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KF § 1/2021 
 
Meddelanden 
1. Redovisning av anslagen för särskilda ändamål: 
 
Till kommunfullmäktiges förfogande: 
 
Anslag från årets början      Anslaget 2021 Återstår 
650 000:-       0:-  650 000:- 
 
Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål: 
 
Anslag från årets början Anslaget 2021 Återstår 
39 796 000:-  0:-  39 796 000:- 
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KF § 2/2021 Dnr 2021/7  
 
Allmänhetens frågestund 
 
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska allmänheten beredas tillfälle att ställa 
frågor vid varje sammanträde med kommunfullmäktige.  

 
Vid dagens sammanträde ställs inga frågor. 
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KF § 3/2021 Dnr 2020/194  
 
Information om ny ledamot i fullmäktige 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Bohlin, SD, har lämnat in begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i fullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige beslutade § 119/2020 att begära ny sammanräkning 
hos länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsen har 2020-12-21 beslutat att utse Christer Åberg, SD, till ny 
ledamot efter Anders Bohlin, SD. 
 
Beslutsunderlag 
Entledigande från Anders Bohlin, SD 
Kommunfullmäktige § 119/2020 
Beslut från länsstyrelsen 
 
Skickas till 
Den valda 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 
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KF § 4/2021 Dnr 2017/173  
 
Svar på motion från Eva Svedberg, S, angående 
rastplats för hundar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad utifrån förslaget 
från AB Hultsfreds Bostäder. 
 
Sammanfattning 
AB Hultsfreds Bostäder (ABHB) har fått i uppdrag att lämna yttrande över 
motion från Eva Svedberg, S, samt inkommen skrivelse om rastplats för 
hundar i Hultsfred. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Eva Svedberg, S, har 2017-11-09 lämnat in en 
motion angående rastplats för hundar. Nedanför tennisbanorna vid Hagadal 
finns en inhägnad grusplan. Motionsställaren föreslår att möjligheten att 
iordningsställa denna grusplan till en rastplats för hundar undersöks. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 310/2017 att remittera motionen till Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund att i samråd med kultur- och 
fritidsförvaltningen ta fram ett yttrande. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 195/2020 att remittera motionen till ABHB. 
 
En skrivelse i samma ärende inkom 2020-12-22. Skrivelsen överlämnades 
till ABHB. 
 
ABHB har lämnat yttrande enligt följande: 
 
”ABHB kommer att undersöka möjligheten att anlägga en hundrastgård i 
Stålhagen i samband med att omdaningen av området ska göras. 
 
I skrivelsen som inkom 2020-12-22 tas även upp ett önskemål om en 
badstege vid Stenbryggan i Hultsfred. Då detta är en fråga för kultur- och 
fritidsförvaltningen har jag gjort en avstämning med dem. Deras svar är att 
Stenbryggan är ingen allmän badplats och avslår förslaget om en badstege. 
De hänvisar istället till de allmänna badplatserna vid Strandcampingen eller 
Kristinebergsbadet.” 

Yrkanden 
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Motion från Eva Svedberg, S, 2017-11-09 
Kommunfullmäktige § 137/2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 310/2017, 195/2020, 5/2021 
Förbundsdirektionen § 36/2020 
Yttrande från VD:n ABHB 2020-12-28 
Kommunstyrelsen § 13/2021 
 
Skickas till 
Motionsställaren 
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KF § 5/2021 Dnr 2019/178  
 
Svar på motion från Lennart Beijer och Rickard 
Wästerlund, båda V, om förändring av utemiljö 
vid Albäcksskolan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom 
redovisningen av pågående projekt.  
 
Sammanfattning 
Ett förslag till svar på motionen lämnas till arbetsutskottet från barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Lennart Beijer och Rickard Wästerlund, båda V, 
har 2019-11-21 lämnat in en motion om att göra en ordentlig upprustning 
av utemiljön vid Albäcksskolan. 

 
Motionen tar upp vikten av en god arbetsmiljö för att öka elevernas resultat 
och för att förebygga psykisk ohälsa bland unga genom att stimulera till 
aktivitet och rörelse. 
 
Arbetsutskott beslutade § 3/2020 att remittera motionen till barn- och 
utbildningschefen i samråd med samhällsbyggnadsgruppen.  
 
Kontakt med motionsställarna har tagits för att säkerställa motionens 
intentioner.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat följande förslag till svar på 
motionen: 
 
”Skolområdet vid Sågdammen 
Albäcksskolans elever och NO-lärare ansökte om ett bidrag (LONA-
bidraget) från Naturvårdsverket 2016 för att genomföra ett projekt för att 
skapa uteklassrum och naturslinga runt Sågdammen vid skolan. Elevernas 
tankar och idéer togs fram i samarbete med stadsarkitekt Sara Dolk. Det 
sökta bidraget från Naturvårdsverket gavs endast till naturprojekt vid 
bäcken i anslutning till Sågdammen med en finansiering på 30% av 
kostnaderna vilket ledde till att projektet inte genomfördes. 
 
Albäcksskolans elevråd tog fram nya idéer och önskemål kring skolans 
utemiljö 2018. Stadsarkitekt Sara Dolk och projektchef Jens Karlsson hade 
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en avstämning med elevrådet på skolan för att ta tillvara på elevernas idéer 
i det fortsatta arbetet. 
 
Förslag på ritningar och kalkyl togs fram under 2018 för området kring 
Sågdammen. I projektet ingår samordning av tre delar runt Sågdammen: 
Hultsfred makeover, skolområdet och området vid Hagadal. Kalkylen 
enligt förslaget uppgår till 6 miljoner kronor för de tre delarna. 
 
Avsatta medel finns i kommunens investeringsbudget för 2021 och 2022 
för projektering och genomförande av utemiljön kring Sågdammen.  
 
Avsatta medel under 2021 för genomförande av projektering uppgår till 
250 000 kronor och avsatta medel under 2022 för utförande av projektet 
uppgår till 2 500 000 kronor. Projektets genomförande är under 
förutsättning att sökta externa bidrag erhålls.”  

Yrkande 
Lennart Beijer, V, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lennart Beijer och Rickard Wästerlund, båda V, 2019-11-21 
Kommunfullmäktige § 136/2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 3/2020, 242/2020 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2020-10-28 
Kommunstyrelsen § 14/2021 
 
Skickas till 
Motionsställarna 
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KF § 6/2021 Dnr 2020/114  
 
Svar på motion från Mattias Wärnsberg, S, om 
vänortssamarbete med en kommun i Israel 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom följande 
resonemang:  
 
Motionens syfte är gott och viktigt. Ett nytt samarbete med en israelisk 
kommun kräver dock tid och resurser, i en tid där många verksamheter är 
påverkade av situationen kring covid – 19 och internationella samarbeten är 
mer komplicerade att ta sig an. Frågan om ett samarbete med en israelsk 
kommun får därför återkomma när omständigheterna är mer gynnsamma.  
 
Vidare beslutas att frågan ska prövas på nytt i positiv anda inom två år eller 
när pandemin så tillåter. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till svar på motionen har lämnats av informationsenheten. 
Motionens syfte har stämts av med motionären.  
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Mattias Wärnsberg, S, har 2020-09-08 lämnat in en 
motion om att teckna ett vänortssamarbete med en kommun i Israel. Syftet 
skulle vara att stödja det judiska folket samt att ge barn- och ungdomar i 
vår kommun möjlighet att under grundskole- och gymnasietiden få kontakt 
med och förståelse för ungdomar i Israel. Ett samarbete skulle ge ökat 
kulturellt och ekonomiskt utbyte, främja demokrati och vara bra för 
samarbetet mellan Sverige och Israel. Enligt Israels ambassad har ingen 
svensk kommun i nuläget någon vänort i Israel. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 186/2020 att remittera motionen till 
informationsenheten som nu har lämnat följande förslag till svar på 
motionen: 
 
”Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar redan idag med 
internationalisering, främst inom gymnasiet. Arbetet är begränsat till de 
projekt där EU-bidrag kan fås, och med förutsättning att projekten kan 
kopplas till kursplanerna för olika program. Ett samarbete med Rumia i 
Polen finns genom Musikskolan.  
 
Hultsfreds kommun har tidigare via ICLD arbetat med kvinnligt 
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företagande i Botswana. ICLD har nu erbjudit Hultsfreds kommun att ingå i 
en ettårigt ”för-beredelse”-projekt om medborgardemokrati, tillsammans 
med en kommun i Kenya. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade  
2020-11-17 att ingå i det samarbetet. 
 
Med bakgrund av de internationella projekt som kommunen redan har i 
andra länder, och rådande situation kring covid – 19, föreslås att 
kommunen avvaktar med ett vänortssamarbete i nuläget.” 

Yrkanden 
Åke Nilsson, KD, yrkar att frågan ska prövas på nytt i positiv anda inom 
två år eller när pandemin så tillåter. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer därefter frågan om kommunfullmäktige kan bifalla 
tilläggsyrkandet från Åke Nilsson, KD, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Mattias Wärnsberg, S, 2020-09-08 
Kommunfullmäktige § 71/2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 186/2020, 254/2020 
Tjänsteskrivelse från informationsenheten 2020-12-01 
Kommunstyrelsen § 15/2021 
 
Skickas till 
Motionsställaren 
Informationsenheten 
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KF § 7/2021 Dnr 2019/60  
 
Revidering av ordningsföreskrifter 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutare att tidigare föreslagna tillägg av § 16 ska 
genomföras enligt nedan. 
 
Vidare beslutas att § 19 justeras enligt nedan.  
 
Sammanfattning 
Förslag till revidering av ordningsföreskrifter överlämnas för fastställande. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av en skrivelse med förslag om koppeltvång för hundar 
längs strandpromenaden utmed sjön Hulingen i Hultsfred beslutade 
arbetsutskottet § 78/2019 om en översyn av formuleringen i 
ordningsföreskrifterna och gav Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
(ÖSK) i uppdrag att återkomma med förslag till formulering i 
ordningsföreskrifterna. 
 
ÖSK lämnade 2019-10-02 yttrande om att i samband med revideringen har 
även översyn av övriga paragrafer skett. Ingen annan ändring behöver 
göras förutom justering av 16 §.  
 
Förslag till ny lydelse 16 §  
Hundar ska hållas kopplade inom följande områden: På strandpromenaden 
utmed sjön Hulingen i Hultsfred och vid badplatser, förutom vid anvisade 
hundbadplatser.  
 
De ska också hållas kopplade vid försäljningsplatser medan handeln pågår 
samt under tiden 1 april till och 30 september i park eller plantering. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 5/2020 att återremittera ärendet till ÖSK 
medavsikt att se över tidsintervallen för användning av fyrverkerier, § 19 
ordningsföreskrifterna. 
 
ÖSK har nu lämnat yttrande enligt följande: 
 
”Beredning återremitterat ärende (19 §) 
Nuvarande lydelse av 19 §:s 
Användning av pyrotekniska varor på allmän plats tillåts bara på påskafton, 
valborgsmässoafton samt nyårsafton till klockan 01.00 påföljande dag. 
Under övriga tider på året krävs polismyndighetens tillstånd. 

13



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-08 

2(2) 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
Observera att 19 § avser användning av pyrotekniska varor på alla platser 
inom kommunen som är offentliga platser enligt 1 kap 2 § första stycket  
1–4 ordningslagen om inte annat anges.  
 
Begravningsplatser, idrottsplatser, slalombackar samt av kommunen 
särskilt anordnade motionsspår, lekplatser, campingplatser och friluftsbad 
jämställs med offentlig plats.  
 
Detta regleras i 2-3 § i de lokala ordningsföreskrifterna. 
 
Alltså regleras inte användning av pyrotekniska varor på privat mark i 
ordningslagen.  
 
Det har historiskt inte varit ett större problem med användandet av pyro-
tekniska varor på offentlig plats. Lagstiftningen gällande användandet av 
pyrotekniska varor har också de senaste åren reglerats hårdare. Marknaden 
har blivit mer reglerade och det har inneburit krav på specialistkunskap och 
utbildning för användande av vissa pyrotekniska varor. 
 
Med hänsyn till ovanstående fakta föreslås följande nya lydelse: 
 
Användning av pyrotekniska varor på allmän plats kräver 
polismyndighetens tillstånd året runt.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 78/2019, 215/2019, 5/2020, 243/2020 
Tjänsteskrivelse från projektchefen 2019-10-02 
Inkomna yttranden 
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2020-01-08 
Tjänsteskrivelse projektchefen 2020-10-29 
Kommunstyrelsen § 16/2021 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Länsstyrelsen Kalmar län 
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KF § 8/2021 Dnr 2020/181  
 
Behov av verksamhet och lokaler på 
Knektagårdens område 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Knektagårdens fastigheter kvarstår i 
kommunens ägo, och alltså inte förvärvas av KHF Hultsfreds Trygga Hem. 
Kommande ombyggnationer etc kommer alltså ske i kommunens regi. 
Detta innebär en ändring av fullmäktiges beslut §131/2017. 
 
Sammanfattning 
Knektagårdsområdet föreslås kvarstå i kommunens ägo. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 30/2020-02-25 att ge 
socialnämnden i uppdrag att se över behoven av användning av lokaler på 
Knektagårdsområdet i Hultsfred. Socialnämnden har genomfört detta 
uppdrag och redovisat vilka verksamheter som nämnden anser ska vara 
kvar på området.  
 
Socialnämnden föreslår i protokoll § 124/2020 kommunfullmäktige besluta 
att Knektagårdens fastigheter inte förvärvas av KHF Hultsfreds Trygga 
Hem utan ombyggnad sker i kommunens regi. Då inga platser i särskilt 
boende kommer att finnas där i framtiden anser nämnden att det inte längre 
finns motiv för att sälja delar av området till Hultsfred Trygga Hem, vilket 
var ett ursprungligt förslag enligt beslut i KF §131/2017. Förslaget innebär 
en förändring av samarbetsavtalet, som gick ut på att föreningen skulle äga 
och förvalta samt omvandla anläggningen Knektagården. Övriga särskilda 
boende i kommunen berörs ej av denna förändring i samarbetsavtalet 
 
Dialog om detta har förts med Styrelsen för Hultsfred Trygga Hem som 
delar samma syn på ärendet. 

Yrkanden 
Per-Inge Pettersson, C, Tommy Ejnarsson, V, och Åke Nilsson, KD, yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 124/2020 
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens ordförande 2020-12-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 253/2020 
Kommunstyrelsen § 17/2021 
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Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
Socialnämnden 
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KF § 9/2021 Dnr 2020/175  
 
Flytt av uppdraget som bredbandssamordnare 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen lämnar över följande 
uppdrag till Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK): 
- uppdraget att ansvara för kommunens Bredbandsstrategi och 
bredbandssamordning 
- uppdraget att vara utförarorganisation för skolskjutssamordning.  
 
Uppdragen införs i ÖSK:s förbundsordning.  
 
Vidare beslutas att justeringar i förbundsordningen gällande förtydligande 
av krisledning godkänns.  
 
Ovanstående gäller under förutsättning att Högsby kommun beslutar 
detsamma. 
 
Sammanfattning 
Hultsfreds kommun har ett behov av att omorganisera sin hantering 
gällande bredbandsfrågor och skolskjutshandläggning. Föreslaget är att 
lämna över båda uppdragen till ÖSK. Överlämnande av uppdrag kräver 
ändringar i förbundsordningen och därför beslut av både Högsby och 
Hultsfreds kommuner. I samband med detta föreslås ytterligare några 
justeringar av förbundsordningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun har ett behov av att omorganisera sin hantering 
gällande bredbandsfrågor och skolskjutshandläggning. Diskussioner har 
skett för att kunna hitta en lösning genom att flytta båda uppdragen till 
ÖSK. Överlämnande av uppdrag kräver ändringar i förbundsordningen och 
därför beslut av både Högsby och Hultsfreds kommuner. 
 
Ansvaret för bredbandsfrågor ligger idag på kommunstyrelsens  
E-utvecklingskontor, 0,5 tjänst genom konsult. Ansvaret för 
skolskjutshantering finns idag på kommunstyrelsens utvecklingskontor men 
utförs på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden, 0,25 tjänst. 

Ansvaret för bredbandsstrategin och bredbandssamordningen 
lämnas över till ÖSK ifrån E-utvecklingskontoret 
E-utvecklingskontoret, kommunstyrelsens förvaltning, ansvarar för 
kommunens bredbandsstrategi och tjänsten som bredbandssamordnare 
finns där. Det har bestått av ett konsultuppdrag till CT konsult AB. Från 
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årsskiftet upphör uppdraget till CT konsult och fortsatt arbete med 
bredbandssamordningen föreslås övertas av ÖSK, likaså ansvaret för 
bredbandsstrategin. 
 
Rollen bredbandssamordnare finns beskriven i kommunens 
bredbandsstrategi samt i en bilaga till densamma och består i huvudsak av; 

 Omvärldsbevakning samt kartläggning av bredbandsaktörer 
 Kartläggning av bredbandstäckning 
 Hantering av bidragsansökningar 
 Stödjande insatser till byalag, föreningar och andra aktörer  
 Övriga insatser för att öka andelen hushåll med tillgång till fiber 

samt öka andelen anslutna till fibernät 
 

Budget för bredbandsuppdraget är 600 tkr och föreslås flyttas i samband 
med ombudgeteringen 2021 till ÖSK. Tjänstegraden beräknas till cirka  
50 % för att hantera uppdraget. Det kommer också finnas behov att, kort- 
och långsiktigt, köpa in viss kompetens via konsult. Utöver driftbudget 
finns det investeringsmedel inom Hultsfreds kommun för att hantera 
uppdraget. Dessa hanteras på samma sätt som övriga investeringar inom 
kommunen med startbesked och övrig politisk hantering. 
 
ÖSK kan under 2021–2022 behöva återkomma med reviderat förslag på 
bredbandsstrategin. 
 
I samband med detta så justeras E-utvecklingskontorets verksamhetsidé 
enligt redovisad bilaga. 

Att vara utförarorganisation för skolskjutssamordning lämnas 
över till ÖSK men fortsatt utförs på uppdrag av Barn- och 
utbildningsnämnden 
Skolskjutshanteringen är delvis en myndighetsutövning som idag ligger hos 
barn- och utbildningsnämnden (BUN) som ansvarig nämnd. 
Handläggningen och delar av beslutsfattandet sker på delegation av 
medarbetare hos utvecklingskontoret. 
 
På grund av att medarbetare ska sluta inom utvecklingskontoret och att det 
stundar en omorganisation så har frågan om att flytta denna funktion till 
ÖSK blivit aktuell.  
 
Tidigare har ansvaret för de regionala- och bevakningen av de nationella 
infrastrukturfrågorna flyttat från utvecklingskontoret till ÖSK. Det finns 
således en naturlig koppling till skolskjutsfrågan inom ÖSK.  
ÖSK hanterar också flera andra myndighetsfrågor kopplade till 
infrastruktur/trafik såsom parkeringsövervakning, parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade samt lokala trafikföreskrifter. 
 
Om en flytt av skolskjutsfrågan blir aktuell innebär det att 
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myndighetsutövningen kommer ligga kvar hos BUN och endast 
handläggning sker av ÖSK. ÖSK blir således en utförarorganisation åt 
BUN.  
 
Men en dialog pågår med jurister på SKR och med BUN om vad som är 
möjligt och lämpligt framöver. Således kan det visa sig att ärendet slutligen 
utformas som ett förslag till överlämnandet av uppdraget till ÖSK i sin 
helhet. Det skulle i sådana fall innebära att även myndighetsutövningen 
flyttas över till ÖSK. Eventuellt kan det komma som ett tilläggsförslag 
längre fram när förvaltningarna ser vad som är mest rationellt och 
rättssäkert. 
 
Skolskjutsfrågan kräver en tjänstegrad på cirka 25 % utslaget över året. 
Tyvärr är handläggningen väldigt säsongsbaserad så tjänstegraden kan 
variera mellan 0–100 % vissa månader. Det finns således ett behov att 
samordna uppdraget med annan verksamhet för att kunna säkerställa en 
rimlig belastning över hela året. 
 
I samband med överföringen av uppdraget till ÖSK så justeras 
utvecklingskontorets verksamhetsidé och antal tjänster minskar med 0,25 
enligt redovisad bilaga. 

Det föreslås ytterligare justering av förbundsordningen – 
förtydligande av krisledning. 
I nuvarande förbundsordning för ÖSK finns det behov av några justeringar 
för att bättre överensstämma med verkligheten. Dessa finns i bilagt förslag 
till förbundsordning. Kursiv överstruken text föreslås utgå och fetstil kursiv 
text föreslås införas i följande paragraf: 
 
§ 5. Krisledning  
Om medlems krisledningsnämnd eller kommunens ledande tjänsteperson 
eller den tjänsteperson som leder medlems krisledningsarbete så beslutar  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichefen 2020-11-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 240/2020, 264/2020 
Tjänsteskrivelse kommunchef 2020-12-13 
Kommunstyrelsen § 18/2021 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Högsby kommun 
Ekonomikontoret 
E-utvecklingskontoret f.k 
Utvecklingskontoret f.k 
Barn- och utbildningsnämnden f.k 
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KF § 10/2021 Dnr 2021/14  
 
Överlåtelse av aktie i Virumsvallen AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta Hultsfreds kommuns aktie i 
Virumsvallen AB till Virserums Sport och Gymnastikförening.  
 
Sammanfattning 
Förslag om att kommunen överlåter aktie i Virumsvallen AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun äger 1 av 1000 aktier i bolaget Virumsvallen AB. 
Övriga 999 aktier ägs av VSGF, Virserums Sport och Gymnastikförening. 
Föreningen har för avsikt att avveckla bolaget och önskar därför att 
kommunen överlåter sin aktie till föreningen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD ABHB 2021-01-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2021 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
VSGF 
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KF § 11/2021 Dnr 2021/15  
 
Uppräknad taxa för brandskyddskontroll, 
uppräknad sotningstaxa för Hultsfreds 
kommun samt uppräknat 
skorstensfejarmästararvode från och med   
2021-02-01 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa uppräknad taxa för 
brandskyddskontroll, uppräknad sotningstaxa för Hultsfreds kommun samt 
uppräknat skorstensfejarmästararvode från och med 2021-02-01. 
 
Sammanfattning 
Förslag till uppräkning av taxor och skorstensfejarmästararvode att gälla 
från och med 2021-02-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fastställa 
taxor för både sotning och brandskyddskontroller. Nu gällande beslut gäller 
tills ny taxa träder i kraft. Kommunen tillämpar sedan 2002 sotningsindex 
enligt kommunförbundets cirkulär 2002:83. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner och Skorstensfejarmästarförbundet har 
träffat en ny överenskommelse att gälla från och med 2020-04-01. 
Föreslagen taxa är enligt rekommendation från SKR, sotningsindex 2020 
uppräknad med 4,47%. 
 
Även arvodet till skorstensfejarmästaren Lennart Slotthed är uppräknade 
med samma procentsats, från 24 007 till 25 080 kronor exklusive 
mervärdesskatt för 2020. 
 
Kommunallagen 
Enligt kommunallagen 2 kap 4 § får kommuner och regioner inte fatta 
beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana 
beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det. 
 
I vanliga fall sker en uppräkning årligen men med anledning av pandemin 
har det dröjt med en ny överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och 
Regioner och Skorstensfejarmästarförbundet. Ny taxa föreslås gälla från 
och med 1 februari 2021. Detta innebär att taxan som fastställdes från 1 juli 
2019 gäller till och med 31 januari 2021. 
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Yrkanden 
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse räddningschefen 2020-12-14 
Förslag till ny taxa att gälla fr o m 2021-02-01 tills vidare exklusive moms.  
Förslag till ny taxa att gälla fr o m 2021-02-01 tills vidare inklusive moms. 
SKR förslag om sotningsindex för 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2021 
Kommunstyrelsen § 20/2021 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
Räddningstjänsten 
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KF § 12/2021 Dnr 2021/20  
 
Undantag av taxa i samband med hembesök för 
vaccinering mot covid-19 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att retroaktivt fastställa att vid hembesök för 
vaccinering mot covid-19 ska ingen taxa tas ut. 
 
Beslutet gäller från och med 12 januari 2021. 
 
Sammanfattning 
Med anledning av skyndsamhet måste beslut tas om att ingen taxa ska tas 
ut vid hembesök för vaccinering mot covid-19. Detta är ett tillfälligt avsteg 
från taxan som kommunfullmäktige fastställt och sedvanlig hantering för 
ändrat beslut om taxan ska göras av kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunallagen 
Enligt kommunallagen 2 kap 4 § får kommuner och regioner inte fatta 
beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana 
beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det. I detta fall är det 
till fördel för kommunens äldre invånare och frågan är påkallad från 
Region Kalmar. 
 
Bakgrund 
De brukare som inte har beslut om hemsjukvård utan äldre med till 
exempel hemtjänst går till vårdcentralen när de behöver vård. Detta ska 
följa den så kallade tröskelprincipen i normala fall. Tröskelprincipen 
tydliggör att den som kan ta sig till regionens vårdinrättning (vårdcentral 
eller mottagning) ska vända sig dit.  
 
Region Kalmar bedömer att de äldre enligt ovan inte kan komma till 
vårdcentralen nu när det gäller vaccineringen. Därför har kommuner i 
regionen fått i uppdrag att utföra vaccinering mot covid-19 utan kostnad 
vid hembesök.   
 
Detta innebär att kommunen får mer uppdrag av regionen vilket i sin tur 
ger en ökad belastning hos kommunen. Oavsett belastning eller inte så är 
det en kommunal taxa som inte ska tas ut. 
 
Kommunen kommer att få 200 kronor per vaccinering som genomförs från 
regionen. 
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Taxa idag 
Idag finns det en fastställd taxa för ”Hembesök gjord av sjuksköterska på 
uppdrag av regionen”. Den är fastställd till 234 kronor per besök enligt 
beslut i kommunfullmäktige § 99/2020. 
 
Förslag  
För att kunna erbjuda vaccinering vid hembesök utan att debitera taxa 
måste kommunfullmäktige i normala fall besluta om undantaget innan det 
träder i kraft. Då det råder skyndsamhet i frågan behöver undantag från 
taxan göras per omgående. Därför lämnas förslag om att ingen taxa för 
hembesök för vaccinering mot covid-19 tas ut från och med 12 januari 
2021.  
 
Det innebär att kommunfullmäktige föreslås fastställa undantaget från 
taxan retroaktivt. 

Yrkanden 
Tommy Ejnarsson, V, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunchef 2021-01-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 17/2021 
Kommunstyrelsen § 21/2021 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
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KF § 13/2021 Dnr 2021/17  
 
Översyn av styrdokument 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna översyn av styrdokument 2020 
samt besluta att e-postpolicyn, antagen 2003, upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
Kommunkansliet har uppdrag att informera kommunfullmäktige om 
styrdokument och aktualitet. Nu sker redovisning för år 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Kommunkansliet har uppdraget att bevaka och informera 
kommunfullmäktige om styrdokumenten och den översyn som ska ske 
kontinuerligt. Detta enligt tidigare beslut som var ett svar på en av 
revisorernas granskningsrapport. I  styrmodellen finns dokumentet 
”Riktlinjer för begrepp på styrande dokument i Hultsfreds kommun”. Här 
finns hur namnsättning och beslutsgång ska vara. 
 
Kommunfullmäktige beslutade § 128/2019 att godkänna en rutin där 
styrdokument ska ses över varje mandatperiod. Rutinen innebär att 
kommunfullmäktige ska ha en fortsatt årlig redovisning. Till denna 
redovisning bifogas den lista över styrdokument som redovisades vid 
beslutet 2019. 
 
Översyn styrdokument 2020 
Gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden har reviderats och även beslutats i 
kommunfullmäktige § 112/2020. 
 
I och med detta har även delegationsordningarna för respektive fått en 
översyn. 
 
Nuvarande e-postpolicy upphör 
Nuvarande e-postpolicy, antagen § 199/2003 av kommunstyrelsen, är 
inaktuell och föreslås upphöra. Praxis har varit att de övergripande 
styrdokument som publicerats på webben ska i samband med översynen 
lyftas till kommunfullmäktige för att upphöra att gälla. I ett nyligen 
framtaget dokument med ”Riktlinjer för post, gods och handlingar” och 
tidigare antagna ”Riktlinjer för informationssäkerhet” finns även e-
posthantering med varför policyn nu spelat ut sin roll. Dessutom är 
dokumentet inte reviderat på ett antal år. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-01-05 
Förteckning styrdokument 2019 
E-postpolicyn 
https://www.hultsfred.se/artikel/riktlinjer-for-informationssakerhet/ 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 12/2021 
Kommunstyrelsen § 22/2021 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
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KF § 14/2021 Dnr 2021/26  
 
Genomgång av verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut 2019–2020 
 
Beslut 
Fullmäktige beslutar att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige får del av verkställigheten av beslut mellan 2018 och 
2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige § 142/2018-11-19 Dnr 2015/120 Attraktiv 
arbetsgivare – förslag till uppdrag förmåner 
Kommunfullmäktige beslutar om att ge uppdrag till personalkontoret om 
att ta fram förmåner inom specifika områden kopplade till 
kompetensförsörjningsplanen och värdegrunden ”Du syns och hörs i 
Hultsfred”. Dessa områden är flexibelt arbetsliv, livslångt lärande, balans i 
livet och trygg framtid. Inom områdena återfinns förmåner som handlar om 
hälsa, trivsel, ekonomi, utveckling, ledigheter och pension. 
Vidare beslutas att redovisning av uppdraget ska ske under första kvartalet 
2019. 
 
Verkställande av uppdraget enligt KF:s beslut pågår. 
Inom livslångt lärande utreds även ett förslag till kompetensfond. 
I kompetensfonden finns tre byggstenar: kompetenskonto, internuniversitet 
och innovationsfond. Kompetensfonden ska stödja medarbetarna i 
Hultsfreds kommun och dess bolag, när det gäller kompetensutveckling och 
innovation– det livslånga lärandet.   
 
 
Kommunfullmäktige § 149/2018-11-19 Dnr 2018/153 Kommunens 
äldreboenden beslut 2-4 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. AB Hultsfreds Bostäder till KHF Hultsfred Trygga hem ska sälja 

anvisade fastigheter vid Klockargården och Lundagården. Priset ska 
vara enligt tidigare utförd marknadsvärdering av fastigheterna. 

2. kommunen ska sälja anvisad fastighet vid Knektagården till föreningen 
enligt senare upprättade köpekontrakt. Priset ska vara kommunens 
bokförda värde vid försäljningstillfället. 

3. ge KHF Hultsfred Trygga Hem i uppdrag att genomföra om-, till- och 
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nybyggnation på de berörda fastigheterna samt Lindgården som 
tidigare övertagits av föreningen.   

4. kommunen lämnar till KHF Hultsfred Trygga Hem kommunal borgen 
med 290,5 mnkr utöver tidigare lämnade 173,7 mnkr. 

5. en förutsättning för försäljningen av fastigheterna är att försäljningen 
kommer till stånd i enlighet med Lag (2002:93) om kooperativ 
hyresrätt. 

 
Slutligen beslutar kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får i uppdrag 
att verkställa kommunfullmäktiges beslut och att teckna kontrakten för 
försäljning av fastigheten vid Knektagården. 
 
ABHB har sålt fastigheterna vid Klockargården och Lundagården. 
Trygghetsbostäder i Virserum är färdigställda och just nu pågår om- och 
tillbyggnation vid Hemgården i Målilla. Övriga byggnationer sker enligt 
tidplan kommande år. Punkt 2 har inte verkställts då kommunfullmäktige 
föreslås besluta att Knektagårdens fastigheter kvarstår i kommunens ägo. 
 
 
Kommunfullmäktige § 182/2018-12-17 Dnr 2017/95 Motion från 
Lennart Beijer, V, om återinrättande av nämnd för kultur- och 
fritidsfrågor 
Kommunfullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunkansliet om att ta 
fram ett förslag om hur kultur- och fritidsfrågor skulle kunna beredas på 
annat sätt än att återinrätta en nämnd för kultur, idrott, föreningar och 
turism. 
 
Med detta beslutas att motionen ska vara avslagen vad gäller inrättande av 
en nämnd. Till viss del kan motionen anses vara besvarad i och med 
föreslagna uppdraget till kommunkansliet.   
 
Avrapporteringar har skett och uppfattningen är att hanteringen är god 
nog så som det hanteras idag. 
 
 
Kommunfullmäktige § 17/2019-02-11 Dnr 2017/122 Svar på motion 
från Anders Andersson, KD och Konny Bogren, S angående satsning 
på motion och ökad trygghet i Järnforsen 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad genom att ge 
uppdrag till Östra Smålands Kommunalteknikförbund att inom befintlig 
verksamhet titta vidare på förutsättningarna. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige om att avrapportering ska ske till 
kommunstyrelsen senast inom sex månader. 
 
ÖSK har ett möte bokat med Trafikverket om de delar som berör dem i 
uppdraget vi fick. Det mötet är 2 februari. 
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Kommunfullmäktige § 45/2019-03-25 Dnr 2018/187 Lokaler för 
särskolan 
Kommunfullmäktige beslutar att projektering av nya lokaler för 
grundsärskola årskurs 1-6 vid Venhagskolan i Målilla får påbörjas 2019 
och byggnation 2020. 
 
Projektet startade planenligt med projektering 2019. Under 2020 
påbörjades entreprenaden. Invändig slutbesiktning är bokad till 2021-05-
03, och utvändig markbesiktning ungefär en månad senare. Det innebär att 
allt är klart när höstterminen startar.  
 
 
Kommunfullmäktige § 46/2019-03-25 Dnr 2018/191 Ny entré och 
komplettering av vinterträdgården, Ekliden i Virserum 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt den kooperativa 
hyresrättsföreningen Hultsfred Trygga hem att genomföra investeringen av 
ny entré vid Ekliden. 
 
Investeringen uppgår till 1 208 750 kronor och finansieras via en årshyra 
för socialnämnden. Årshyran är beräknad till 58 000 kronor.     
 
Ny entré färdigställdes och invigdes innan pandemin, även 
kompletteringarna av vinterträdgården är klara. 
 
 
Kommunfullmäktige § 52/2019-03-25 Dnr 2019/12 Tillväxt- och 
näringslivsprogram 2020-2023 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen plan och insatsområden 
till det nya tillväxt- och näringslivsprogrammet för 2020–2023, med 
tilläggsyrkandet från Lars Rosander, C, som innebär att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att komplettera arbetsgrupperna med fler tjänstemän från 
miljö- och byggnadsförvaltningen. 
 

Den antagna planen och insatsområden till det nya tillväxt- och 
näringslivsprogrammet för 2020 - 2023 har genomförts enligt beslut även 
att arbetsgrupperna kompletteras med fler tjänstemän från miljö- och 
byggnadsförvaltningen.  
 
Kommunfullmäktige § 61/2019-04-29 Dnr 2019/61 Byte av 
arbetsgivarorganisation för AB Hultsfreds Bostäder  
Kommunfullmäktige beslutar att genom ägardirektiv uppdra åt AB 
Hultsfreds Bostäder att begära utträde ur Fastigo och istället ansöka om 
medlemskap i Sobona. 
 
Byta av arbetsgivarorganisation har skett. Det pågår dock utredning om 

29



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-02-08 

4(7) 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

avtal med byggnads och målarna behöver tecknas. 
 
 
Kommunfullmäktige § 67/2019-04-29 Dnr 2019/47 Svar på motion från 
Tommy Rälg, Lena Hasting, Jonny Bengtsson och Janette Persson, 
samtliga S, om gång- och cykelväg mellan Hultsfred och Silverdalen 
Kommunfullmäktige beslutar att genom att uppdrag ges till Östra Smålands 
Kommunalteknik att tillskriva Trafikverket anse motionen vara bifallen. 
 
Det är behandlat av ksau där ÖSK fick uppdraget att påbörja projektering 
av serviceväg som kan användas som cykelstråk i samband med 
överföringsledning för vatten mellan Silverdalen och Hultsfred. I samma 
beslut la ksau ett medskick till budgetberedningen om äskande av medel för 
byggnation. 
 
 
Kommunfullmäktige § 68/2019-04-29 Dnr 2018/115 Svar på motion 
från S om "Inga privata bilar i tjänsten" 
Kommunfullmäktige beslutar att ge uppdrag till serviceenheten i samarbete 
med hållbarhetsstrategen att genomföra en utredning om hur kommunen 
ska arbeta med fordon och transporter ur ett bredare perspektiv.  
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att återrapportering med resultat 
inklusive kostnader och besparingar ska ske inom 6 månader. 
 
Slutligen beslutar kommunfullmäktige att motionen anses besvarad i och 
med ovanstående. 
 
Efter utredning och återrapportering som beslutades med avstamp från 
motionen "Inga privata bilar i tjänsten" där förslag på åtgärder 
presenterades har det arbetats vidare med dessa. Prioriterade delar har 
varit att uppdatera till digitala körjournaler inkl. nytt bokningssystem, 
därtill utveckling om förslaget om en fordonsenhet för enhetligt 
fordonsansvar inom koncernen. Vid sidan om detta har arbete även följts åt 
för att uppdatera Fordonspolicy, vilket är ett eget ärende. 
  
I detta läge befinner sig förslagen om körjournaler och fordonspolicy i 
formen för samverkan med fackliga representanter. Inget nytt datum är 
bestämt för fortsatt samverkan, men bör ske i närtid. Det har varit positivt 
med samverkan för att ta del av funderingar och önskemål. 
 
Kommunfullmäktige § 75/2019-05-27 Dnr 2018/186 Flytt av 
fastighetsförvaltning från Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
till AB Hultsfreds Bostäder 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny organisation för Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund och beslutar: 
 
1. Godkänna organisationsförändringen för Östra Smålands 
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Kommunalteknikförbund gällande flytt av fastighetsförvaltningen och 
markfrågor. Förslaget finansieras inom ramen för befintlig budget och 
innebär att nuvarande tre avdelningschefer tas bort och istället blir det en 
organisation med en projektchef och tre driftschefer under förbundschefen. 
2. Anta reviderad förbundsordning för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund. 
3. Anta reviderat reglemente för Östra Smålands Kommunalteknikförbund. 
4. Att budgeten för fastighetsavdelningen och markfrågor får ligga kvar i 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund till årsskiftet 2019/2020.  
5. Att AB Hultsfreds Bostäder debiterar Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund sina kostnader för kommunens 
fastighetsförvaltning till årsskiftet 2019/2020. 
6. Vidare beslutas att den nya organisationen för Östra Smålands  
Kommunalteknikförbund och verksamhetsövergången till AB Hultsfreds 
Bostäder genomförs 2019-07-01 eller snarast efter att båda kommunernas 
kommunfullmäktiges beslut har fått laga kraft. 
7.Slutligen beslutar kommunfullmäktige om omedelbar justering av denna 
paragraf 
 
Verkställt enligt beslutet. 
 
 
Kommunfullmäktige § 114/2019-09-30 Dnr 2018/69 Svar på motion 
från Anders Andersson och Monica Bergh, båda KD, angående 
kulturminnesvårdsprogram 
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. 
 
Ksau beslutade § 247/2020 att ge kultursekreteraren i uppdrag att i samråd 
med miljö- och bygg och informationsenheten undersöka möjligheterna till 
en förstudie för ett nytt kulturmiljöprogram. Ansökan till länsstyrelsen 
skickades in den 30 november. Medel har sökts för ungefär 100 tkr. Villkor 
är att kommunen skjuter till motsvarande de medel som eventuellt blir 
beviljade. 
Länsstyrelsen har i dagsläget inte lämnat besked om ansökan är beviljad. 
 
 
Kommunfullmäktige § 6/2020-02-10 Dnr 2019/120 Motion från Tomas 
Söreling och Lena Hasting, båda S, om enhetliga välkomstskyltar till 
kommunens alla tätorter 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning 
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till tidigare beslut om välkomstskyltar, kf § 115/2019. Beslutet innebär att 
frågan ska hanteras inom ramen för arbetet i det pågående projektet 
”Hultsfreds kommun Makeover”. Dock ska ärendet återkomma till 
arbetsutskottet för slutligt ställningstagande av välkomstskyltar i stort. 
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast 1 oktober 2020. 
 
Avrapporterat på ksau. Uppdrag att jobba vidare med frågan och det finns 
en arbetsgrupp från ÖSK och informationsenheten som arbetar med det. 
De kartlägger under våren lämpliga placeringar, kostnader samt grafik för 
skyltarna på varje ort. Frågan ska sedan återkomma till ksau för att 
diskutera finansiering.  
 
Kommunfullmäktige § 37/2020-05-25 Dnr 2020/6 Ventilationsåtgärder 
i Valhall 
Kommunfullmäktige beslutar att tidigarelägga 2 500 000 kr från 2021 till 
2020 ur investeringsbudgeten för genomförande av ventilationsåtgärder på 
Valhall i Hultsfred.  
 
Projektet är upphandlat och pågår. Det är Allbygg i Hultsfred som utför 
projektet. 
 
 
Kommunfullmäktige § 39/2020-05-25 Dnr 2020/8 Program för 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat program för 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.  
Med anledning av revideringen föreslås att tidigare antagna program som 
antogs av kommunfullmäktige § 52/2016 upphör att gälla.  
 
Vidare beslutas att samtliga nämnder, styrelser och direktion reviderar sina 
respektive uppföljningsplaner utifrån den generella planen och programmet 
samt meddelar kommunfullmäktige efter fastställande. 
 
Samtliga nämnder, styrelse och direktion har reviderat sina planer samt 
meddelat fullmäktige om detta. 
 
 
Kommunfullmäktige § 44/2020-05-25 Dnr 2020/58 Digitala lösningar 
på förenklad administration vid sammanträden 
Kommunfullmäktige beslutar att digital signering i möjligaste mån ska 
införas på protokoll och övriga dokument där det idag sker via handskriven 
signering. 
 
Kommunkansliet ges uppdraget att ta fram rutin för detta samt att se över 
punkten om arvode för justering av kommunfullmäktiges protokoll i 
kommande revidering av ersättningsbestämmelserna till kommunalt 
förtroendevald.  
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Vidare beslutas att uppdrag ges till kommunkansliet för att utreda och testa 
digitalt mötessystem vid sammanträden där fokus ska vara en digital 
hantering för votering. 
 
Vad gäller finansiering av införande av digital signering och eventuellt 
mötessystem beslutas att kommunkansliet återkommer till arbetsutskottet 
innan 1 december 2020 med utvärdering och en sammanställning över 
kostnadsbild under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt 
ovan. 
 
Slutligen beslutar kommunfullmäktige ge kommunstyrelsens ordförande 
Lars Rosander i uppdrag att när så bedöms lämpligt åter låta 
kommunstyrelsens sammanträden vara offentliga. Det innebär att de tills 
vidare inte är offentliga. 
 
Kommunkansliet har redovisat sammanställning för arbetsutskottet  
§ 250/2020, samt meddelat i kf 2020-12-14. 
 
 
Kommunfullmäktige § 64/2020-06-22 Dnr 2020/85 Finansiering av 
värmeanläggningar i kvarteret Klubban i Virserum 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att kommunen lämnar ett 
driftbidrag på upp till högst 1 000 000 kr till Jormas Hotell i Virserum AB, 
för installation av bergvärme i fastigheten Klubban 4, Virserum. 
Vidimering av kostnadsutfall och färdigställande ska göras av ABHB. 
Stödet syftar till att säkerställa att hotellverksamheten kan fortsätta. 
Finansiering sker inom kontot för näringslivsbefrämjande åtgärder. 
 
Beslutet är verkställt. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag från fullmäktiges presidium 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
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KF § 15/2021 Dnr 2021/8  
 
Mål och budget 2022 - ramar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen som utgör starten för arbetet 
med budget 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Lars-Erik Rönnlund inleder med en övergripande 
omvärldsanalys. 
 
Därefter redogör ekonomichef Henric Svensson och controller Alexander 
Sundqvist för kommunens förutsättningar. I presentationen behandlades 
bland annat skattesats, investeringar och finansiella mål. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag från ekonomikontoret 
 
Skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Revisionen  
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KF § 16/2021    
 
Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde redogör kommunstyrelsens ordförande Lars 
Rosander, C, för att arbetet fortskrider enligt plan vad gäller de särskilda 
boendena i Målilla och Hultsfred. 
 
 

35



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-02-08

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 * X

4 Lennart Davidsson, KD * X

5 Carl-Johan Pettersson, - -

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  * X

33 Lena Hasting, S X

34 Ann-Charlott Andersson, C* X

35 Mattias Wärnsberg, S * X

36 Fredric Svensson, C * X

37 Martina Bäcketoft, C * X

38 Conny Daag, M * X

39 Janette Persson, S * X

40 Owe Samuelsson, C * X

41 Gun-Brith Sjögren, SD -

42 Kjell Mellberg, S * X

43 Nathalie Gustafsson, SD * X

44 Berit Höög, SD -

45 Christer Åberg, SD -
           41/45

 Deltog på distans
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