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Tid för sammanträde måndagen den 28 september 2020 kl. 18:30

Lokal Hultsfreds gymnasium, Hultsfred

Anders Andersson
Ordförande Emma Oscarsson

Sekreterare

På grund av Coronapandemin gäller fortfarande en överenskommelse 
mellan partierna som nu innebär att 29 ledamöter eller tjänstgörande 
ersättare deltar fysiskt och 16 ledamöter eller tjänstgörande ersättare 
deltar digitalt. 

Ärenden
1 Upprop

2 Val av protokolljusterare. Protokollet 
justeras digitalt

3 Meddelanden

4 Allmänhetens frågestund - fullmäktiges 
presidium rekommenderar att frågor som ska 
ställas till fullmäktige skickas till 
kommunkansliet, 
kommunkansliet@hultsfred.se, senast 2020-
09-25

5 Nyväckta motioner

6 Ny motion från Mattias Wärnsberg, S, om 
vänortssamarbete med en kommun i Israel

2020/114

7 Ny motion från Tomas Söreling och Rosie 
Folkesson, båda S, om social hänsyn vid 
offentlig upphandling

2020/118

8 Interpellationer och frågor

9 Fråga från Tommy Rälg, S, till 
kommunalrådet angående 
återvinningscentralerna i kommunen

2020/3

10 Möjlighet till debatt runt besvarad 
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interpellation från Lennart Beijer, V, om 
framtiden för Hultsfred-Vimmerby

11 Entlediganden

12 Entledigande från Anton Mlynar, S, från 
uppdrag som ersättare i socialnämnden

2020/100

13 Entledigande från Verona Frings-Arns, M, 
från uppdrag som ersättare i socialnämnden

2020/119

14 Entledigande från Carl-Wiktor Svensson, M, 
från samtliga politiska uppdrag

15 Valärenden

16 Val av ny revisor för kommunens 
förvaltning och donationsfonder

17 Val av ny revisor i Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund

2020/79

18 Val av nya revisorer i AB Hultsfreds 
Bostäder

19 Val av ny revisor i Hultsfreds Kommunala 
Industri AB

20 Information om ny ersättare i 
kommunfullmäktige

2020/77

21 Information om ny ledamot i 
kommunfullmäktige

2020/74

22 Information om ny ledamot i 
kommunfullmäktige

2020/76

23 Information om ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige

2020/75

24 Svar på motion från S om framtagande av 
byggbara planer avseende byggande av en 
eller flerbostadshus på alla orter i vår 
kommun

2020/31

25 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) 2019-2022

2020/78
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26 Tillväxt- och näringslivsprogram 2020-2023 2019/12

27 Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden
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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. Samtliga partier har lämnat in sina partistödsredovisningar
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 51/2020 Dnr 2020/31

Svar på motion från S om framtagande av 
byggbara planer avseende byggande av en eller 
flerbostadshus på alla orter i vår kommun
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen bifallen i 
och med yttrandet från samhällsbyggnadsgruppen där det framgår att 
planutredningen från 2016, med vissa justeringar, fortfarande är aktuell. I 
yttrandet lämnas en redogörelse för dagsläget i kommunens tätorter.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsgruppen har lämnat yttrande på motionen om 
framtagande av planer avseende byggande av en- eller flerbostadshus.

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

År 2016 gjorde kommunen en planutredning av tillgängliga tomter för 
flerbostadshus inom kommunen. Utredningen är en översiktlig studie av 
var det är möjligt att bygga flerfamiljshus i Hultsfreds kommun, men 
den är även applicerbar för enbostadshus. 
Planutredningens förslag utgår i första hand med stöd i gällande 
detaljplaner, och i andra hand där ändring av detaljplan behövs. I sista 
hand där förutsättningarna är bra för övrigt, men en ny detaljplan krävs. 
Kommunen är i huvudsak ägare till marken som redovisas i 
utredningen.
Uppgifterna i planutredningen ses fortfarande som aktuella.

Samhällsbyggnadsgruppen har prioriterat följande förslag utifrån 
planutredningen och pågående detaljplanearbete:

Målilla
- Målilla 14:3, pågående detaljplan för bostäder i centrala Målilla 

intill Hultsfreds Bostäders nybyggda marklägenheter på Södra 
Långgatan. Detaljplanen föreslår bostäder i två våningar och 
beräknas vinna laga kraft vid årsskiftet 2020/2021.

- Stockholmsvägen. Planlagt för bostäder i två våningar. Saknar 
dock markgeoteknisk utredning (risk finns för dålig bärighet) 
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

som bör utföras.

Virserum
- Evahagen. Planlagt för bostäder i två och tre våningar. 
- Garvaren 18: Planlagt för bostäder, men belagt med prickmark. 

En ändring av detaljplanen måste göras.

Mörlunda 
- Ny detaljplan för hela centrumområdet bör göras för bland 

annat bostäder.

Järnforsen 
- Brogärdet. Planlagt för bostäder i två våningar. 
- Järeda 13:2 privat mark som kommunen bör köpa in. Planlagt 

för bostäder i två våningar.

Vena
- Skördevägen. Planlagt för bostäder i en våning. 
- Klockaregården: planlagt för bostäder i två våningar.

Silverdalen 
- Talleryd. Planlagt för bostäder i en våning.

Arbetsutskottet beslutade § 133/2020 att bjuda in 
samhällsbyggnadsgruppen för att ha en diskussion utifrån det 
sammanställda svaret om övriga planer exempelvis tidplan och 
detaljplan för Mörlunda.

Beslutsunderlag
Motion från Tomas Söreling, Jonny Bengtsson, Mattias Wärnberg, Mikael 
Lång, Nermina Mizimovic och Lena Hasting, samtliga S, 2020-03-02
Kommunfullmäktige § 9/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 62/2020, 133/2020
Tjänsteskrivelse och underlag 2020-06-26

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 52/2020 Dnr 2020/78

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) 2019-2022
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsprogram 
för perioden 2019-2022.

Sammanfattning
Ett förslag på handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för 
åren 2019-2022 har lämnats.

Ärendebeskrivning
Enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, ska kommunen 
upprätta ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst. Innan programmet antas av kommunfullmäktige ska 
samråd ha skett med de myndig-heter som kan ha väsentligt intresse i 
saken. Remissyttranden har inkommit från: Region Kalmar län, Vimmerby 
kommun, Polisen, Socialförvaltningen, Ekonomikontoret och 
Länsstyrelsen.

Ett nytt och omarbetat handlingsprogram för perioden 2019-2022 är 
framtaget för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. 
Dokument som ligger till grund för redovisat handlingsprogram är enligt 
nedan och är sekretessklassade. Dessa dokument kommer att redovisas vid 
förfrågan och enligt fastställda rutiner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och underlag från räddningschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 114/2020

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 53/2020 Dnr 2019/12

Tillväxt- och näringslivsprogram 2020-2023
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna det framtagna 
Tillväxt- och näringslivsprogrammet 2020-2023, med ändringen att under 
Värdegrund ändra till gott bemötande istället för aktivt bemötande. 

Detta innebär att tidigare program upphör att gälla. 

Sammanfattning
Förslag på tillväxt- och näringslivprogram för åren 2020-2023 överlämnas 
för antagande i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade § 52/2019 att anta föreslagen plan och 
insatsområden till det nya tillväxt- och näringslivsprogrammet för 2020–
2023. Arbetsgrupper för varje insatsområde har arbetat fram förlag till mål 
och aktiviteter. Tillväxt- och näringslivsrådet är första remissinstans.

Programförslaget har lämnats på remiss till förvaltningarna, 
näringslivsgruppen och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK).

Yttrande har kommit in från miljö- och byggnadsförvaltningen, ÖSK, 
personalkontoret, räddningstjänsten och näringslivsgruppen.

Arbetsutskottet beslutade § 1/2020 att återremittera ärendet för genomgång 
av yttrandena i arbetsgrupperna. Inga kompletteringar eller tillägg har 
gjorts i programmet.

Komplettering har nu skett och lämnats till arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingskontoret
Tillväxt- och näringslivsprogrammet
Inkomna yttranden
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 1/2020, 23/2020, 120/2020

Skickas till
Kommunfullmäktige
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