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  Ersättarna för kännedom 
Kommunfullmäktige 2022-04-13 

Tid för sammanträde måndagen den 25 april 2022 kl. 18:30 
 
Lokal Balder, Valhall i Hultsfred  
 

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

 
Kommunfullmäktiges ledamöter bjuds in till att innan fullmäktiges 
sammanträde delta i årsstämmorna för Hultsfreds Kommunala 
Industri AB, Rock City AB och Invensys Property Company AB som 
äger rum i sal Balder, Valhall kl 17. 

 
Möjlighet finns för allmänheten att följa sammanträdet direkt via 
youtube.com/hultsfredskommun 
 
Efter sammanträdet bjuds samtliga ledamöter i fullmäktige in till en 
workshop om ICLD och medborgarinflytande.  
  
  

Anders Andersson  
Ordförande Emma Oscarsson 
 Sekreterare 

     
 
Ärenden  

1 Upprop   

2 Val av protokolljusterare, digital justering 
den 2 maj kl 14 

  

3 Meddelanden 2022/9  

4 Allmänhetens frågestund 2022/10  

5 Nyväckta motioner   

6 Interpellationer och frågor   

7 Fråga från Rosie Folkesson, S, om 
sopsortering i flerfamiljshus och 
verksamheter 

2022/8  

8 Entlediganden   

9 Valärenden   

10 Rapport från revisionen 2022/11  



 Kungörelse 2 (2) 
  Ersättarna för kännedom 
Kommunfullmäktige 2022-04-13 

11 VA-verksamhet bokslut 2021 2022/55  

12 Svar på motion från Owe Samuelsson, C, om 
välkomstskyltar vid infartsvägar 

2021/162  

13 Antagande av detaljplan för del av Målilla 
14:3 

2022/51  

14 Kommunalt förvärv del av fastighet 
Hultsfred 3:144 

2022/52  

15 Erbjudande om köp av Sommarlovsbiljett 
2022 

2021/183  

16 Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 

2022/60  

17 Nya stadgar för KHF Hultsfred Trygga Hem 2022/62  

18 Redovisning av motioner under beredning 2022/59  

19 Information på fullmäktige angående 
äldreomsorgsutbyggnaden 

2022/12  

  



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-05 

1(1) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 37/2022 Dnr 2022/55 

VA-verksamhet bokslut 2021 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att fastställa VA-verksamhetens bokslut för 2021. 

Sammanfattning 
VA-verksamhetens bokslut för 2021 har sammanställts av 
ekonomikontoret. 

Ärendebeskrivning 
Enligt vattentjänstlagen § 50 ska VA-huvudmannen årligen upprätta en 
separat balans- och resultaträkning. Ekonomikontoret har tagit fram bokslut 
för VA- verksamheten för 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-03-01 samt underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 57/2022 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-04-05 

1(1) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KS § 38/2022 Dnr 2021/162  
 
Svar på motion från Owe Samuelsson, C, om 
välkomstskyltar vid infartvägar 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med anledning av informationsenhetens yttrande nedan. 
 
Sammanfattning 
Yttrande på motion om välkomstskyltar vid infartsvägar överlämnas för 
beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Owe Samuelsson, C, har 2021-10-04 lämnat in en 
motion om att sätta upp välkomstskyltar vid infartsvägarna till kommunen. 
Arbetsutskottet beslutade § 235/2021 att remittera motionen till 
informationsenheten för beredning. 
 
Informationsenheten har överlämnat förslag på yttrande enligt följande: 
” Ett arbete med frågan om välkomstskyltar har pågått en tid utifrån 
tidigare motioner. Makeovergruppen har fått uppdraget att ta fram underlag 
för analoga välkomstskyltar.  
 
Informationsenheten och Östra Smålands Kommunalteknikförbund har 
tagit fram två olika förslag för materialval på skyltarna. Båda förslagen 
innefattar 18 skyltar, fördelade på 8 orter, samt solcellsbelysning av 
skyltarna. 
 
Dessa förslag inklusive kostnad tas som ärende på kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2022-03-29.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Owe Samuelsson, S, 2021-10-04 
Kommunfullmäktige § 116/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 235/2022, 72/2022 
Yttrande från informationsenheten 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-05 

1(1) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 39/2022 Dnr 2022/51 

Antagande av detaljplan för del av X 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för del 
av X. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att kunna bilda en ny bostadsfastighet, under-
söka möjligheten till fler bostäder i området samt justera prickmark. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit tillgänglig för samråd och två granskningstillfällen. 
Under samråds- och granskningstiden har tretton yttranden kommit in. 

Sakägare ställer sig negativa till detaljplanen eftersom de förvärvade sin 
fastighet främst för den fria baksidan samt närheten till grönområdet. 
Sakägarna är oroliga för insyn till deras sällskapsytor samt att värdet på 
deras fastigheter kommer minska. 

Övriga yttranden föranledde redaktionella ändringar av planbeskrivning, en 
bullerutredning samt anpassande av plankarta efter bullerutredningens 
resultat. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden § 27/2022 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande och undersökning om 
betydande miljöpåverkan 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60/2022 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-05 

1(1) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 40/2022 Dnr 2022/52 

Kommunalt förvärv del av fastighet X

Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
köpekontrakt för del av skogsfastigheten X. 

Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun har förhandlat med säljaren och är överens om ett pris 
på 4 000 000 kronor för del av skogsfastigheten X. Skogsområdet är ca 31 
ha till ytan. Förslag till köpekontrakt har upprättats för del av fastigheten 
X. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD 2022-02-23 
Köpekontrakt 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 61/2022 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-05 

1(2) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 41/2022 Dnr 2021/183 

Erbjudande om köp av Sommarlovsbiljett 2022 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
sommarlovsbiljett till skolungdomar för 2022. 

Kostnaden beräknas bli 510 000 kronor och finansiering sker ur 
kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om sommarlovsbiljett för 
skolungdomar för 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kalmar länstrafik erbjuder länets samtliga kommuner att köpa 
Sommarlovsbiljett, för sommaren 2022, till skolungdomar som är 
folkbokförda i kommunen. 

Erbjudandet gäller skolungdomar som vid vårterminen lämnar antingen 
årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller år 1 och 
2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Detta gäller även friskolornas 
skolungdomar. 

Sommarlovsbiljetten är giltig under sommarlovet och gäller för obegränsat 
antal resor inom Kalmar län. Biljetten är personlig och får inte lånas ut. 
Priset för Sommarlovsbiljetten är preliminärt 538 kronor per biljett (inkl. 
moms). 

Arbetsutskottet beslutade § 247/2021 att översända skrivelsen till barn- och 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen för att återkomma 
till arbetsutskottet med yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen har 
lämnat förslag till yttrande. Arbetsutskottet beslutade § 19/2022 att 
överlämna ärendet till barn- och utbildningschefen för ytterligare 
beredning. 

Barn- och utbildningschefen har till arbetsutskottets sammanträde 
överlämnat komplettering med synpunkter inhämtade från skolorna. 

Yrkanden 
Per-Inge Pettersson och Ronny Olsson, båda C, Tomas Söreling, S, Tommy 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-05 

2(2) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ejnarsson, V, Åke Nilsson, KD, Åke Bergh, M, och Göran Gustafsson, SD, 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Kalmar länstrafik 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§§ 247/2021, 19/2022, 75/2022 
Barn- och utbildningsnämnden § 82/2021 
Yttrande kultur- och fritidschef 2021-12-28 
Yttrande barn- och utbildningschef 2022-03-24 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-05 

1(2) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 42/2022 Dnr 2022/60 

Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att godkänna 
ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Sammanfattning 
Styrelsen i Kommunassurans Syd Försäkrings AB har tagit fram förslag till 
ny bolagsordning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Hultsfreds kommun 
är en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart 
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. 

Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja 
försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 
sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna 
försäkring i det egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom 
Kommunassurans och kommer att presenteras under våren 2022, för beslut 
vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas 
Egenandelsprogrammet. 

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå 
årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. 
Ändringen av bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om 
Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är motiverade 
även oberoende av förslaget om utökning av bolagets verksamhet. Den del 
av justeringen av bolagsordningen som har koppling till 
Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 
försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. 
Syftet med justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för 
ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i 
det egna försäkringsbolaget. En justering av bolagsordningen är nödvändig 
för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos Finansinspektionen. 
Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande 
skäl:  

1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

olycksfallsförsäkring). 

2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför
bolagsstämmor i Kommunassurans. Förslaget till ändring av bolagsordning
innefattar även andra förändringar av mindre principiell vikt, t ex att
bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring AB (utan
”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas
framöver.

Bilagor: 
• Styrelsens förslag till Bolagsordning (2022) - jämförelse med 2018

års bolagsordning samt kommentarer
• Styrelsens förslag till Bolagsordning (2022) - layout

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-03-22 
Förslag till bolagsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 81/2022 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 
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1(2) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 43/2022 Dnr 2022/62 

Nya stadgar för KHF Hultsfred Trygga Hem 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att godkänna 
nya stadgar för KHF Hultsfred Trygga Hem. 

Sammanfattning 
Riksbyggen har tagit fram nya stadgar för kooperativa hyresrättsföreningar. 

Ärendebeskrivning 
Riksbyggen har tagit fram förslag på nya stadgar till kooperativa 
hyresrättsföreningar för äldre. Utöver generella textförtydliganden och 
laghänvisningar så innefattar förslaget i huvudsak följande ändringar 
jämfört med föreningens nuvarande stadgar:  

• Att Samverkansföreningen för kooperativa hyresrättsföreningar kan
bli medlem i föreningen.

• Att person som är intresserad av att bo i föreningen men som ännu
inte tilldelats lägenhet inte kan vara medlem.

• Att fördelning av lägenheter (trygghetslägenheter) även kan göras
av föreningen.

• Att styrelsen kan besluta om kortare utträdestid när en medlem har
avsagt sig sitt medlemskap.

• Att medlemsinsatsen ska betalas i samband med att medlemskapet
beviljas.

• Att styrelsen inte kan besluta om annan fördelningsgrund av hyran
än lägenheternas yta och läge.

• Att person som ska hyra i andrahand uppfyller föreningens krav för
medlemskap (andrahandshyresgästen kan inte bli medlem).

• Att valbar person till uppdrag i styrelsen som föreningsstämman
utser kan vara person som representerar vård- och
omsorgsverksamheten, kommunen eller Riksbyggen.

• Att styrelsen inom sig ska utse ordförande och att ordförande ska
vara en av de av kommunen utsedda ledamöterna.

• Att styrelsen inte utan kommunens skriftliga godkännande kan
besluta om inteckning eller inskrivning i föreningens fasta egendom
eller tomträtt.

• Att styrelsen får besluta om väsentliga till- och/eller ombyggnader
utan föreningsstämmans godkännande. Beslut om väsentlig
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

förändring som berör enskild medlems lägenhet ska dock alltid 
beslutas av föreningsstämman.  

• Att kallelse och information till medlemmar kan delas ut med 
elektroniska hjälpmedel (e-post).  

• Att god man kan vara ombud och företräda medlem vid 
föreningsstämma.  

 
Beslut om att anta nya stadgar ska tas på två på varandra följande 
föreningsstämmor samt godkännas av Hultsfred kommun och Riksbyggen 
 
Bilagor: 

• Nya stadgar KHF Hultsfred Trygga Hem 
• Jämförelsedokument stadgar Hultsfred Trygga Hem 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-03-28 
Nya stadgar Hultsfreds Trygga Hem 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 44/2022 Dnr 2022/59  
 
Redovisning av motioner under beredning 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av 
motioner under beredning per 2022-03-22. 
 
Sammanfattning 
Kommunkansliet har i uppdrag att två gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige vad gäller motioner under beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunkansliet har tagit fram en sammanställning av motioner som är under 
beredning per 2022-03-21. Det är 13 motioner. Den äldsta är från 2019-06-18. 
 
Cykelled mellan Järnforsen och 
Målilla KD 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 
turism- och informationschefen 

  

Cykelplan KD 
Kultur- och fritidsförvaltningen, 
turism- och informationschefen 

  

Hulingen runt V Kultur- och fritidsförvaltningen, ÖSK   
Moratorium C Kansliet   
Offentliga toaletter vid 
strandpromenaden S, V Kultur- och fritidsförvaltningen, ÖSK 

  

Konst på kommunens fasadväggar S 
ABHB, Hultsfred Trygga hem, kultur- 
och fritidsförvaltningen 

  

Välkomstskyltar vid infartsvägar C Kf 25 april   
Marklägenheter i Virseums centrum KD Plan- och byggnadsavdelningen   
Fontän i Hulingen C På gång till ksau   
Inrättande av centralt föreningskansli S Kultur- och fritidsförvaltningen   
Arbetsskor till personal inom vård 
och omsorg S Socialnämnden, personalkontoret 

  

Träbyggnadsstrategi 
M, 
S Samhällsbyggnadsgruppen 

  

Gång- och cykelväg mellan Mörlunda 
och Karlsborg C ÖSK 

  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare 2022-03-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 80/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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