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  Ersättarna för kännedom 
Kommunfullmäktige 2021-12-01 

Tid för sammanträde måndagen den 13 december 2021 kl. 18:30  
 

Ledamöter som önskar delta digitalt ska meddela detta till 
kommunkansliet senast fyra timmar innan mötet. De som anmält detta 
erhåller länk. 

 
Presidiet rekommenderar, utifrån de råd som folkhälsomyndigheten 
givit, att de ledamöter som eventuellt ej är fullt vaccinerade mot  
covid-19 deltar digitalt i sammanträdet. 

 
Möjlighet finns för allmänheten att följa sammanträdet digitalt via 
Teams. För att få tillgång till en länk till sammanträdet, kontakta 
kommunsekreteraren på telefon 0495-24 08 14 eller via mejl 
emma.oscarsson@hultsfred.se 

 
 
Lokal Rock City, Hultsfred 

  
  

Anders Andersson  
Ordförande Emma Oscarsson 
 Sekreterare 

     
 
Ärenden  

1 Upprop   

2 Val av protokolljusterare, digital justering 
den 15 december kl 14 

  

3 Meddelanden 2021/6  

4 Allmänhetens frågestund - som alternativ till 
att ställa frågan muntligt under 
sammanträdet finns möjlighet att skicka 
frågan till kommunkansliet, 
kommunkansliet@hultsfred.se, senast den 10 
december 

2021/7  

5 Nyväckta motioner   

6 Interpellationer och frågor   

7 Entlediganden   

8 Valärenden   
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9 Information om ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige 

2021/185  

10 Val av ny ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden 

2021/185  

11 Rapport från revisionen 2021/88  

12 Motion från Owe Samuelsson, C, om fontän 
i sjön Hulingen 

2021/193  

13 Motion från Tomas Söreling, m fl inom S, 
om inrättande av ett centralt föreningskansli 

2021/194  

14 Gallring av e-postloggar 2021/175  

15 Svar på motion från Göran Gustafsson, SD, 
om avgift för språktolkning 

2021/134  

16 Svar på motion från Åke Nilsson, Lennart 
Davidsson, Monica Bergh och Anders 
Andersson, samtliga KD, om att stärka den 
medicinska kompetensen i äldreomsorgen 

2020/145  

17 Taxa för miljö- och byggnadsnämndens 
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter 

2021/179  

18 Revidering av taxa för miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhetsområde 
enligt miljöbalken, avloppsinventering 

2021/180  

19 Utbetalning av partistöd för 2022 2021/182  

20 Revidering av ”Bestämmelser om 
ersättningar till kommunalt förtroendevalda” 

2021/191  

21 Förändring av arvodesmodell för uppdrag 
som ordförande och vice ordförande i miljö- 
och byggnadsnämnden 

2021/192  

22 Återrapportering av implementeringar i 
barnkonventionen - LUPP-gruppen 

  

23 Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden 

  

  


