakt

Skickas till
Ab Hultsfreds Bostäder
Ekonomikontoret
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KF § 15/2020 Dnr 2020/22

Tillval vid ombyggnation vid särskilt boende i 
Målilla
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att prioritera nedan investeringskostnader vid 
ombyggnation av särskilt boende i Målilla:

a) Bano till samtliga 50 lägenheter - ett utvecklat koncept vad gäller
inredning för dusch, wc, tvättställ med mera som ger ökad möjlighet
för den enskilde att klara sig själv. Kostnad: 1 950 tkr.

b) Svalare inneklimat genom frikyla. Kostnad: 2 200 tkr.
c) Utbyte av fönsterkassetter till solglas i söder och väster i befintlig

byggnad. Kostnad: 200 tkr.
d) Utöver planerad utemiljö föreslås att en pergola med

perennplantering och gångslinga anläggs. Kostnad: 230 tkr.

Investeringen uppgår till 4 580 tkr och finansieras via en årshyra för 
socialnämnden. Årshyran beräknas till 178 tkr.

Protokollsanteckning
Åke Nilsson, KD, anmäler för KD-gruppens räkning samma 
protokollsanteckning som lämnades i kommunstyrelsen, enligt nedan:

”Vi tycker de föreslagna tillvalen i sig är bra och menar att de naturligtvis 
höjer standarden på det särskilda boendet i Målilla. Konsekvenserna i form 
av hyreshöjning för enbart kommunen är också, enligt särskild redovisad 
kalkyl, överkomliga.

Principiellt vänder vi oss däremot mot att det i projekten som hittills varit 
aktuella för Hultsfred Trygga Hem hela tiden rör sig om förändringar och 
tillägg som gör att förutsättningarna förändras. Det som inte är totala 
överraskningar, något som alltid kan uppstå när man bygger om i befintliga 
byggnader, borde varit med i den ursprungliga projekteringen. Endast på 
det sättet har man politiska möjligheter att ta ställning till en helhet. 

Med hänsyn taget till det som ovan nämnts, värdesätter vi det beslut som 
kommunstyrelsens arbetsutskott tagit, innebärande uppdrag till 
socialnämnden att utföra en översyn när det gäller kommande behov i till- 
och ombyggnation av de särskilda boendena.”

Sammanfattning
Styrelsen i Hultsfreds Trygga Hem har skickat en förfrågan till 
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socialnämnden om tillval på särskilt boende i Målilla. 

Ärendebeskrivning
I samband med om- och tillbyggnad av det särskilda boendet i Målilla finns 
möjlighet till ett antal tillval till fastigheten. Styrelsen för Hultsfred Trygga 
Hem vill få besked från socialnämnden om vilka prioriteringar man önskar, 
och att underlag till beslut ges till kommunstyrelsen under februari 2020.

Socialnämnden beslutade § 2/2020 att ställa sig positiv till miljövänlig 
energi med solpanel men ser denna investering och satsning som 
kommunövergripande. Nämnden avstår denna investering om det innebär 
högre driftskostnader för nämnden eller boende på det särskilda boendet i 
Målilla. Socialnämnden avstår från övriga tillval, som kan ge ökade 
driftskostnader för socialnämnden eller de boendes hyra. 

Socialnämnden påtalar till kommunstyrelsen behovet av en ny översyn i 
frågan om kommande behov av tillval och ökade kostnader under till- och 
ombyggnation av de särskilda boendena i kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 30/2020 att ge socialnämnden 
i uppdrag att utföra en översyn i frågan om kommande behov av tillval och 
ökade kostnader under till- och ombyggnation av de särskilda boendena 
samt se över behov av användning av lokaler på Knektagårdsområdet. 
Socialnämnden får återkomma till kommunfullmäktige när översynen är 
klar.

Yrkanden
Tomas Söreling, S, Rosie Folkesson, S, och Per-Inge Pettersson, C, yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Förfrågan från Hultsfreds Trygga Hem om tillval Målilla 2019-12-09
Bilaga: Karta över tillval i den yttre miljön
Förslag från ordförande om prioriteringar
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 30/2020
Kommunstyrelsen § 14/2020

Skickas till
Socialnämnden
Ekonomikontoret
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KF § 16/2020 Dnr 2020/24

Detaljplan för X samt del av X

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för X samt del av X.

Sammanfattning
Förslag till detaljplan är upprättad för Målilla skola.

Ärendebeskrivning
Planområdet omfattar i huvudsak Venhagsskolan, Venhaga förskola och 
kommunikationsytor i anslutning till skolorna. Folkets Hus (Skeppet) samt 
delar av idrottsanläggningen omfattas också, i syfte att modernisera 
gällande planbestämmelser och korrigera för de verkliga förhållandena.

Detaljplanen har varit tillgänglig för samråd och granskning under 
sommaren och vintern 2019. Planhandlingarna kompletterades med en 
dagvattenutredning inför granskningsskedet. Diskussioner som förts under 
detaljplaneprocessen har främst rört frågor om dagvattenhanteringen.

Yttranden från nio olika instanser och sakägare inkom under samråds- och 
granskningstiden. Yttrandena föranledde några förtydligande av plan-
handlingarna i vissa delar inför antagandet gällande dagvattenhantering, 
upphävande av gamla planer, säkerhetsavstånd till transformatorstation och 
ansvarsfördelning för befintliga kabelanläggningar. En komplettering på 
plankartan avseende dagvatten har utförts i samråd med länsstyrelsen.

Föreslagna justeringar bedöms inte påverka miljön negativt, sakägare, eller 
vara av betydande intresse för allmänheten.

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas i enlighet med gransknings-
utlåtandet.

Beslutsunderlag
Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 32/2020
Kommunstyrelsen § 13/2020

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
Miljö- och byggnadsnämnden
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KF § 17/2020 Dnr 2020/47

Deltagande på distans samt ändring av 
kommunstyrelsens offentliga sammanträden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande tillägg:
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med följande:
Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar
delta på distans ska senast fem dagar före sammanträdet anmäla detta till
kommunsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Detta förs in i arbetsordningen som § 6 B.

2. Samtliga nämnders reglemente kompletteras enligt följande:
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans, ska senast fem dagar i förväg anmäla
detta till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans. Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande
på distans i nämnden.

Detta läggs in i det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- 
och utbildningsnämnden och socialnämnden som punkt 10 B. Övriga 
nämnder lägger in det på lämpligt ställe i respektive reglemente.

3. Kommunfullmäktige godkänner för sin del att Östra Smålands
Kommunalteknikförbund möjliggör deltagande på distans för ledamot i
förbundsdirektionen enligt ovan samt att det läggs som punkt 3 B i
reglementet.

4. Kommunfullmäktige beslutar även att kommunstyrelsens sammanträde
inte ska vara offentliga till och med 30 juni 2020 med anledning av rådande
situation.

Sammanfattning
Då behov av deltagande på distans eller teknikmöjligheter inte har funnits 
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tidigare lämnas förslag nu om att få in skrivningen i reglementen och 
arbetsordning. Det finns inte något om deltagande på distans i reglementen 
för styrelse, nämnder och fullmäktige, förutom gemensamma miljö- och 
byggnadsnämnden. Tillstyrkan föreslås även lämnas för att införa detta i 
reglementet för Östra Smålands Kommunalteknikförbund.  

Ärendebeskrivning
Med anledning av coronaviruset, covid-19, och hur sammanträden kan 
genomföras har frågan aktualiserats om att en ledamot ska kunna närvara 
på distans. Idag finns detta endast i reglementet för miljö- och 
byggnadsnämnden.

Därför föreslås att kommunfullmäktige tar beslut om detta. Möjligheten 
finns redan idag i kommunallagen men kommunfullmäktige måste besluta 
om det.

Brådskande ärende
Detta förslag har inte beretts utan lämnas direkt till fullmäktige med 
hänvisning till 5 kap 33 § kommunallagen där det står följande:
”Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om 
samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet.”

Kommunfullmäktige  
För kommunfullmäktiges del är det 5 kap 16 § i kommunallagen (KL) 
enligt följande: 
16 §   Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om 
fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- 
och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på 
distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

Övriga
Vad gäller övriga är det 6 kap 24 § i kommunallagen:
24 §   Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en 
nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt 
som anges i 5 kap. 16 §. En ledamot som deltar på distans ska anses vara 
närvarande vid nämndens sammanträde.

Miljö- och byggnadsnämnden
Följande formulering återfinns i reglementet för miljö-och 
byggnadsnämnden:
Sammanträde på distans
14 § Miljö- och byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde 
får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
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Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Miljö- och 
byggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 
på distans i nämnden.

Nuläget
Kommunfullmäktiges arbetsordning och reglementen för styrelse och 
nämnder är under revidering och planeras vara redo för beslut under våren 
2020. För att snabbt kunna genomföra deltagande på distans bör det 
beslutas redan nu. 

Kommunallagen är tydlig med att om man formellt ska anses delta i ett 
sådant möte måste ljud- och bildöverföring ske på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Det finns andra juridiska aspekter som kvarstår oavsett om ändringen 
genomförs. Bland annat måste det säkerställas att informationssäkerheten 
är tillräcklig och att dataskyddsförordningen efterlevs.

Kommunstyrelsen och offentliga sammanträden
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att kommunstyrelsens 
sammanträden ska vara offentliga enligt beslut § 85/2006. Förslag lämnas 
att till och med 30 juni 2020 ska sammanträdena inte vara offentliga.  

Yrkanden
Tomas Söreling, Nermina Mizimovic, Rosie Folkesson, Lena Hasting, 
samtliga S, Anders Andersson, KD, Lars Rosander, C, och Pär Edgren, M, 
yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2020-03-19

Skickas till
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder
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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 X

4 John Hoffbrink, SD Nathalie Gustafsson, SD X

5 Lennart Davidsson, KD X

6 Carl-Johan Pettersson, - X

7 Lennart Beijer, V Rickard Wästerlund, V X

8 Anders Andersson, KD X

9 Åke Bergh, M Marianne Vifell Waters, 
M

X

10 Nour Fawal, V X

11 Per-Inge Pettersson, C X

12 Tommy Rälg, S X

13 Gunilla Aronsson, C Ulf Borg, 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 X

22 Lisbeth Hoffbrink, SD -

23 Åsa Landberg, C -

24 Jonny Bengtsson, S X

25 Antje Rohde, C X

26 Rosie Folkesson, S X

27 Göran Gustafsson, SD X

28 Monica Bergh, KD X
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Fullmäktigeledamot Tjänstgörande ersättare Närvarande
§
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

29 Lennart Odengrund, C -

30 Tommy Ejnarsson, V X

31 Pär Edgren, M X

32 Elisabeth Löfkvist, C X

33 Konny Bogren, S Christel Rudiger 
Karlsson, S

X

34 Alexander Steinvall, C -

35 Lena Hasting, S X

36 Ann-Charlott Andersson, C -

37 Ingemar Zetterström, SD -

38 Mattias Wärnsberg, S X

39 Fredric Svensson, C X

40 Martina Johansson, C X

41 Conny Daag, M Andreas Borgengren, M X

42 Janette Persson, S X

43 Owe Samuelsson, C X

44 Gun-Brith Sjögren, SD -

45 Kjell Mellberg, S X
           38/45
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