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KF § 61/2022   
 

Meddelanden 
1. Redovisning av anslagen för särskilda ändamål: 
 
Till kommunfullmäktiges förfogande: 
 
Anslag från årets början      Anslaget 2022 Återstår 
650 000:-       212 250:-  437 750:- 
 
Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål: 
 
Anslag från årets början Anslaget 2022 Återstår 
38 212 000:-  21 393 000:-                      16 819 000:- 
 
2. Beslut för kännedom från Högsby kommun om ansvarsfrihet och 
årsredovisning 2021 för ÖSK 
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KF § 62/2022 Dnr 2022/10  
 
Allmänhetens frågestund 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska allmänheten beredas tillfälle 
att ställa frågor vid varje sammanträde med kommunfullmäktige.  
 
Vid dagens sammanträde ställs frågor som i huvudsak berör sjukvård, men  
också habilitering och daglig verksamhet. Fullmäktiges ordförande  
ger frågeställaren chans att redovisa sina synpunkter och ställa sin fråga,  
trots att ämnet enbart delvis berör den primärkommunala kompetensen.   
Socialnämndens ordförande kommenterar frågan. 
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KF § 63/2022 Dnr 2022/83  
 
Motion från Alexander Steinvall, C, om funktion 
och utplacering av varningssystemet VMA 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas. 
 
Vidare beslutas att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
En motion om funktion och utplacering av varningssystemet VMA har 
lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Alexander Steinvall, C, har 2022-04-26 lämnat in en 
motion om funktion och utplacering av varningssystemet VMA. I motionen 
framkommer att det i dagsläget endast finns ett fungerande varningssystem 
på en av orterna i kommunen. Det är placerat i Hultsfred. Motionsställaren 
anser att det bör ses över vilka varningssystem som är i drift samt om fler 
bör tas i bruk i övriga tätorter. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Alexander Steinvall, C, 2022-04-25 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KF § 64/2022    
 
Information om hedersrelaterat våld från 
Riksorganisationen GAPF 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde får kommunfullmäktiges ledamöter en föreläsning 
om hedersrelaterat våld och förtryck från Riksorganisationen GAPF. 
 
Efter föreläsningen begärs ordet av Per-Inge Pettersson, C, Cristel Rudiger 
Karlsson, S, Göran Gustafsson, SD, och Åke Nilsson, KD. 
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KF § 65/2022 Dnr 2022/11  
 
Rapport från revisionen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisionen har inget att rapportera om vid dagens sammanträde. 
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KF § 66/2022 Dnr 2021/167  
 
Renhållningstaxa 2022 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till ny renhållningstaxa för 
2022 att börja gälla från 1 juni 2022 och samtidigt anta prisjusterad prislista 
för hämtning av förpackningar från flerfamiljshus. 
 
Prislistan för mottagande av avfall från verksamheter på Kejsarkullens 
avfallsanläggning kommer att vara oförändrad med samma priser som för 
2021.  
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att anta reviderade Avfallsföreskrifter 
som är uppdaterade med hänsyn till den senaste lagstiftningen. 
 
Sammanfattning 
Förslag på ny renhållningstaxa överlämnas för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) fick ett antal frågor från 
politiken förra gången renhållningstaxorna lyftes i oktober 2021. Frågorna 
är besvarade. En del taxor har räknats om sen förra förslaget i höstas. Se 
bilaga skillnad i taxor tabellerna 1-9 och tabell 20. Eftersom röda taxor 
(osorterat) kommer att finnas kvar under 2022 har en större höjning gjorts 
för dessa taxor. Gröna och gula taxor för permanent boende har sänkts 
jämfört med tidigare förslag. Taxorna är denna gång framräknade med 
hjälp av en taxe-modell som viktar taxorna beroende på vilken typ av 
sorteringsabonnemang det är, intervall för hämtning, storlek på kärl och om 
det är en taxa för villahushåll, fritidshus, flerfamiljshus eller verksamhet. 
 
Inför 1 juni 2022 föreslås följande förändringar av renhållningstaxan: 
 
Standardabonnemang, grönt 370-liter 
För att i god tid möta de kommande nationella kraven på fastighetsnära 
sortering samt kliva upp ett steg i avfallstrappan och främja ökad material-
återvinning föreslås utbyten av abonnemang enligt nedan. 
 
Från och med 1 juni 2022 får inga nya röda (osorterat) abonnemang eller 
gula (ett sorteringskärl) abonnemang tecknas. Inga nya fyrfack 240-liters 
kärl kommer att ställas ut. Det nya standardabonnemanget för villahushåll 
kommer att bli grönt abonnemang 370 liter, med två sorteringskärl. Röda 
abonnemang och kompostabonnemang kommer att bytas ut till gröna 
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abonnemang under 2023. Endast kunder i permanentbostäder som har ett 
giltigt skäl till att inte kunna sortera, kommer att kunna teckna abonnemang 
för rött 240-liters kärl med tömning 26 gånger om året. Dispensansökningar 
görs till ÖSK och beviljas för max två år i taget.  
Intyg på att kund inte kan sortera kommer att krävas från hälsocentral eller 
liknande.  
 
Information om kommande förändringar kommer att skickas ut till berörda 
abonnenter i god tid innan bytet. 
 
Förutsättningar taxor 
Enligt en beräkning som har gjorts av Avfall Sverige och Miljö- och 
avfallsbyrån utgör renhållningsavgiften cirka en procent av ett hushålls 
konsumtion av dagligvaror och sällanköpsvaror. 
 
Renhållningstaxorna sänktes mycket i maj 2018 för att beta av ett upp-
arbetat överskott. Som jämförelse sänktes det gröna abonnemanget 370-
liter med 963 kr.  
 
Renhållningsavdelningen har sedan dess betat av den största delen av över-
skottet och föreslår nu taxor som, givet att inget hade ändrats och taxorna 
hade tagits från årsskiftet, hade gett ett plus/minus noll resultat. Renhåll-
ningsavdelningen har och kommer under året få ökade kostnader på flera 
områden. Bränslepriset går stadigt uppåt liksom index för plast, index för 
kraftpapper m fl som påverkar inköpskostnaden för kärl och matavfalls-
påsar.  
 
Renhållningsavdelningen har också under 2022 tagit över ansvaret för 
insamling av tidningar. I förslaget till taxa ingår också utökning med en 
tjänst på renhållningsavdelningen. Men som nämns i svar på 
remissfrågorna kommer renhållningsorganisationen att se över sin 
organisation till 2023. 
 
Ett underskott i år kommer så långt det är möjligt täckas av kvarvarande 
överskott.  
 
Framöver kommer många utökade krav på renhållningsavdelningen bland 
annat utökat informationsansvar, krav på att främja återbruk och förbere-
delse för återbruk, utsortering av bioavfall, utsortering av textilier, utökat 
ansvar för bygg- och rivningsavfall på ÅVC, skärpta materialåtervinnings-
mål etc.  
 
Den nya lagstiftningen om bostadsnära insamling av förpackningar är 
under utformning och ute på remiss. Förslaget är att kommunerna övertar 
insamlingsansvaret för förpackningar och blir ersatta för det av produ-
centerna. Infasning av kommunerna i det nya systemet föreslås ske i tre 
etapper 2024–2026. Det är ännu inte helt fastställt hur ersättningen ska 
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utformas och om ÖSK kommer att få full kostnadstäckning för nuvarande 
system.  
 
Ersättningen kommer i alla fall att bli betydligt högre än den ÖSK får i 
dagsläget från FTI som täcker i storleksordningen en tiondel av drifts-
kostnaden för insamling av förpackningar.  
 
Förslag till höjningar 
Med utgångspunkt i detta föreslås en höjning av gröna och gula abonne-
mang med mellan cirka 800 kr till 970 kr, inklusive moms, per år. Ett grönt 
året-runt abonnemang 370 liter kommer 2022 att kosta 2 987 kr, inklusive 
moms, per år. Det är en höjning med cirka 970 kr från nuvarande pris  
2 018 kr som har varit mycket underfinansierat. Som jämförelse med andra 
kommuner kostar samma tjänst för 2022: 3 215 kr hos June avfall, 3 626 kr 
hos Markaryds kommun och 3 088 kr hos Vimmerby Energi och Miljö 
 
Röda abonnemang höjs med mellan cirka 300 kr och 900 kr. Taxorna för 
slam höjs med 4 procent samt även övriga taxor som taxa för gångavstånd, 
extra hämtningar etc. Den rörliga avgiften för flerfamiljshus och verksam-
heter höjs med som mest 14 %, medan en del avgifter sänks eller ligger 
oförändrade. Gamla taxor enligt bilaga 1 i renhållningstaxan som flertalet 
av flerfamiljshus och verksamheter betalar, höjs med 10 procent. Dessa 
taxor kommer att bytas ut löpande när sorteringssystem för dessa kund-
grupper kommer på plats.  
 
Taxorna för latrin höjs med 1 000 kr inklusive moms. Höjningen är dels för 
att få kostnadstäckning för en tjänst som färre och färre entreprenörer vill 
utföra, och dels i syfte att få över dessa kundgrupper till andra lösningar. 
 
Kommunalt insamlingsansvar för returpapper 
För att lösa insamlingen av returpapper har ÖSK hyrt in sig på nuvarande 
återvinningsstationer för att returpapper containrarna ska kunna stå kvar. 
Containrarna kommer att tömmas av befintlig hämtningsentreprenör och 
materialet kommer att köras till återvinning. För att lösa den bostadsnära 
insamlingen av returpapper hos flerfamiljshus och verksamheter har ÖSK 
annonserat ett auktorisationssystem dit godkända insamlingsentreprenörer 
kunnat anmäla sig.  
 
I renhållningstaxan anges en maxtaxa för tömning av returpapper. Det 
anger det takpris som godkänd entreprenör högst får ta ut av kund. 
 
Stegrande felsorteringsavgift 
För att komma till rätta med felsortering föreslås en stegrande felsorterings-
avgift med tre nivåer. Felsortering ger ökade behandlingskostnader för 
ÖSK och risk för nedklassning av utsorterat material.  
 
Vid första felsorteringen betalar kunden 200 kr, vid andra felsorteringen 
400 kr och vid tredje felsorteringen och fortsatt därefter 1 000 kr per till-

10



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

4(4) 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

fälle. Felsorteringen ska inte vara ringa, bedömningen görs av ÖSK:s 
personal. Bildbevis på felsorteringen kommer att krävas. Efter att ett halvår 
har fortlöpt sen den senaste utställda felsorteringsavgiften börjar kunden 
om på första nivån 200 kr. 
 
Bonus för samlingsplatser och andra mindre ändringar 
För att förbättra arbetsmiljön för renhållningschaufförerna och minska 
slitaget på bilarna, få till effektivare turer etc kommer kunder som av 
tömningstekniska skäl accepterar att kärlen placeras på en anvisad plats 
erhålla en bonus på 500 kr per år.  
 
Förutom detta har mindre justeringar gjorts såsom rätten att ta betalt vid 
kärlutställningar när kunden inte sökt uppehåll i tid, samt vid bomkörningar 
när kärlen inte har ställts fram av kunden vid beställda kärlbyten. Vissa 
redaktionella ändringar har också gjorts; flytt av kapitlet allmänna bestäm-
melser till en bilaga, några förtydliganden av text etc.   
 
Prislista verksamhetsavfall och uppdaterade avfallsföreskrifter 
Inga justeringar görs i prislistan för mottagande av avfall från verksamheter 
på Kejsarkullens avfallsanläggning. Prislistan för förpackningar från fler-
familjshus och verksamheter har räknats upp med 4 procent. 
 
Kommunens avfallsföreskrifter har uppdaterats för att stämma med ny lag-
stiftning och nya begrepp som har kommit inom avfallsområdet. 

Yrkanden 
Johan Svensson, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen §§ 32/2021, 2/2022, 8/2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 224/2021, 45/2022, 86/2022 
Kommunstyrelsen §§ 22/2022, 47/2022 
Kommunfullmäktige § 40/2022 
Renhållningstaxa samt bilagor 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Ekonomikontoret 
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KF § 67/2022 Dnr 2022/70  
 
Revidering av biblioteksplanen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade biblioteksplanen. 
 
Vidare beslutas att nuvarande biblioteksplan antagen av 
kommunfullmäktige §142/2015 upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
Biblioteksplanen har reviderats och överlämnas till kommunfullmäktige för 
beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bibliotekslagen §17 ska kommuner och ha planer för sina 
biblioteksverksamheter. Nuvarande biblioteksplan antogs 2015 och enligt 
plan ska biblioteksplan revideras vart tredje år.   
 
En biblioteksplan syftar till att beskriva kommunens biblioteksverksamhet 
samt konkretisera bibliotekets förutsättningar, behov och prioriteringar.  
Syftet med biblioteksplanen är att ge vägledning för bibliotekens 
verksamheter och ge kommunens tjänstepersoner och politiker, 
förutsättningar att se biblioteksverksamheten ur ett helhetsperspektiv.  
Många insatser förutsätter samverkan och dialog mellan förvaltningar och 
enheter. 
 
Den nya biblioteksplanen har ett reviderat mål och varje paragraf från 
bibliotekslagen har reviderats efter nuläget. Agenda 2030 lyfts såväl 
barnkonventionen. Kommunfullmäktige föreslås anta den nya reviderade 
biblioteksplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse bibliotekschef 2022-04-04 
Reviderad biblioteksplan 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 88/2022 
Kommunstyrelsen § 48/2022 
 
Skickas till 
Kultur- och fritidskontoret 
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KF § 68/2022 Dnr 2022/69  
 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet 
i Kalmar län 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för Hultsfreds kommuns del godkänna 
årsredovisningen för 2021 samt att bevilja ansvarsfrihet för 2021. 
 
Sammanfattning 
Godkännande av årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet överlämnas för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Kalmar län har, i enlighet med Lagen om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) översänt 
årsredovisning, granskning av årsredovisningen, granskning av god 
ekonomisk hushållning, rapport över basgransning samt revisionsberättelse 
för 2021. 
 
Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om årsredovisningen 
kan godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 
 
Samordningsförbundet önskar få besked när frågan om ansvarsfrihet har 
prövats av medlemmarna. 

Jäv 
Med anledning av jäv deltar inte Silva Andersson och Jonny Bengtsson, 
båda S, i ärendets handläggning och beslut. 

Yrkanden 
Lars Rosander, C, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning samt underlag för 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 90/2022 
Kommunstyrelsen § 49/2022 
 
Skickas till 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
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KF § 69/2022 Dnr 2022/72  
 
Avsatta medel till sluttäckning Kejsarkullen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avsatta medel för sluttäckning av 
Kejsarkullens deponi även får användas för att finansiera undersökningar och 
åtgärder av andra nedlagda deponier i kommunen. 
 
Sammanfattning 
Förslag om användning av avsatta medel till sluttäckning Kejsarkullen. 
 
Ärendebeskrivning 
MIFO 2 
Miljö- och byggnadsnämnden har förelagt kommunen att undersöka och risk-
klassa åtta nedlagda deponier i kommunen enligt MIFO 2. MIFO står för 
metod för inventering av förorenade områden och fas 2 innefattar en 
översiktlig undersökning som resulterar i en uppdaterad riskklassning av 
deponin. I undersökningen tas också fram förslag till åtgärder för att säkra 
området inför framtiden. 
 
I dagsläget har tre deponier undersökts och riskklassats. Ingen av deponierna är 
åtgärdade än, men det finns åtgärdsförslag framtagna för samtliga. Priorite-
ringen från miljökontoret har varit att samtliga deponier ska undersökas och 
riskklassas först men att åtgärda områdena är också något som är högt priorite-
rat. 
 
En diskussion med miljö- och byggnadsnämnden om nytt föreläggande har 
påbörjats för att prioritera om inom listan av de åtta deponierna. Detta för att 
säkerställa att åtgärder vidtas på rätt plats först även utifrån vilka andra infra-
strukturinvesteringar kommunen har i närtid och framtid. 
 
Nu bedömd kostnad för MIFO utredningar samt förslag till åtgärder som är 
planerade på undersökta deponier uppgår till 2,95 miljoner kr fördelat enligt 
följande: 
 
 
Benämning deponi     MIFO-

utredning                
Återställning Provtagning/ 

efterkontroll 
Målilla objekt 6            Redan under-

sökt, driftbi-
drag     

100 000 kr  

Hultsfred objekt 4         Redan under- 250 000 kr 200 000 kr 
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sökt, driftbi-
drag     

Hultsfred objekt 3 Redan under-
sökt, driftbi-
drag     

250 000 kr 50 000 kr 

Silverdalen objekt 1      450 000 kr ? ? 
Järnforsen objekt 8        450 000 kr ? ? 
Virserum objekt 9 400 000 kr ? ? 
Gårdveda objekt 7         400 000 kr ? ? 
Virserum objekt 10        400 000 kr ? ? 
Totalt 2,1 miljoner 600 000 kr 250 000 kr 

 
Eftersom ingen deponi har återställts ännu är kostnaden för återställning upp-
skattad baserad på hur omfattande åtgärder det är som föreslås i rapporterna. 
För två av deponierna som undersökts föreslås ytterligare provtagningar för att 
säkerställa påverkan på omgivande vatten. Ytterligare kostnader kommer att 
tillkomma för återställningar när samtliga deponier är undersökta.  
 
Avsatta medel sluttäckning Kejsarkullen 
Under 2011 sattes 35 miljoner kr av från skattemedel för att använda till 
sluttäckning av Kejsarkullens deponi.  
 
Vid årsskiftet 2022-01-01 uppgick denna summa till 39,1 miljoner kr. Under de 
senaste åren har sluttäckningsprojektet tagit emot massor till avjämning och 
modellering av deponin och fått intäkter för detta, vilket förklarar att den totala 
summan har ökat.  
 
Enligt den senaste kalkylen för sluttäckning Kejsarkullen kommer sluttäck-
ningen totalt att kosta 34,5 miljoner kr. Under entreprenadens gång kan också 
intäkterna öka något ytterligare. Det innebär att det blir pengar över som så 
långt det räcker kan användas för att undersöka och åtgärda övriga nedlagda 
deponier enligt föreläggandet. Redovisningsmässigt är det mer korrekt att ta 
pengar från skattekollektivet för att undersöka och åtgärda gamla deponier.  
Det anses inte förenligt med självkostnadsprincipen att belasta dagens avgifts-
kollektiv för att hantera historiskt deponerat avfall. Skulle avsatta medel inte 
räcka till samtliga åtgärder är det bättre att i så fall besluta om en utökad av-
sättning från skattekollektivet.  
 
Önskvärt är att avsättningen får ligga kvar så länge de sju deponierna samt 
Kejsarkullen inte är återställda och medel kvarstår i avsättningen. En årlig av-
rapportering i samband med bokslut ger en löpande ekonomisk uppföljning på 
hur avsättningen hanterats och hur uppdaterade kalkyler och tidplaner ligger. 

Yrkanden 
Johan Svensson, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen § 10/2022 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2022 
Kommunstyrelsen § 50/2022 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Ekonomikontoret 
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KF § 70/2022 Dnr 2021/174  
 
Svar på motion från Monica Bergh, KD, om att 
bygga marklägenheter i Virserums centrum 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 
motionssvaret. 
 
Sammanfattning 
Arbetsutskottet har begärt komplettering av svar till rubricerad motion. 
Förvaltningen har undersökt marknadens intresse för att bygga bostäder i 
Virserum samt undersökt berörd fastighets marknadsläge. Avslag av 
motionen föreslås med hänvisning till resultatet av detta. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Monica Bergh, KD, har lämnat in en motion om att 
bygga marklägenheter i Virserums centrum. En fastighet på Storgatan är till 
salu. Motionsställaren anser att kommunen bör undersöka möjligheten att 
köpa huset för att bygga marklägenheter. 
 
Arbetsutskottet beslutade att remittera motionen gällande att bygga 
marklägenheter på fastigheten Anden 1 till plan- och byggnadsavdelningen 
för beredning. Ett svar har därifrån erhållits. Därefter har arbetsutskottet 
bett om en komplettering, vilket nu har skett. 
 
ÖSKs (Östra Smålands Kommunalteknikförbund) förbundschef har 
undersökt marknadsläget på den aktuella fastigheten och det kan 
konstateras att önskat pris är på en nivå som vi i samråd med 
arbetsutskottet anser är mycket orimligt utifrån de marknadspriser vi ser i 
området. Men detta kan givetvis komma att förändras. 
 
Utvecklingschefen har undersökt hos olika privata marknadsaktörer om 
eventuellt intresse finns att bygga samt förhört sig om statusen på de 
planerade byggnationerna som finns i Virserum. 
 
Bedömningen från kontaktade marknadsaktörer är att det ändrade 
marknadsläget med ökade produktionskostnader och räntor gör att det blir 
allt svårare att räkna på byggnationer. Därmed att få lönsamhet på mindre 
orter, eftersom hyresnivåerna bedöms bli alltför höga i förhållande till 
nuvarande hyror på orten. 
 
Vår tjänstepersons bedömning är att ytterligare byggnationer under samma 
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tid kan försvåra ytterligare för den privata aktör som har färdiga planer i 
Virserum. Beroende på utfall hos denne aktör bör vi omvärdera eventuellt 
ytterligare behov eller bygga i stället. 

Yrkanden 
Monica Bergh, KD, yrkar att ärendet återremitteras för att undersöka värdet 
för kommunen att äga den centrala tomten för kommande byggnation av 
marklägenheter. 
 
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar så. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Monica Bergh, KD, 2021-10-14 
Kommunfullmäktige § 118/2021 
Miljö- och byggnadsnämnden § 47/2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 237/2021, 87/2022, 99/2022 
Tjänsteskrivelse kommunchef 2022-04-20 
Kommunstyrelsen § 51/2022 
 
Skickas till 
Motionsställaren 
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KF § 71/2022 Dnr 2022/74  
 
Revidering av valnämndens reglemente 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade reglementet för 
valnämnden. 
 
Vidare beslutas att det nuvarande reglementet antaget av fullmäktige 
§130/2016 upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
Förslag till reviderat reglemente för valnämnden har tagits fram. 
 
Ärendebeskrivning 
Valnämndens nuvarande reglemente antogs av kommunfullmäktige 
§130/2016. Översyn av reglementet har skett av valadministrationen i 
samråd med jurist från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
Valnämnden har behandlat ärendet och har inga synpunkter på förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse valadministrationen 2022-04-27 
Reglemente 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 106/2022 
Kommunstyrelsen § 53/2022 
 
Skickas till 
Valnämnden 
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KF § 72/2022 Dnr 2022/12  
 
Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om pågående arbete vid de 
särskilda boendena på Vetlandavägen i Målilla och Aspedalsgatan i 
Hultsfred. Vad gäller det särskilda boendet i Målilla sker slutbesiktning  
1 juli.  
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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 Christel Rudiger 
Karlsson, S 

X       

4 Lennart Davidsson, KD  X       

5 Carl-Johan Pettersson, -  X       

6 Lennart Beijer, V  X       

7 Anders Andersson, KD  X       

8 Åke Bergh, M  X       

9 Nour Fawal, V  X       

10 Per-Inge Pettersson, C  X       

11 Tommy Rälg, S Eva Svedberg, S X       

12 Gunilla Aronsson, C Lars Nilsson, C X       

13 Silva Andersson, S*  X       

14 Ulf Larsson, C  X       

15 Mikael Lång, 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 Maik Rohde, C* X       

31 Lena Hasting, S   X       

32 Ann-Charlott Andersson, C  X       

33 Mattias Wärnsberg, S Lena Persson, S X       

34 Fredric Svensson, C Ulf Borg, C X       

35 Martina Bäcketoft, C*  X       

36 Conny Daag, M  -       

37 Janette Persson, S  X       

38 Owe Samuelsson, C*  X       

39 Kjell Mellberg, S Tomas Lockström, S X       

40 Nathalie Gustafsson, SD  X       

41 Berit Höög, SD  X       

42 Christer Åberg, SD*  X       

43 Jenny Velinder, V Kenneth Johansson, V X       

44 Marianne Vifell Waters, M*  X       

45          
                 43/44 
*Deltog på distans 
 
 
    
 
Revisor                                        Närvarande 
Torbjörn Karlsson - 
Staffan Leijon - 
Gerth Hansson - 
Gunilla Abrahamsson - 
Ove Klingstedt X 
Brita Freudenthal X 
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