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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ärendelista 2020-09-28 
 

 
 Upprop   

§ 69 Meddelanden 2020/4  

§ 70 Allmänhetens frågestund   

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

2020/114  

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

2020/118  

§ 73 Fråga från Lennart Davidsson, KD, 
angående besked om cykelvägar 

  

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

2020/3  

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

  

§ 76 Entledigande från Anton Mlynar, S, 
från uppdrag som ersättare i 
socialnämnden 

2020/100  

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

2020/119  

§ 78 Entledigande från Carl-Wiktor 
Svensson, M, från samtliga politiska 
uppdrag 

  

§ 79 Val av ny revisor för kommunens 
förvaltning och donationsfonder 

  

§ 80 Val av ny revisor i Östra Smålands 2020/79  
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Kommunalteknikförbund 

§ 81 Val av nya revisorer i AB Hultsfreds 
Bostäder 

  

§ 82 Val av ny revisor i Hultsfreds 
Kommunala Industri AB 

  

§ 83 Information om ny ersättare i 
kommunfullmäktige 

2020/77  

§ 84 Information om ny ledamot i 
kommunfullmäktige 

2020/74  

§ 85 Information om ny ledamot i 
kommunfullmäktige 

2020/76  

§ 86 Information om ny ledamot och 
ersättare i kommunfullmäktige 

2020/75  

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

2020/31  

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

2020/78  

§ 89 Tillväxt- och näringslivsprogram 2020-
2023 

2019/12  

§ 90 Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden 

  

 Närvarolista   

3



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-09-28 

1(1) 

Kommunfullmäktige 
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KF § 69/2020 
 
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. Samtliga partier har lämnat in sina partistödsredovisningar 
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KF § 70/2020    
 
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 § 71/2020 Dnr 2020/114  
 
Ny motion från Mattias Wärnsberg, S, om 
vänortssamarbete med en kommun i Israel 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
En motion om vänortsarbete med en kommun i Israel har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Mattias Wärnsberg, S, har 2020-09-08 lämnat in en 
motion om vänortsarbete med en kommun i Israel. I motionen framförs 
bland annat hur judar blivit trakasserade och synagogor attackerade de 
senaste åren. Ett sätt att markera mot detta skulle enligt motionsställaren 
kunna vara att kommunen tecknar ett vänortssamarbete med en kommun i 
Israel.   
 
Beslutsunderlag 
Motion från Mattias Wärnsberg, S, 2020-09-08 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KF § 72/2020 Dnr 2020/118  
 
Ny motion från Tomas Söreling och Rosie 
Folkesson, båda S, om social hänsyn vid 
offentlig upphandling 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
En motion om social hänsyn vid offentlig upphandling har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling och Rosie Folkesson, båda S, har 
2020-09-15 lämnats in en motion om social hänsyn vid offentlig 
upphandling. I motionen tas ett antal berörda områden upp. 
Motionsställarna vill att ett förslag tas fram på hur kommunen kan bli bättre 
på samtliga områden som innebär att större hänsyn tas vid upphandling. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Socialdemokraterna 2020-09-15 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KF § 73/2020    
 
Fråga från Lennart Davidsson, KD, angående 
besked om cykelvägar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad genom Lars Rosanders 
svar. 
 
Sammanfattning 
En fråga om besked om cykelvägar har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Davidsson, KD, har 2020-09-22 lämnat in 
en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander enligt följande: 
 
”Denna sommar har mer än någon annan varit en sommar för hemester och 
upplevelser i naturen. I vår kommunhar från olika politiska företrädare och 
allmänheten framförts olika förslag som gäller cykelvägar. Dessa har stor 
betydelse för dagliga kontakter och vardaglig motion. Men de har också 
betydelse för besöksnäringen och för möjligheten att nå olika upplevelser i 
kommunen. 
 
Förutom de motioner som finns inlämnade så har vi uppgifter på att det nu 
kommit så långt i Trafikverkets planering att utbyggnaden av väg 34 
mellan Målilla och Hultsfred till 1+2 väg ska påbörjas inom närtid. Men för 
oss har det varit lite oklart hur det blir med möjligheten att samtidigt skapa 
en cykelled. 
 
Mad anledning av ovanstående önskas en redovisning av hur det ligger till i 
planeringen allmänt runt motionerna som tar upp cykelleder och dessutom 
var finns frågan om byggande av cykelled när vägen mellan Målilla och 
Hultsfred breddas?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, lämnar följande svar: 
 
”Väg 34 mellan Målilla och Hultsfred 
I den vägplan Trafikverket presenterat finns en cykelväg hela sträckan 
Målilla – Hultsfred, väster om v34. Den använder befintliga grusvägar där 
sådana finns, och nyanlagd cykelväg söder om Hultsfred, fram till södra 
infarten. Sträckan man får cykla blir alltså länge än själva bilvägen, då 
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grusvägen ringlar sig mer västerut mellan Hesjön och till norr om 
Kejsarkullen. 
 
Cykelleder i kommunen 
Dacketrampet 
År 2011 introducerades cykelvägen DackeTrampet. En led som går genom 
i stort sett hela kommunen och är 117 km. Alla eventuella framtida 
cykelvägar ska på något sätt kopplas ihop med DackeTrampet. 
 
Cykla utmed Emån 
Under 2019 har Kultur-Fritid tittat på hur förutsättningarna är att anlägga 
en cykelväg utmed Emån. Förstudien har i första hand tittat på Hultsfred 
och Högsbys kommuner. Projekt har genomförts med medel från leader 
Astrid Lindgrens hembygd. 
 
Följande frågeställningar har diskuterats: 
Ska befintliga vägnät användas eller behövs nya cykelvägar byggas? 
Hur kan befintliga verksamheter knytas ihop med cykelstråket? 
Är entreprenörerna och markägarna intresserade av cykelväg? 
Hur ska samarbetet kring cykelvägen se ut? 
Ur ett långsiktigt perspektiv: Hur ska framtiden se ut?  
 
Att skylta upp en cykelväg i två kommuner är inte särskilt svårt. Det är 
viktigt att se leden i ett större perspektiv och se kopplingar till andra 
angränsande leder i närliggande kommuner som den kan knytas ihop med. 
En vision för cykelvägen längs med Emån är att skapa en led som tar en 
från ”källa till hav”. För att ta fram en sådan led behöver alla kommuner 
utmed ån samverka. Intresse finns från de övriga kommunerna och det är 
en vision att gå vidare med.  
 
Med förstudien som grund ges möjligheter att uppvakta övriga kommuner 
utmed Emån och söka finansiering och bidrag samt användas som underlag 
till hur cykelvägen kan marknadsföras, men även hur ansvarsfördelningen 
kan fördelas när det gäller ledens drift.” 
 
Beslutsunderlag 
Fråga från Lennart Davidsson, KD, 2020-09-22 
 
Skickas till 
Frågeställaren 
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KF § 74/2020 Dnr 2020/3  
 
Fråga från Tommy Rälg, S, till kommunalrådet 
angående återvinningscentralerna i kommunen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad med Lars Rosanders 
svar. 
 
Sammanfattning 
En fråga om återvinningscentralerna i kommunen har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Tommy Rälg, S, har 2020-09-10 lämnat in en fråga 
till kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, enligt följande: 
 
För drygt ett år sedan ställde Norra Socialdemokratiska föreningen i 
Hultsfred en fråga till ÖSK där vi frågade vad man tänkte göra för att 
minska sopkaoset vid återvinningscentralerna i kommunen, framför allt vid 
den vid Nytorpsvägen i Hultsfred. Vad det gäller Nytorpsvägen som är 
undanskymd, behövs belysning. Socialdemokraterna hade också ett 
föreslag på ny uppställningsplats istället för Nytorpsvägen. Svaret vi fick 
var att det pågår ett arbete och översyn av återvinningscentralerna, och att 
man var medveten om problemet med nedskräpning. Nu har det gått drygt 
ett år och inget har hänt! Nästan varje vecka ser det fortfarande bedrövligt 
ut vid  Nytorpsvägen. 
 
Nu krävs det en snabb översyn där man även ser över platser och belysning. 
Frågan till kommunalrådet är: Hur länge ska de ta för handling? 
Är det inte dags att stänga ner/flytta, de återvinningscentraler som inte 
fungerar? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, lämnar följande svar: 
 
” Återvinningsstationerna (ÅVS) ägs och drivs av förpacknings- och 
tidningsinsamlingen (FTI), som arrenderar marken från kommunen.  
 
Kommunen har meddelat FTI att återvinningsstationen på Nytorpsvägen 
måste flyttas då den inte kommer kunna vara kvar på den platsen när 
exploateringen av Varta/Handelsområde Oskar påbörjas, vilket planeras 
göras under 2021. Förslag på ny placering har lämnats men FTI har ännu 
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inte pekat ut någon exakt plats. Det kan också nämnas att FTI städar en 
gång i veckan. 
 
När det gäller belysning och annan säkerhet samt ordning och reda så för 
ÖSK en ständig dialog med FTI om detta. Den enda ÅVS som man från 
FTI:s sida valt att satsa extra på är den vid det nu rivna godsmagasinet 
invid infarten till de nya lägenheterna vid sjön Hulingen. Där är även viss 
belysning på gång. För övriga stationer är det en oklar framtid då 
konsekvenserna av den nya lagen om fastighetsnära insamling fortsatt är 
osäker. Regeringen har nyligen skickat ut en remiss om nya förändringar på 
området där man återigen vill överföra visst ansvar på kommunerna istället 
för producenterna.” 
 
Beslutsunderlag 
Fråga från Tommy Rälg, S, 2020-09-10 
 
Skickas till 
Frågeställaren 
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KF § 75/2020    
 
Möjlighet till debatt runt besvarad interpellation 
från Lennart Beijer, V, om framtiden för 
Hultsfred-Vimmerby 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationsdebatten är avslutad. 
 
Ärendebeskrivning 
Lennart Beijer, V, har tidigare lämnat in en interpellation som besvarades 
av kommunfullmäktige § 21/2020. När interpellationen besvarades kunde 
inte interpellationsställaren närvara vid sammanträdet, varför frågan 
kommer upp till debatt vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Lennart Beijer, V 
 
Skickas till 
Interpellationsställaren 
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KF § 76/2020 Dnr 2020/100  
 
Entledigande från Anton Mlynar, S, från 
uppdrag som ersättare i socialnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anton Mlynar, S, från sitt 
uppdrag som ersättare i socialnämnden. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att utse Karl-Emil Söreling, S, till ny 
ersättare i socialnämnden för innevarande mandatperiod. 
 
Ärendebeskrivning 
Anton Mlynar, S, har 2020-08-27 lämnat in en begäran om entledigande 
från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. Socialdemokraterna 
föreslår att Karl-Emil Söreling, S, utses till ny ersättare i socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Entledigande från Anton Mlynar, 2020-08-27 
Valberedningen § 10/2020 
 
Skickas till 
Den entledigade 
Den valda 
Personalkontoret 
Socialnämnden 
Kommunkansliet 
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KF § 77/2020 Dnr 2020/119  
 
Entledigande från Verona Frings-Arns, M, från 
uppdrag som ersättare i socialnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Verona Frings-Arns, M, från sitt 
uppdrag som ersättare i socialnämnden. 
 
Vidare beslutar fullmäktige att utse Alexander Lagerström, M, till ny 
ersättare i socialnämnden för innevarande mandatperiod. 
 
Ärendebeskrivning 
Verona Frings-Arns, M, har 2020-09-15 lämnat in en begäran om 
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.  
 
Valberedningen har § 11/2020 föreslagit kommunfullmäktige att utse 
Alexander Lagerström, M, utses till ny ersättare i socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Entledigande från Verona Frings-Arns, 2020-09-15 
 
Skickas till 
Den entledigade  
Den valda 
Personalkontoret 
Socialnämnden 
Kommunkansliet 
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KF § 78/2020 Dnr 2020/127  
 
Entledigande från Carl-Wiktor Svensson, M, 
från samtliga politiska uppdrag 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Carl-Wiktor Svensson, M, från 
samtliga politiska uppdrag. 
 
Vidare beslutar fullmäktige att utse Percy Hesselgård, M, till ny ledamot i 
miljö- och byggnadsnämnden och Magnus Hultman, M, till ny ersättare i 
miljö- och byggnadsnämnden för innevarande mandatperiod. 
 
Slutligen beslutar fullmäktige att utse Johan Svensson, M, till ny ersättare i 
kommunstyrelsen för innevarande mandatperiod. 
 
Sammanfattning 
Carl-Wiktor Svensson har avsagt sig samtliga politiska uppdrag. 
 
Ärendebeskrivning 
Carl-Wiktor Svensson, M, har avsagt sig samtliga politiska uppdrag. Det 
innebär uppdrag som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden och ersättare 
i kommunstyrelsen.  
 
Valberedningen har § 12/2020 föreslagit fullmäktige att utse Percy 
Hesselgård, M, till ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. Till ny 
ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Percy Hesselgård föreslås 
Magnus Hultman, M. Till ny ersättare i kommunstyrelsen föreslås Johan 
Svensson, M. 
 
Beslutsunderlag 
Entledigande från Carl-Wiktor Svensson 
Valberedningen § 12/2020 
 
Skickas till 
Den entledigade 
De valda 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kommunkansliet 
Personalkontoret 
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KF § 79/2020    
 
Val av ny revisor för kommunens förvaltning 
och donationsfonder 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Gert Hansson till ny revisor för 
kommunens förvaltning och donationsfonder för innevarande 
mandatperiod. 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen har lämnat förslag på att utse Gert Hansson till ny revisor i 
kommunens förvaltning och donationsfonder efter Jan Petersson. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen § 13/2020 
 
Skickas till 
Den valda 
Revisionen 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 
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KF § 80/2020 Dnr 2020/79  
 
Val av ny revisor i Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Staffan Leijon till ny revisor i Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund för innevarande mandatperiod. 
 
Ärendebeskrivning 
Gilbert Carlsson har tidigare avsagt sig sitt uppdrag som revisor i Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). De förtroendevalda revisorerna 
har lämnat förslag på att utse Staffan Leijon till ny revisor i ÖSK efter 
Gilbert Carlsson. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 60/2020 
Valberedningen § 14/2020 
 
Skickas till 
Den valda 
Revisionen 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Kommunkansliet 
Personalkontoret 
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KF § 81/2020    
 
Val av nya revisorer i AB Hultsfreds Bostäder 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ove Klingstedt och Gunilla 
Abrahamsson till nya revisorer i AB Hultsfreds Bostäder för innevarande 
mandatperiod. 
 
Ärendebeskrivning 
Gilbert Carlsson har tidigare avsagt sig sitt uppdrag som revisor i AB 
Hultsfreds Bostäder. Det finns även en vakant plats sedan tidigare. De 
förtroendevalda revisorerna har lämnat förslag på att utse Ove Klingstedt 
och Gunilla Abrahamsson till nya revisorer i AB Hultsfreds Bostäder för 
innevarande mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 60/2020 
Valberedningen § 15/2020 
 
Skickas till 
De valda 
Revisionen 
AB Hultsfreds Bostäder 
Kommunkansliet 
Personalkontoret 
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KF § 82/2020    
 
Val av ny revisor i Hultsfreds Kommunala 
Industri AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Gert Hansson till ny revisor i 
Hultsfreds Kommunala Industri AB för innevarande mandatperiod. 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har lämnat förslag på att utse Gert Hansson 
till ny revisor i Hultsfreds Kommunala Industri AB efter Jan Petersson. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen § 16/2020 
 
Skickas till 
Den valda 
Revisionen 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
Kommunkansliet 
Personalkontoret 
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KF § 83/2020 Dnr 2020/77  
 
Information om ny ersättare i 
kommunfullmäktige 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Larry Albertsson, SD, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade § 59/2020 att  
sammanräkning får begäras hos länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsen har 2020-07-03 utsett Anders Bohlin, SD, till ny ersättare 
efter Larry Albertsson, SD. 
 
Beslutsunderlag 
Entledigande från Larry Albertsson, SD, 2020-06-01 
Valberedningen § 7/2020 
Kommunfullmäktige § 59/2020 
 
Skickas till 
Den valda 
Kommunkansliet 
Personalkontoret 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KF § 84/2020 Dnr 2020/74  
 
Information om ny ledamot i 
kommunfullmäktige 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ingemar Zetterström, SD, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade § 52/2020 att ny 
sammanräkning får begäras hos länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsen har 2020-07-03 utsett Anders Bohlin, SD, till ny ledamot 
efter Ingemar Zetterström. SD. 
 
Beslutsunderlag 
Entledigande från Ingemar Zetterström, SD, 2020-06-01 
Valberedningen § 2/2020 
Kommunfullmäktige § 52/2020 
 
Skickas till 
Den valda 
Kommunkansliet 
Personalkontoret 
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KF § 85/2020 Dnr 2020/76  
 
Information om ny ledamot i 
kommunfullmäktige 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Lisbeth Hoffbrink, SD, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade § 58/2020 att ny 
sammanställning får begäras hos länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsen har 2020-07-03 utsett Berit Höög, SD, till ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Lisbeth Hoffbrink, SD. 
 
Beslutsunderlag 
Entledigande från Lisbeth Hoffbrink, SD, 2020-06-01 
Kommunfullmäktige § 58/2020 
 
Skickas till 
Den valda 
Kommunkansliet 
Personalkontoret 
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KF § 86/2020 Dnr 2020/75  
 
Information om ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
John Hoffbrink, SD, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade § 53/2020 att begära 
ny sammanräkning hos länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsen har 2020-07-03 utsett Nathalie Gustafsson, SD, till ny 
ledamot och Christer Åberg, SD, till ny ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Entledigande från John Hoffbrink, SD, 2020-06-01 
Kommunfullmäktige § 53/2020 
 
Skickas till 
De valda 
Kommunkansliet 
Personalkontoret 
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KF § 87/2020 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 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 
Wärnsberg, 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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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. 

Yrkanden 
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Motion från Tomas Söreling, Jonny Bengtsson, Mattias Wärnsberg, 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 
Motionsställarna 
Samhällsbyggnadsgruppen 
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KF § 88/2020 Dnr 2020/78  
 
Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) 2019-2022 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 
Kommunstyrelsen § 52/2020 
 
Skickas till 
Räddningstjänsten 
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KF § 89/2020 Dnr 2019/12  
 
Tillväxt- och näringslivsprogram 2020-2023 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna det framtagna Tillväxt- och 
näringslivsprogrammet 2020-2023.  
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att förändringen av aktivt respektive 
gott bemötande, som kommunstyrelsen föreslog § 53/2020, tas med i nästa 
översyn av fullmäktiges strategikarta. 
 
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. 
 
Kommunstyrelsen beslutade § 53/2020 att godkänna det framtagna 
Tillväxt- och näringslivsprogrammet 2020-2023, med ändringen att under 
Värdegrund ändra till gott bemötande istället för aktivt bemötande. 

Yrkanden 
Åke Nilsson, KD, och Lennart Eklund, C, yrkar bifall till 
kommunstyrelsens justerade förslag. 
 

27



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-09-28 

2(2) 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från utvecklingskontoret 
Tillväxt- och näringslivsprogrammet 
Inkomna yttranden 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 1/2020, 23/2020, 120/2020 
Kommunstyrelsen § 53/2020 
 
Skickas till 
Utvecklingskontoret 
 
 

28



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-09-28 

1(1) 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KF § 90/2020    
 
Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde redogör kommunstyrelsens ordförande Lars 
Rosander, C, för byggnationen som pågår på det särskilda boendet i 
Målilla. Vidare informeras även om att planering pågår vad gäller särskilt 
boende i Hultsfred. 
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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 Cristel Rudiger Karlsson, 
S

X

4 Lennart Davidsson, KD X

5 Carl-Johan Pettersson, - X

6 Lennart Beijer, V X

7 Anders Andersson, KD X

8 Åke Bergh, M X

9 Nour Fawal, V X

10 Per-Inge Pettersson, C X

11 Tommy Rälg, S X

12 Gunilla Aronsson, C X

13 Silva Andersson, S X

14 Ulf Larsson, C X

15 Mikael Lång, S X

16 Ronny Olsson, C X

17 Eréne Öberg, V Rickard Wästerlund, V X

18 Åke Nilsson, KD X

19 Johan Svensson, M X

20 Lennart Eklund, C X

21 Åsa Landberg, C X

22 Jonny Bengtsson, S X

23 Antje Rohde, C X

24 Rosie Folkesson, S X

25 Göran Gustafsson, SD X

26 Monica Bergh, KD X

27 Lennart Odengrund, C X

28 Tommy Ejnarsson, V X
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Fullmäktigeledamot Tjänstgörande ersättare Närvarande
§
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

29 Pär Edgren, M X

30 Elisabeth Löfkvist, C X

31 Konny Bogren, S X

32 Alexander Steinvall, C Ulf Borg, C X

33 Lena Hasting, S X

34 Ann-Charlott Andersson, C X

35 Mattias Wärnsberg, S X

36 Fredric Svensson, C Lars Nilsson, C X

37 Martina Johansson, C X

38 Conny Daag, M -

39 Janette Persson, S X

40 Owe Samuelsson, C X

41 Gun-Brith Sjögren, SD -

42 Kjell Mellberg, S X

43 Anders Bohlin, SD X

44 Nathalie Gustafsson, SD X

45 Berit Höög, SD -
           42/45
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