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Val av protokolljusterare, digital 
justering den 15 december kl 14 

§ 135 Meddelanden 2021/6 

§ 136 Allmänhetens frågestund 2021/7 

§ 137 Entledigande från Lena Hjelte, SD, 
som ledamot i socialnämnden 

2021/202 

§ 138 Information om ny ledamot och 
ersättare i kommunfullmäktige 

2021/185 

§ 139 Val av ny ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden 

2021/185 

§ 140 Rapport från revisionen 2021/88 

§ 141 Motion från Owe Samuelsson, C, om 
fontän i sjön Hulingen 

2021/193 

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

2021/194 

§ 143 Gallring av e-postloggar 2021/175 

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

2021/134 

§ 145 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 

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

2021/179 
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§ 147 Revidering av taxa för miljö- och 
byggnadsnämndens 
verksamhetsområde enligt miljöbalken, 
avloppsinventering 

2021/180 

§ 148 Utbetalning av partistöd för 2022 2021/182 

§ 149 Revidering av ”Bestämmelser om 
ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda” 

2021/191 

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

2021/192 

§ 151 Återrapportering av implementeringar i 
barnkonventionen - LUPP-gruppen 

§ 152 Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden 

Närvarolista 
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Kommunfullmäktige 
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KF § 135/2021 

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:-  35 994 759:-  3 801 241:- 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KF § 136/2021 Dnr 2021/7 

Allmänhetens frågestund 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska allmänheten beredas tillfälle 
att ställa frågor vid varje sammanträde med kommunfullmäktige.  

Vid dagens sammanträde ställs frågor om en kommande ansökan om 
etablering av vindkraftspark. 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, svarar på frågorna. 
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KF § 137/2021 Dnr 2021/202  
 
Entledigande från Lena Hjelte, SD, från uppdrag 
som ledamot i socialnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lena Hjelte, SD, från sitt 
uppdrag som ledamot i socialnämnden. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att utse Nathalie Gustafsson, SD, till 
ny ledamot i socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Hjelte, SD, har lämnat in en begäran om att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i socialnämnden. Nathalie Gustafsson, SD, är idag 
ersättare i socialnämnden, och vid dagens sammanträde lämnar 
sverigedemokraterna förslag på att utse Nathalie Gustafsson, SD, till ny 
ledamot i socialnämnden efter Lena Hjelte. Ärendet återkommer vid 
kommande sammanträde vad gäller uppdraget som ersättare i 
socialnämnden efter Nathalie Gustafsson, SD. 
 
Beslutsunderlag 
Entledigande från Lena Hjelte, SD, 2021-12-02 
 
Skickas till 
Den entledigade 
Den valda 
Socialnämnden 
Kommunkansliet 
Personalkontoret 
 
 
 

6



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-12-13 

1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KF § 138/2021 Dnr 2021/185  
 
Information om ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige har mottagit informationen. 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen har översänt beslut om ny ordförande och ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Pär Edgren, M, har 2021-11-02 lämnat in ett entledigande från samtliga 
politiska uppdrag. Det innebär uppdrag som ledamot i fullmäktige, 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott, samt 
ledamot i styrelsen för stiftelsen Högerudafonden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade § 120/2021 att entlediga Pär Edgren samt 
begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen gällande uppdraget som ledamot 
i fullmäktige. 
 
Länsstyrelsen har översänt beslut om att till ny ledamot i fullmäktige utses 
Marianne Vifell Waters, M, och till ny ersättare utses Sievert Andersson, M.  
 
Beslutsunderlag 
Entledigande 2021-11-02 
Kommunfullmäktige § 120/2021 
Beslut från länsstyrelsen 2021-11-17 
 
Skickas till 
De valda 
Kommunkansliet 
Personalkontoret 
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KF § 139/2021 Dnr 2021/185  
 
Val av ny ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Magnus Hultman, M, till ny 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Moderaterna lämnar förslag på ny ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Pär Edgren, M, har 2021-11-02 lämnat in ett entledigande från samtliga 
politiska uppdrag. Det innebär uppdrag som ledamot i fullmäktige, 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott, samt 
ledamot i styrelsen för stiftelsen Högerudafonden. 
 
Till dagens sammanträde lämnar Moderaterna förslag om att utse Magnus 
Hultman, M, till ny ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Pär 
Edgren, M. 
 
Beslutsunderlag 
Entledigande 2021-11-02 
Kommunfullmäktige § 120/2021 
 
Skickas till 
Den valda 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunkansliet 
Personalkontoret 
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KF § 140/2021 Dnr 2021/88  
 
Rapport från revisionen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisionens ordförande Torbjörn Karlsson informerar om de senaste 
granskningsrapporterna, granskning av kommunstyrelsens styrning och 
uppföljning av räddningstjänstens verksamhet och uppföljning av tidigare 
granskning av intern kontroll i system och rutiner. 
 
Skickas till 
Revisionen 
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KF § 141/2021 Dnr 2021/193  
 
Motion från Owe Samuelsson, C, om fontän i 
sjön Hulingen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
En motion om att placera en fontän i sjön Hulingen har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Owe Samuelsson, C, har 2021-11-15 lämnat in en 
motion om strandpromenaden och sjön Hulingen. Motionsställaren föreslår 
att det placeras en fontän 50-60 meter ut i sjön. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Owe Samuelsson, C, 2021-11-15 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KF § 142/2021 Dnr 2021/194  
 
Motion från Tomas Söreling, m fl inom S, om 
inrättande av ett centralt föreningskansli 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
En motion om inrättande av ett centralt föreningskansli har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling, Nermina Mizimovic, Tommy 
Rälg, Lena Hasting och Silva Andersson, samtliga S, har lämnat in en 
motion om inrättande av ett centralt föreningskansli. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från S-gruppen 2021-11-15 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KF § 143/2021 Dnr 2021/175  
 
Gallring av e-postloggar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att e-postloggar får gallras efter nittio dagar. 
Detta gäller för samtliga verksamheter inom kommunkoncernen. 
 
Sammanfattning 
E-postloggar är allmänna handlingar som behöver gallringsbeslut för att 
kunna raderas av IT-avdelningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
E-post som skickas från och till myndigheter inom kommunen kan utgöra 
allmänna handlingar hos respektive myndighet. Varje myndighet är ytterst 
ansvarig för den e-post som anställda tagit emot eller skickat i tjänsten. 
Varje anställd är i sin tur ansvarig för att löpande skilja ut och utan 
dröjsmål hantera allmänna handlingar i sin e-postlåda.  
 
Ett e-postmeddelande får raderas ur systemet om det inte utgör en allmän 
handling eller om det är av ringa eller tillfällig betydelse för verksamheten. 
Då behövs ingen registrering eller om det har överförts och registrerats i ett 
ärende. Handlingen kan också sparas på annat ordnat och dokumenterat 
sätt. 
 
E-postlogg 
Den information som skapas automatiskt i IT-systemen kan utgöra 
allmänna handlingar, till exempel olika typer av loggfiler. En e-postlogg är 
en logg där händelser registreras löpande och syftet är primärt att kunna 
analysera händelser i efterhand. En e-postlogg innehåller uppgift om 
avsändare, mottagare, tidpunkt och ämne. 
 
Ibland kommer begäran om att få ta del av förteckningar över in- och 
utgående e-post, så kallade e-postloggar. Detta ger en bild över hur e-
posttrafiken sett ut hos tjänsteperson eller tjänstepersoner under en viss 
tidsperiod. Den tekniska registreringen över e-postloggar uppfyller dock 
inte kraven på att vara ordnade så att det går att överblicka vilka handlingar 
som finns hos myndigheten. Den ordningen ska myndigheten själv stå för 
genom diarieföring eller annat ordnat sätt eller om det skett gallring enligt 
beslut om e-post av ringa eller tillfälligt betydelse (kommunfullmäktige § 
119/2006).  
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Förslag om gallring 
Själva e-postloggen är en allmän handling. E-postloggen är en förteckning 
över inkommande och utgående e-postmeddelanden. E-postmeddelanden 
som utgör allmänna handlingar ska registreras i myndigheternas diarium 
eller hållas ordnat på annat enhetligt och dokumenterat sätt. Allmänheten 
har möjlighet att på annat sätt än att ta del av e-postloggar, efterfråga och ta 
del av sådan e-post som är allmänna handlingar varför gallring kan göras. 
 
För att få gallra e-postloggar behövs ett särskilt beslut varför förslag lämnas 
om att e-postloggar kan gallras efter nittio dagar. Förslag lämnas också om 
att detta ska gälla för hela kommunkoncernen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-10-14 
Kommunfullmäktige § 119/2006 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 229/2021 
Kommunstyrelsen § 119/2021 
 
Skickas till 
Samtliga förvaltningar, förbund och bolag 
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KF § 144/2021 Dnr 2021/134  
 
Svar på motion från Göran Gustafsson, SD, om 
avgift för språktolkning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då lagstiftningen uttrycker 
att det är myndigheternas ansvar för tolk och att översätta handlingar om 
det behövs för att den enskilde ska kunna tillvara ta sin rätt.  
 
Sammanfattning 
Yttrande över motion om att ta avgift för språktolk har lämnats av 
kommunkansliet med förslag om avslag på motionen.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Göran Gustafsson, SD, har 2021-06-21 
lämnat in en motion om att ta en avgift för språktolk.  
 
Motionsställaren menar att språket är nyckel till jobb och motverkar 
utanförskap. Med anledning av detta föreslår motionsställaren att tolk 
erbjuds kostnadsfritt under asylprocessen, därefter avgiftsbeläggs 
språktolkning. Undantaget ska vara för de som talar något av de fem 
nationella minoritetsspråken. 
 
Kommunfullmäktige remitterade motionen § 76/2021 till kommunstyrelsen 
för beredning. Arbetsutskottet har i sin tur beslutat § 173/2021 att ge 
kommunkansliet i uppdrag att lämna yttrande över motionen. Samråd har 
skett med motionsställaren. 
 
Bestämmelser i bland annat regeringsformen, kommunallagen och 
förvaltningslagen fastställer fundament som är styrande för all offentlig 
verksamhet vad gäller språk, tolkning och avgifter. I kommunal verksamhet 
är tillgången till tolk av betydelse för både personalen och för den enskilda 
individen som behöver tolk, vilket bekräftas av nämnderna. 
 
Regeringsformen (1974:152) 2§ samt 12§ uttrycker det allmännas ansvar 
att motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 
funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra förhållanden som gäller 
den enskilde som person. 
 
Enligt kommunallagen (2017:725) 3§ ska kommunen behandla sina 
medborgare lika och det finns en skyldighet att upprätthålla rättssäker, 
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likställd behandling. För tjänster eller nyttigheter som kommuner är 
skyldiga att tillhandahålla får avgifter bara tas ut om det följer av lag eller 
annan författning. 
 
Förvaltningslagen (2017:900) 13§ uttrycker myndigheternas ansvar för tolk 
och att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna 
tillvara ta sin rätt. Det framgår att en myndighet ska använda tolk och se till 
att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till 
vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska. I förarbeten uttrycks att tolk ska användas på bekostnad av 
myndigheten i viktiga ärende där den enskilde ska kunna ta vara på sin rätt. 
 
Språklagen (2009:600) 7§ uttrycker det allmännas särskilda ansvar för att 
skydda och främja de nationella minoritetsspråken, att individer kan 
utveckla och använda det svenska teckenspråket eller att de med annat 
modersmål ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål. Lag 
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk uttrycker rätten 
att använda minoritetsspråk. 
 
För hälso- och sjukvården finns dessutom ytterligare en reglering i 
patientlagen. Den syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning 
samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 
Där sägs bland annat att informationen till patienten ska anpassas till 
mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra 
individuella förutsättningar. 
 
Förslag 
Då lagstiftningen uttrycker att det är myndigheternas ansvar för tolk och att 
översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna tillvara 
ta sin rätt föreslås avslag på motionen. Kommunen ska behandla sina 
medborgare lika och det finns en skyldighet att upprätthålla rättssäker, 
likställd behandling. För tjänster eller nyttigheter som kommuner är 
skyldiga att tillhandahålla får avgifter bara tas ut om det följer av lag eller 
annan författning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Göran Gustafsson, SD, 2021-06-21 
Kommunfullmäktige § 76/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 173/2021, 230/2021 
Yttrande administratör 2021-10-05 
Kommunstyrelsen § 120/2021 
 
Skickas till 
Motionsställaren 
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KF § 145/2021 Dnr 2020/145  
 
Svar på motion från Åke Nilsson, Lennart 
Davidsson, Monica Bergh och Anders 
Andersson, samtliga KD, om att stärka den 
medicinska kompetensen i äldreomsorgen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med bakgrund av 
socialnämndens yttrande samt att socialnämnden får i uppdrag att ta fram 
mål och nyckeltal kring kompetenskrav utifrån motionens intentioner. 
 
Sammanfattning 
Arbetsutskottet överlämnar förslag till fullmäktige om att anse motionen 
besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Åke Nilsson, Lennart Davidsson, Monica Bergh 
och Anders Andersson, samtliga KD, har 2020-10-15 lämnat in en motion 
om att stärka den medicinska kompetensen i äldreomsorgen. I motionen 
framgår bland annat att bristerna i fråga om medicinsk kompetens i 
äldreomsorgen har fått stor uppmärksamhet i samband med 
coronapandemin men problemet går längre tillbaka än så. Med anledning 
av detta föreslås bland annat att behovet av förstärkt kompetens i 
äldreomsorgen analyseras. 
 
Arbetsutskottet beslutade § att remittera motionen till socialnämnden för 
beredning. 
 
Socialnämnden har återkommit med följande yttrande: 
” Sjuksköterskor 
Förvaltningens grundbemanning gällande sjuksköterskor är ca 21 
årsarbetare. Det finns idag en svårighet att rekrytera upp till den nivån, då 
det är en brist på sjuksköterskor. Förvaltningen har i 
sjuksköterskeorganisationen kompletterat med ett antal undersköterskor 
som arbetar i nära samarbete med sjuksköterskor. Situationen med 
rekrytering varierar över tid. För närvarande är inte alla tjänster tillsatta och 
det pågår rekrytering. Under tidigare perioder har anställningar kunnat ske 
och då har det även varit en viss överanställning för att möjligheterna 
funnits till detta. Det är även ett antal sjuksköterskor som för närvarande är 
föräldralediga. 
 
Förvaltningens strävan är att uppnå en bemanning i nivå med den 
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grundbemanning som finns i budget. Förvaltningen diskuterar även 
möjligheterna till specialistutbildningar för denna yrkesgrupp. Detta då det 
dels finns ett behov av att öka antalet sjuksköterskor med 
specialistutbildning, dels att möjligheten finns för de som vill vidareutbilda 
sig.  
 
Undersköterskor 
Då det gäller undersköterskor har idag 79 procent av de tillsvidareanställda 
inom vård och omsorg en undersköterskeutbildning. Socialnämndens 
uttalade ambition är att anställa undersköterskor även om den ambitionen 
inte alltid nås. Utbildningen håller en hög nivå och är certifierad genom 
vård och omsorgscollege. Inom ramen för vård och omsorgscollege har 
även ett stort antal handledare utbildats inom kommunens vård och omsorg. 
Detta för att ge de studerande en bra praktik och bra förutsättningar för sina 
studier. 
 
För närvarande pågår även en satsning genom äldreomsorgslyftet där ett 
tjugotal medarbetare som är tillsvidareanställda påbörjat sin utbildning till 
undersköterska. Förvaltningen hoppas att det blir en fortsatt satsning så att 
utbildningen kan genomföras fullt ut. Idag finns beslut från regeringen på 
en satsning 2021, men för att dessa medarbetare ska ges möjlighet att 
fullfölja utbildning skulle det behövas en satsning även 2022. 
 
Kompetensutveckling 
Det finns idag ett nära samarbete mellan de olika professionerna inom vård 
och omsorg för att säkra de olika behoven den enskilde har. Då det gäller 
exempelvis förflyttningsutbildning som nämns i IVO:s rapport så utbildar 
arbetsterapeuter och rehabiliteringsassistenter vård och omsorgens 
medarbetare kontinuerligt. För närvarande har pandemin begränsat dessa 
utbildningar till viss del. Även inom andra vård- och omsorgsuppgifter sker 
kompetensutveckling med hjälp våra egna professioner. 
 
Nära vård är en stor samhällsutveckling som kommer att genomföras de 
närmaste åren. Denna utveckling kommer innebära många dialoger om 
kompentensutveckling och samverkan mellan regionen och kommunen. 
 
Trygg i Kommunen 
Ett nyckeltal som IVO lyfter i sin rapport är hur stor andel av de äldre inom 
hemtjänst och särskilt boende som känner sig trygga. I Hultsfreds kommun 
upplever 92 respektive 94 procent att de är trygga. Det resultatet gör att 
kommunen är bland de kommunerna med högst värde. 
 
Med anledning av ovanstående överlämnar socialnämnden beredningen till 
kommunstyrelsen för ställningstagande om ytterligare analyser ska göras 
för att göra en bedömning om ambitionsnivå.” 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 168/2021 att ärendet skulle 
återkomma under augusti. 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Motion från Åke Nilsson, Lennart Davidsson, Monica Bergh och Anders 
Andersson, samtliga KD, 2020-10-15 
Kommunfullmäktige § 93/2020 
Socialnämnden § 64/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 228/2020, 168/2021, 238/2021 
Kommunstyrelsen § 121/2021 
 
Skickas till 
Motionsställarna 
 
 
 

18



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-12-13 

1(2) 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KF § 146/2021 Dnr 2021/179  
 
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn 
enligt lagen om tobak och liknande produkter 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till taxa, med 
ändringen att kontrolltid för tillsyn av försäljning av tobaksvaror justeras 
till 1,5 timme.  
 
Vidare beslutas att tidigare beslut i fullmäktige § 47/2019 upphör att gälla. 

Reservation 
Lennart Davidsson, KD, och Konny Bogren, S, reserverar sig mot beslutet. 

Jäv 
Ulf Larsson, C, deltar inte i ärendets handläggning och beslut med 
anledning av jäv.  
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat förslag till taxa för tillsyn och 
prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter för antagande i 
fullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Resursbehovsutredningen som genomfördes 2021 visar att en timmes 
kontrolltid per tillståndshavare inte är nog för att utföra den tillsyn som 
behövs. Därför justeras den årliga tillsynen till två timmar. 
Det har under året kommit in flera anmälningar om ändring av 
bolagsförhållanden hos tillståndshavare. Handläggningen av dessa 
ändringar finansieras med en ny post i taxan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 169/2021 att föreslå 
kommunfullmäktige justera den årliga tillsynen för försäljning av 
tobaksvaror från en timme till två timmar. 

Yrkanden 
Lennart Davidsson, KD, Åke Nilsson, KD, och Konny Bogren, S, yrkar 
bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag om att justera den årliga 
tillsynen för försäljning av tobaksvaror till två timmar. 
 
Lars Rosander och Per-Inge Pettersson, båda C, och Tomas Söreling, S, 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag eller enligt miljö- och byggnadsnämndens 
förslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter 
Miljö- och byggnadsnämnden § 169/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 242/2021 
Kommunstyrelsen § 122/2021 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 147/2021 Dnr 2021/180  
 
Revidering av taxa för miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhetsområde enligt 
miljöbalken, avloppsinventering 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bibehålla 1 timme för inventering av 
enskilda avlopp. 
 
Vidare beslutas att tidigare beslut i kommunfullmäktige § 125/2014 upphör 
att gälla. 

Reservation 
Konny Bogren, S, reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
För att få rätt tillämpning och kostnadstäckning enligt taxan för miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken, 
avloppsinventering behöver taxan inom nämnda område revideras. 
 
Ärendebeskrivning 
Gällande taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde enligt 
miljöbalken trädde i kraft 2014-01-01. I Hultsfreds kommun gäller taxan 
enligt kommunfullmäktiges beslut § 118/2013 och för Vimmerby kommun 
gäller taxan enligt kommunfullmäktiges beslut § 216/2013. En revidering 
av taxan gjordes 2014 med anledning av att en ny renhållningsförordning 
trädde i kraft 2015-01-01, beslut KF § 125/2014, Hultsfreds kommun, 
beslut KF § 193/2014, Vimmerby kommun. 
 
Enligt gällande taxa ska det vid inventering av enskilda avlopp debiteras 1 
timme. Från mitten av 2019 har tidsredovisning skett av tidsåtgången vid 
inventering av avlopp och det har framkommit att genomsnittlig 
handläggningstid för inventering av avlopp där åtgärd krävs är 2 timmar. 
 
Taxan har tillämpats enligt att avgift endast tagits ut vid inventering av 
enskilda avlopp där åtgärd krävs och där ingen ansökan om tillstånd för ny 
avloppsanläggning skett i samband med inventeringen. Eftersom taxan 
tillämpas på detta sätt och handläggningstiden för dessa ärenden är i 
genomsnitt 2 timmar föreslås en ändring i taxan så att den överensstämmer 
med hur den tillämpas och handläggningstiden justeras. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 170/2021 att föreslå 
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kommunfullmäktige att anta revidering av taxa för miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken, enligt 
följande: 
Inventering av enskilda avlopp 1 x h 

ersätts med 
Inventering av enskilda avlopp där åtgärd krävs 2 x h 

att gälla från och med den 1 januari 2022. 

Yrkanden 
Lennart Davidsson, KD, Per-Inge Pettersson, C, Åke Bergh, M, och Göran 
Gustafsson, SD, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Konny Bogren, S, yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag eller enligt förslaget från miljö- och 
byggnadsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden § 170/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 243/2021 
Kommunstyrelsen § 123/2021 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Ekonomikontoret 
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KF § 148/2021 Dnr 2021/182  
 
Utbetalning av partistöd för 2022 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd 2022 utbetalas till de politiska 
partierna i kommunfullmäktige enligt förteckning nedan. 
 

 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunens regler årligen ta beslut om 
utbetalning av partistöd till de politiska partierna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i § 109/2014 antagit ”Regler för lokalt partistöd i 
Hultsfreds kommun”. Enligt 5 § i reglerna ska partistöd utbetalas årligen i 
förskott senast under februari månad efter beslut av fullmäktige. 
Enligt 4 § ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska ett granskningsintyg befogas. 
Redovisningen ska ske senast 6 månader efter räkenskapsåret. 
Redovisningen av 2021 års partistöd ska vara inlämnat till kommunkansliet 
senast 2022-06-30. 
 
Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat in 
redovisningen i tid för 2020. Partistöd utbetalas under 2022 med dels ett 
grundstöd om 15 142 kronor per parti samt dels ett mandatbundet stöd om  
7 664 kronor per mandat. Baserat på utvecklingen för konsumentprisindex 
(KPI) har en justering av beloppen skett jämfört med 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse controller 2021-10-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 246/2021 
Kommunstyrelsen § 124/2021 

Parti Antal mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt
Centerpartiet 15 15 142 kr 114 960 kr 130 102 kr
Socialdemokraterna 12 15 142 kr 91 968 kr 107 110 kr
Sverigedemokraterna 6 15 142 kr 45 984 kr 61 126 kr
Moderaterna 4 15 142 kr 30 656 kr 45 798 kr
Kristdemokraterna 4 15 142 kr 30 656 kr 45 798 kr
Vänsterpartiet 4 15 142 kr 30 656 kr 45 798 kr
Summa 45 435 732 kr
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Skickas till 
Ekonomikontoret 
Samtliga partier i kommunfullmäktige 
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KF § 149/2021 Dnr 2021/191  
 
Revidering av ”Bestämmelser om ersättningar 
till kommunalt förtroendevalda” 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna revideringar i 
bestämmelserna. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att bestämmelserna träder i kraft den  
1 januari 2022. 

Reservation 
Göran Gustafsson, SD, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande om återremiss. 
 
Sammanfattning 
En enklare revidering av ”Bestämmelser om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda” har genomförts av kommunkansliet. 
 
Ärendebeskrivning 
Nuvarande ersättningsbestämmelser antogs av kommunfullmäktige § 
159/2015-12-12 och att dessa började gälla 2016. 2015 var det en särskild 
beredning som tog fram nuvarande dokument. Samtidigt ändrades modell 
för uppräkning av arvoden och ersättningar. Numera sker uppräkning 
utifrån riksdagsmans grundarvode och en viss procentsats. 
 
Revideringen är utförd av kommunkansliet. Vissa reflektioner har 
inlämnats vilka nu har beaktats i revideringen. De justeringar som skett är 
markerade överstrykning för det som inte ska vara med längre. Det som är 
tillagt är kursivt och fetstil. Personalchefen har sett över delen om pension 
2.2.1. 
 
Revideringen  
Tydliggörande har skett att restid 4 timmar motsvarar maximalt 30 mil. 
Tidigare notering om att sammanträdestiden räknas från avresa från bostad 
ändras till att ”restid” räknas från avresa. Sammanträdestiden är själva 
sammanträdet. Vid sammanträde utbetalas antingen sammanträdesarvode 
eller ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det går alltså inte att få både 
och. Vid gruppmöten i samband med sammanträde med nämnd, styrelse 
eller direktion måste två eller fler delta för att arvode ska utbetalas.  
 
Numera signeras flesta protokollen digitalt men då kommunfullmäktige har 
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ett visst klockslag en viss dag att passa kvarstår ersättning för justering av 
protokoll. Närvarolistan vid sammanträden på distans fylls i av 
nämndsekreteraren av praktiska skäl. 

Yrkanden 
Lars Rosander, C, yrkar att bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 
2022. 
 
Göran Gustafsson, SD, yrkar att ärendet återremitteras med följande 
motivering: 
”Sverigedemokraterna vill ha en jämlik ersättning. Lönearbetare ska inte 
missgynnas i ersättningssystemet gentemot pension. Båda arvode och 
förlorad arbetsförtjänst ska utbetalas samtidigt.” 
 
Lars Rosander, C, och Tommy Ejnarsson, V, yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, 
och finner att ärendet ska avgöras idag, 
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag, med tilläggsyrkandet om att bestämmelserna 
träder i kraft den 1 januari 2022, och finner att kommunfullmäktige beslutar 
så. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-11-09 
Förslag till reviderade bestämmelser 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 255/2021 
Kommunstyrelsen § 125/2021 
 
Skickas till 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 
Ekonomikontoret 
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KF § 150/2021 Dnr 2021/192  
 
Förändring av arvodesmodell för uppdrag som 
ordförande och vice ordförande i miljö- och 
byggnadsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att årsarvodet för ordförande i miljö- och 
byggnadsnämnden kvarstår även de år som ordförande är vice ordförande i 
nämnden. 

Jäv 
Lennart Davidsson, KD, deltar inte i ärendets handläggning och beslut med 
anledning av jäv.  
 
Sammanfattning 
Förslag till ett arvode oavsett nivå på ordförandeskapet i miljö- och 
byggnadsnämnden för Hultsfreds kommuns del. 
 
Ärendebeskrivning 
I miljö- och byggnadsnämnden skiftar ordförandeskapet från år till år. Den 
som väljs av Hultsfreds kommun har ett årsarvode när uppdraget innebär 
ordförande, ett lägre årsarvode då uppdraget är som vice ordförande. Dock 
har det visat sig att uppdraget som ordförande eller vice ordförande inte 
skiljer sig något nämnvärt vad gäller omfattning i uppdraget. 
 
Vid revidering av bestämmelser om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda har även frågan lyfts om det ska vara samma årsarvode för 
uppdraget, oavsett det är som ordförande eller vice ordförande vad gäller 
miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Denna modell finns idag i Östra Smålands kommunalteknikförbund där 
ordförande och vice ordförande har samma nivå på årsarvode. 
Ersättningsbestämmelserna som gäller för förtroendevalda i Hultsfreds 
kommun gäller även för förtroendevalda från Högsby kommun. 
 
Vad gäller miljö- och byggnadsnämnden har Vimmerby kommuns 
förtroendevalda de ersättningsbestämmelser som gäller för Vimmerby 
kommun att följa och förtroendevalda från Hultsfreds kommun följer 
ersättningsbestämmelserna för Hultsfreds kommun.  Vimmerby kommun 
har dock samma arvode oavsett uppdrag som ordförande eller vice 
ordförande. 
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Yrkanden 
Lars Rosander, C, yrkar att arvodesmodellen träder i kraft den 1 januari 
2022. 
 
Tommy Ejnarsson, V, yrkar bifall till tilläggsyrkandet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag, med tilläggsyrkandet att arvodesmodellen träder 
i kraft den 1 januari 2022, och finner att kommunfullmäktige beslutar så. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-11-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 256/2021 
Kommunstyrelsen § 126/2021 
 
Skickas till 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 
Ekonomikontoret 
Miljö-och byggnadsförvaltningen 
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KF § 151/2021    
 
Återrapportering av implementeringar i 
barnkonventionen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade § 42/2020 att fastställa en handlingsplan 
med anledning av att barnkonventionen blev lag samt att återrapportering 
skulle ske till kommunfullmäktige senast utgången av 2021. 
 
På dagens sammanträde lämnar styrgruppen för LUPP en återrapportering 
av implementeringarna i barnkonventionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 42/2020 
 
Skickas till 
Styrgruppen för LUPP 
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KF § 152/2021    
 
Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde informerar kommunstyrelsens ordförande om att 
arbetet fortgår enligt plan vad gäller det särskilda boendet i Målilla. Vad 
gäller de särskilda boendena i Mörlunda och Vena pågår förprojektering. 
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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*  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 Lena Persson, S* X       

16 Ronny Olsson, C  X       

17 Åke Nilsson, KD   X       

18 Johan Svensson, M*  X       

19 Lennart Eklund, C*  X       

20 Åsa Landberg, C   X       

21 Jonny Bengtsson, S   X       

22 Antje Rohde, C*  X       

23 Rosie Folkesson, S  X       

24 Göran Gustafsson, SD   X       

25 Monica Bergh, KD*  X       

26 Lennart Odengrund, C*  X       

27 Tommy Ejnarsson, V*  X       

28 Elisabeth Löfkvist, C*  X       
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Fullmäktigeledamot 

 
Tjänstgörande ersättare 

 
Närvarande 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

29 Konny Bogren, S*  X       

30 Alexander Steinvall, C*   X       

31 Lena Hasting, S   X       

32 Ann-Charlott Andersson, C*  X       

33 Mattias Wärnsberg, S  X       

34 Fredric Svensson, C  Ulf Borg, C X       

35 Martina Bäcketoft, C  Maik Rohde, C* X       

36 Conny Daag, M*  X       

37 Janette Persson, S*  X       

38 Owe Samuelsson, C*   X       

39 Gun-Brith Sjögren, SD   -       

40 Kjell Mellberg, S  X       

41 Nathalie Gustafsson, SD*   X       

42 Berit Höög, SD  X       

43 Christer Åberg, SD*  X       

44 Jenny Velinder, V*  X       

45 Marianne Vifell Waters, M*  X       
                 44/45 
*Deltog på distans 
 
 
 
 
      
 
Revisor                                        Närvarande 
Torbjörn Karlsson X 
Staffan Leijon X 
Gerth Hansson X 
Gunilla Abrahamsson - 
Ove Klingstedt X 
Brita Freudenthal X 
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