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§ 62 VA-taxa 2023 2022/71 

§ 63 Omräknad taxa för brandskyddskontroll,
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 55/2022 Dnr 2022/21  
 
Mål och budget 2023 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
driftbudget för år 2023 och plan 2024–2025. 
 
Vidare föreslås kommunfullmäktige godkänna att förslag till mål och 
nyckeltal får användas redan 2022 för de som så önskar. 
 
Sammanfattning 
Förslag till mål och budget för 2023 överlämnas till kommunstyrelsen från 
budgetberedningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har haft fyra sammanträden och överlämnar nu förslag 
till driftbudget 2023 och plan 2024–2025. 
 
För beräkning av skatteintäkter, utjämningsbidrag etc används Sveriges 
Kommuner och Regioners prognos över uppräkningsfaktorerna för åren 
2022 och 2023. 
 
Vad gäller investeringsbudget, taxor, utdebitering och ramar för att ta upp 
lån och ingå borgensförbindelser hanteras de i särskilda paragrafer. 
 
MBL-förhandling genomfördes den 19 maj 2022. 
 
Remitterade ärenden 
Remitterade ärenden redovisas i särskild lista som finns i ärendet. 
 
Äskanden 
Äskanden redovisas i särskild lista som finns i ärendet. 
 
Anslag för oförutsedda behov 
Anslaget för oförutsedda behov till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förfogande föreslås till 50 000 kronor. 
 
Anslaget för oförutsedda behov till kommunstyrelsens förfogande föreslås 
till 400 000 kronor. 
 
Anslaget för oförutsedda behov till kommunfullmäktiges förfogande 
föreslås till 650 000 kronor. 
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Anslaget för särskilda ändamål föreslås till 33 629 000 kronor avseende 
löneökningar för 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
Underlag från ekonomikontoret 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 56/2022 Dnr 2022/18  
 
Mål och budget 2023 - investeringsbudget 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
investeringsbudget 2023 och plan 2024–2027 med följande ändringar:  
-planering för Silverdalens förskola tidigareläggs från 2026 till 2023. 
-de 300 000 kr som socialförvaltningen har för IT-utrustning flyttas från 
investeringskontot till driftkontot.  
 
Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har haft fyra sammanträden och har nu överlämnat 
förslag till investeringsbudget för 2023 och plan 2024–2027. 
 
MBL-förhandling har ägt rum den 19 maj 2022. 
 

Yrkande 
Åke Nilsson, KD, Tomas Söreling, S, Gunilla Aronson, C, Åke Bergh, M, 
Tommy Ejnarsson, V samt Per-Inge Pettersson, C yrkar bifall till förslagen 
för investeringsbudgeten.  
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 57/2022 Dnr 2022/17  
 
Mål och budget 2023 - taxor 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna taxor för år 
2023. 
 
Sammanfattning 
Förslag till taxor har överlämnats av budgetberedningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till taxor för år 2023 har lämnats av nämnder och förvaltningar och 
sedan sammanställts av ekonomikontoret. VA-taxorna och 
renhållningstaxorna hanteras separat. 
 
MBL-förhandling har ägt rum den 19 maj 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
Budgetberedningens förslag, sammanställt av ekonomikontoret 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 58/2022 Dnr 2022/20  
 
Mål och budget 2023 - upptagande av lån och 
borgensramar 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente bemyndiga kommunstyrelsen att vid behov 
för kommunens räkning, utöver rörelsekredit, uppta tillfälliga lån under 
2023 inom ramen 30 mnkr. 
 
Vidare föreslås att kommunstyrelsen under 2023 har rätt att omsätta lån 
upp till motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 
2023 och att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 
2023 med totalt 160 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
vidare att såsom för egen skuld ingå borgen för: 
 

• AB Hultsfreds Bostäders låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 241 mnkr. Detta borgensåtagande är gällande från och med år 
2022. 

• Hultsfreds Kommunala Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett 
lånebelopp om totalt 42 mnkr 

• RockCity Hultsfred AB:s (Hultsfreds Kommunala Industri AB:s 
helägda dotterbolag) låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 33,5 mnkr 

• Hultsfred Trygga Hems (ekonomisk förening i samverkan med 
Riksbyggen) låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om totalt 360 
mnkr 

• Emåbygdens Vind AB:s låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 6,8 mnkr 

Sammanfattning 
Årligen fastställs ramar för upptagande av lån och för att ingå 
borgensförbindelser. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichefen har överlämnat förslag till ramar för upptagande av lån och 
att ingå borgensförbindelser. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-05-17 
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Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 59/2022 Dnr 2022/19  
 
Mål och budget 2023 - utdebitering 2023 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utdebitering av 
kommunalskatt för år 2023 är oförändrad, det vill säga 21,91 per 
skattekrona. 

Sammanfattning 
Fastställande av kommunal utdebitering. 
 
Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen lämnar förslag om oförändrad utdebitering av 
kommunalskatt för år 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-05-17 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 60/2022 Dnr 2022/92  
 
Anslag ur flyktingkontot 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anslagen ur flyktingkontot år 2023.  
 
Sammanfattning 
Budgetberedningen har lämnat förslag på hur de medel kommunen har tagit 
emot för nyanlända ska användas under 2023.  
 
Ärendebeskrivning 
Migrationsverket utger, för varje nyanländ kommunen tar emot, en 
schablonersättning för etableringsinsatser och introduktion. 
Schablonbeloppet ska täcka kostnader för till exempel mottagande och 
praktisk hjälp vid bosättning, särskilda introduktionsinsatser eller 
merkostnader i skola, utbildning i svenska för invandrare, anpassad 
kommunal vuxenutbildning, samhällsorientering, tolk, vissa kostnader för 
ekonomiskt bistånd och administration samt andra kommunala insatser för att 
underlätta etablering i samhället.  
 
Schablonbeloppet är 151 800kr per nyanländ för år 2022 och betalas ut med 
delbelopp under en tvåårsperiod.  
 
Hultsfreds kommun har med anledning av det stora flyktingmottagandet 
senaste åren fått schablonersättning enligt nedanstående tabell. Ersättningen 
har samtidigt finansierat kostnader men dock inte i samma nivå som 
intäkterna. 2017 noteras att kostnaderna var högre än de andra åren vilket 
beror på att 12 mnkr flyttades till kontot som finansierat åtgärdsplanen för 
flyktingmottagandet (fri500). 
 

 
Den del av schablonersättningen som inte används under året bokförs i 
balansräkningen som förutbetalda intäkter vilket gör att kommunen har 
möjlighet att nyttja pengarna åren framöver. Detta konto är det kommunen 
kallar flyktingkontot.  
 
Förändringar inför 2023 
I samband med budgetprocessen beslutade budgetberedningen att föreslå att 

Ingående balans Schablonersättning Kostnader Utgående balans
2016 18 487,9 40 846,4 -12 701,5 46 632,8
2017 46 632,8 54 635,3 -21 438,3 79 829,8
2018 79 829,8 40 209,9 -13 196,6 106 843,1
2019 106 843,1 18 500,5 -10 561,7 114 781,9
2020 114 781,9 7 127,7 -9 045,6 116 699,8
2021 116 699,8 3 348,7 -12 466,6 107 581,9
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även följande kostnader ska finansieras av flyktingkontot år 2023. Samtliga 
är engångsanslag och gäller därför endast år 2023.  
 

• Två tjänster inom arbets- och integrationsenheten, 1 189tkr. 
• Fyra tjänster inom SFI, svenska för invandrare, 2 456tkr. 
• Yrkesutbildning lokalvårdare, 217tkr. 
• Kompensation för elever äldre än 19 år på gymnasiet, 3 000tkr. 

 
 
Totalt anslag ur flyktingkontot år 2023 blir föreslås därför bli enligt följande; 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-05-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 125/2022 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
 
 
 

Flyktingkontot 2023
SOC - Försörjningsstöd 4 000,0 
SOC - 0,75 tjänst (interna tjänster omräknade till ÅA) 462,8 
SOC - 2 tjänster A&I 1 189,0 
SOC - 4,25 tjänster inom arbets- och integrationsenheten inkl. kringkostnader. 2 588,1 
SOC - 4 tjänster socialsekreterare för handläggning av ekonomiskt bistånd inkl. kringkostnader.  1 563,5 
SOC - Ekonomiskt bistånd, flykting 787,0 
SOC - Övriga kostnader för personer i etablering, till exempel tolk och handledning. 720,0 
Totalt SOC: 11 310,3 
BUN - Fyra tjänster inom SFI 2 456,0 
BUN - Yrkesutbildning lokalvårdare 217,0 
BUN - Kundmodell 3 000,0 
Totalt BUN: 5 673,0 
Totala kostnader från flyktingkontot, soc och bun: 16 983,3 
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KS § 61/2022 Dnr 2022/91  
 
Ekonomisk uppföljning per 2022-04-30 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
delårsrapporten per 2022-04-30.  
 
Vidare föreslås att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i 
uppdrag att återkomma till arbetsutskottet i augusti med förslag på åtgärder 
för att eliminera negativa avvikelser.  
 
Slutligen föreslås att samtliga verksamheter får i uppdrag att kontinuerligt 
ser över effektiviteten och arbeta med nyckeltal och jämförelser för att hitta 
effektiviseringspotential. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har tagit fram delårsrapport med helårsprognos för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-05-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 124/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 62/2022 Dnr 2022/71  
 
VA-taxa 2023 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till VA-
taxor för 2023. 
 
Förslaget utgår från en ökning av taxan med 3,5 % gällande rörliga 
respektive fasta avgifter och oförändrat avseende anläggningsavgifter.  
 
Sammanfattning 
Förslag till VA-taxa för 2023 har tagits fram. 
 
Ärendebeskrivning 
Taxeprognoser övergripande 
Den i särklass största investeringsposten för VA över budget-/planperioden 
(2023–2027) är VA-saneringar av ledningsnätet som uppgår till ca  
130 milj.  
 
För Hultsfreds kommun finns även investeringar där investeringsfond kan 
nyttjas till ett belopp om ca 49 milj. Det är främst överföringsledningar 
mellan Hultsfred och Silverdalen samt mellan Målilla och Mörlunda.  
 
Inför 2022 finns ca 29 milj. avsatta i investeringsfonden för dessa investe-
ringar. 
 
Det finns således ett behov av att fylla på fonden. Förslaget till taxa bygger 
alltså på att ytterligare medel ska avsättas under 2022 - 2027, dessa avsätt-
ningar kommer dock inte att räcka för att täcka investeringen enbart via 
investeringsfond.   
 
Investeringarna där investeringsfond inte får nyttjas ökar också under 
perioden vilket innebär att höjning måste ske för att även klara de ökade 
kapitalkostnaderna. Utöver detta har vi en generell ökning av priset på 
varor och tjänster vilket vidare motiverar en höjning av VA taxan.  
 
De höjningar som föreslås genererar ett positivt resultat i planen om ca  
1,8 milj. för åren 2023 - 2027. ÖSK avser att avsätta dessa till investerings-
fonden.  
 
För perioden beräknas prognostiserade höjningar fördelas lika mellan rör-
lig- och fasta avgifter med följande procentsatser:  
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•  2023 = 3,5 % 
•  2024 = 4,5 % (prognos)  
•  2025 = 4,5 % (prognos)  
•  2026 = 5,0 % (prognos)  
•  2027 = 4,5 % (prognos) 

 
För typ-hus A enligt Svensk Vatten ger detta en kostnadsökning om 337 kr 
För typ-hus B enligt Svensk Vatten ger detta en kostnadsökning om 2621 
kr. 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen §14/2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 135/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 63/2022 Dnr 2022/87  
 
Omräknad taxa för brandskyddskontroll, 
omräknad sotningstaxa för Hultsfreds kommun 
samt omräknat skorstensfejarmästararvode 
from 2022-06-01 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagna taxor 
enligt sotningsindex samt omräknat skorstensfejarmästararvode att gälla 
från och med 2022-06-01. 
 
Sammanfattning 
Förslag på omräknad taxa för brandskyddskontroll, omräknad sotningstaxa 
för Hultsfreds kommun samt omräknat skorstensfejarmästararvode har 
tagits fram. 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner och Skorstensfejarmästarförbundet har 
träffat en ny överenskommelse att gälla fr o m 2022-06-01. Föreslagen taxa 
är enligt rekommendation från SKR, sotnings index 2022 är en ökning med 
2,17%. Även arvodet till skorstensfejarmästaren är ökad med samma 
procentsats, från 24 694 kronor till 25 230 kronor exklusive mervärdesskatt 
för 2022. 
 
Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fastställa 
taxor för både sotning och brandskyddskontroller. Nu gällande beslut gäller 
t o m 2022-06-01. Kommunen tillämpar sedan 2002 sotningsindex enligt 
kommunförbundets cirkulär 2002:83. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse räddningschef 2022-04-29 
Bilaga 1: Sotningsindex 
Bilaga 2: Sotningstaxa inklusive mervärdesskatt 
Bilaga 3: Sotningstaxa exklusive mervärdesskatt 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 116/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 64/2022 Dnr 2022/94  
 
Organisationsförändring inom E-utveckling 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att E-utvecklingskontoret utgår som 
organisation.  
 
Sammanfattning 
Organisationsförändring där E-utvecklingskontoret föreslås utgå från 
nuvarande organisation.  
 
Ärendebeskrivning 
Efokus har upphört 
I samband med beslut om nya former för intern och extern serviceutveckling 
(Efokus) i KS § 97/2015 togs beslut om att bryta ut 
verksamhetsutvecklingsansvaret ur dåvarande IT- funktion och skapa det 
som är nuvarande E-utvecklingskontor (för närvarande 3 anställda). Några 
år senare beslutades i KS §127/2019 att dokumentet Efokus skulle upphöra 
med anledning av att de flesta förändringar som det innehöll var 
genomförda. 
 
Fler samverkansprojekt och färre egenutvecklade lösningar 
Sedan dess har samverkan på nationell nivå utvecklats alltmer med bland 
annat egen myndighet (DIGG) och Inera som ägs av kommuner och 
regioner, däribland även Hultsfreds kommun. Behovet av att hitta 
gemensamma lösningar för det offentliga Sverige har ökat och därmed har 
behovet av att varje aktör utvecklar egna digitala lösningar minskat.  
 
Resurserna ökar i e-tjänstesamverkan 
Det mest centrala arbetet som E-utvecklingskontoret varit involverade i är 
samverkan inom Cesam H. Cesam H är en samverkanskonstellation för 
utveckling, förvaltning och underhåll av gemensamma e-tjänster. 
Organisationen finns i Kalmar och förvaltar och utvecklar den e-
tjänsteplattform som kommunerna inom samverkan använder sig av. Cesam 
H expanderar från 2023 sin verksamhet med ytterligare en heltidstjänst.  
 
Av dessa anledningar ser kommunen inte längre behovet det E-
utvecklingskontor som finns idag, organisationen föreslås därför utgå.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-05-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 126/2022 
 
Skickas till 
Ekonomichefen 
Administratör kommunkansliet  
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KS § 65/2022 Dnr 2022/100  
 
Rutin för årlig uppföljning av Systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget gällande Rutin för årlig 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
Sammanfattning 
Arbetsmiljöverket genomförde i oktober 2021 en inspektion gällande 
kommunens arbetsmiljöarbete. Det framkom vid inspektionen en del som 
kommunen behöver förbättra och dessa krav redovisades i ett 
inspektionsmeddelande till kommunen 2022-01-11. 
 
Ärendebeskrivning 
I inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 2022-01-11, ställdes två 
krav det ena var att skriftliga rutiner för årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) skulle tas fram och det andra kravet 
var att en årlig uppföljning skulle göras som beskriver hur de olika delarna 
gällande SAM har fungerat i hela verksamheten. 
Kraven har delats upp i två delar och presenteras i två olika dokument med 
en tjänsteskrivelse för respektive krav.  
Rutinen för den årliga uppföljningen ska ange hur uppföljningen ska gå till, 
när uppföljningen ska göras, vem som ansvarar för att den görs och vilka 
som ska medverka. 
Rutinerna ska även ange hur uppföljningen dokumenteras och hur högsta 
ledningen ska involveras i uppföljningen och de åtgärder som kan behöva 
vidtas, enligt 5 och 11 §§ AFS 2001:1. 
 
Rutinen för årlig uppföljning har tidigare funnits som en del i rutinen för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet men inte varit tydlig nog. Den föreslås 
därför bli en egen rutin för att tydliggöra att en årlig uppföljning ska 
presenteras för Kommunstyrelsen. 
Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om kommunens 
arbetsmiljöarbete bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt 
arbetsmiljöarbete.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse utredare 2022-05-21 
Rutin för årlig uppföljning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 122/2022 
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Skickas till 
Utredare 
Personalchef 
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KS § 66/2022 Dnr 2022/101  
 
Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för 2021. 
 
Vidare beslutas att personalavdelningen får i uppdrag att planera och 
genomföra en arbetsmiljöutbildning för chefer, skyddsombud och politiker 
i kommunstyrelsen. Slutligen får personalavdelningen i uppdrag att ta fram 
ett förslag på övergripande mål, målnivåer och nyckeltal för arbetsmiljön 
som presenteras för kommunstyrelsen senast november månad 2022. 
 
Sammanfattning 
Arbetsmiljöverket genomförde i oktober 2021 en inspektion gällande 
kommunens arbetsmiljöarbete. Det framkom vid inspektionen en del som 
kommunen behöver förbättra och dessa krav redovisades i ett 
inspektionsmeddelande till kommunen 2022-01-11. 
 
Ärendebeskrivning 
I inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 2022-01-11, ställdes två 
krav det ena var att skriftliga rutiner för årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) skulle tas fram och det andra kravet 
var att en årlig uppföljning skulle göras som beskriver hur de olika delarna 
gällande SAM har fungerat i hela verksamheten. 
Arbetsmiljöarbetet och de åtgärder som vidtagits ska följas upp årligen. 
Syftet med uppföljningen är att säkerställa att planerade åtgärder 
genomförts, om de haft önskad effekt/resultat.  
Detta är den första årliga rapporten som presenteras för Kommunstyrelsen 
utifrån den nya rutinen för årlig uppföljning av SAM. Rapporten innehåller 
resultat gällande frisknärvaro och sjukfrånvaro, riskbedömningar, tillbud 
och arbetsskador samt allvarliga tillbud som rapporteras till 
Arbetsmiljöverket. Rapporten innehåller också resultat från den årliga 
medarbetarenkäten samt index för hållbart medarbetarengagemang.   
  
Sammantaget ger den här sammanställningen en bra bild över hur 
arbetsmiljön har varit under föregående år men ger också underlag för 
beslut om eventuella åtgärder och prioriteringar i det kommande arbetet 
med att ständigt förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare.  
 
Det blir tydligt vid sammanställningen att kommunen saknar övergripande 
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strategiska arbetsmiljömål. Vår styrmodell med tillhörande styrkort anger 
dock mål och målnivåer för respektive förvaltning, men saknas för 
kommunen som helhet.  
I arbetsmiljöverkets krav framgår tydligt att den årliga uppföljningen ska 
göras i hela kommunens verksamhet.  
  
För att göra sammanställning tydligare och få en djupare analys av den 
årliga uppföljningen föreslås att övergripande arbetsmiljömål tas fram och 
beslutas av Kommunstyrelsen.  
Arbetsmiljömålen skulle kunna utgå från resultatet som presenterats i 
rapporten. Med angivna mål och målnivåer skulle det bli tydligare vilka 
förbättringar och åtgärder som behöver genomföras. 
Arbetsmiljömålen föreslås också vara en del i styrmodellen och/eller finnas 
som en del i årsredovisningen likväl som de finansiella målen. 

Yrkande 
Per-Inge Pettersson, C yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse utredare 2022-05-21 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 123/2022 
 
Skickas till 
Utredare 
Personalavdelningen 
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KS § 67/2022 Dnr 2022/90  
 
Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av 
kommunstyrelsens reglemente. 
 
Sammanfattning 
Komplettering med kommunstyrelsens uppdrag att anställa kommunchef 
(kommundirektör) samt korrigering av paragraf. 
 
Ärendebeskrivning 
Då kommunstyrelsen har uppdraget att utse en kommundirektör samt 
fastställa en instruktion för densamma bör detta också framgå i 
reglementet. I kommunallagen 7 kap 1 §. I 2 § står det att kommunstyrelsen 
ska fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen 
samt också fastställa direktörens övriga uppgifter. Detta är inlagt som punkt 
6 i 49 § i reglementet. 
 
I kommunen används begreppet kommunchef i stället för kommundirektör 
varför samma begrepp är infört i reglementet. 
 
Vidare har en korrigering av hänvisning till paragraf i kommunallagen 
gjorts under 40 § punkt 4.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2022-05-05 
Reviderat reglemente 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 119/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 68/2022 Dnr 2022/98 

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

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att utöka kvartersmark för användningen Parkering 
och egenskapsbestämmelsen prickmark. 

Sökande vill genom ny detaljplan ges möjlighet för att fullgöra LOI-avtalet 
på den del av fastigheten som anger användning gång- och cykelväg samt 
kvartersmark för handel, kontor och småindustri utan krav på 
skyddsavstånd. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att utöka kvartersmark för användningen parkering 
och egenskapsbestämmelsen prickmark. Sökande vill genom ny detaljplan 
ges möjlighet för att fullgöra LOI-avtalet på den del av fastigheten som 
anger användning gång- och cykelväg samt kvartersmark för handel, kontor 
och småindustri utan krav på skyddsavstånd. 

Detaljplanen har varit tillgänglig för samråd under hösten 2021 och 
granskning under våren 2022. De yttranden som kom in efter samrådstiden 
föranledde enbart redaktionella ändringar av planhandlingarna. Efter 
granskningstiden har inga yttranden kommit in med några erinringar. 
Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt granskningsutlåtandet. 

Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande, undersökning om 
betydande miljöpåverkan 
Miljö- och byggnadsnämnden § 79/2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 129/2022 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 69/2022 Dnr 2022/99 

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

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att öka byggrätten och byggnadshöjden för att kunna 
förtäta med bostäder på kvarteret Sämjan i centrala Hultsfred. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit tillgänglig för två granskningar under våren 2021 och 
våren 2022. 

Under första granskningen kom ett yttrande in där en sakägare framförde 
oro för skuggning och insyn. Det kom även in yttranden som föranledde 
fler kompletterande undersökningar. Under andra granskningen kom endast 
yttranden in som föranledde redaktionella ändringar i planhandlingarna. 
Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt granskningsutlåtandet. 

Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande, undersökning om 
betydande miljöpåverkan 
Miljö- och byggnadsnämnden § 80/2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 130/2022 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 70/2022 Dnr 2022/85 

Sponsringsavtal för Målilla  
Motorklubb/Dackarna för Speedway Grand Prix 
2022 - 2023 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att teckna ett sponsoravtal med Målilla 
Motorklubb/Dackarna för Speedway Grand Prix-tävlingen i Målilla  
2022 - 2023, med automatisk förlängning på ett år. Avtalet fortgår per år 
under avtalsperioden under förutsättning att avtal mellan Dackarna och 
Discovery Sports Events finns. 

Det årliga stödet höjs med 50 000 kronor till 200 000 kronor. Ersättningen 
för värdskapsbjudningen på 20 000 kronor kvarstår, vilket innebär en total 
kostnad per år på 220 000 kronor.  

Finansiering för höjningen på 50 000 kronor för år 2022 får belasta 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, samt tas med i 
ombudgeteringen för år 2023. 

Sammanfattning 
Ett nytt avtalsförslag för Speedway Grand Prix-tävlingarna i Målilla 2022 - 
2023, med automatisk förlängning på ett år, har tagits fram. 

Ärendebeskrivning 
Ett nytt avtalsförslag för Speedway Grand Prix-tävlingarna i Målilla 2022 - 
2023, med automatisk förlängning på ett år, har tagits fram. Frågor som rör 
evenemangs- och turistverksamheten samt övriga värden från kommunen 
har inarbetats i detta avtal. Särskilt fokus har lagts på att kunna nyttja 
värden för invånare och kommunens anställda. Hänsyn har även tagits till 
de värden som redan ingår i gällande partner- och sponsoravtal för 
elitserien 2020 - 2022. 

Det årliga stödet höjs med 50 000 kronor till 200 000 kronor. Ersättningen 
för värdskapsbjudningen på 20 000 kronor kvarstår, vilket innebär en total 
kostnad per år på 220 000 kronor. 

Föreslagen ekonomisk överenskommelse för Speedway Grand Prix 
2022 - 2023, med automatisk förlängning på ett år: 

• Avtalet innebär ett årligt stöd på 200 000 kronor
• Ersättning för värdskapsbjudningen på 20 000 kronor
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Övriga årliga värden 
• 10 000 kr för marknadsföring belastas Hultsfreds Turistinformation 
• 4000 kr för räddningstjänstens närvaro på Grand Prix belastas  
• räddningstjänsten 
• 10 000 kr för insatser från Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

belastas Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
• 5000 kr för insatser från AB Hultsfreds Bostäder belastas AB Hults-

freds Bostäder 
 
Stöd i kommunens policy för sponsring 
Kommunfullmäktige antog § 117/2009-12-21 en policy för sponsring och 
marknadsföringsbidrag. Där anges exempel på verksamheter som kan 
sponsras eller ges marknadsföringsbidrag enligt följande: 
 

• Tävlingsidrott på elitnivå, företrädesvis i högsta serien 
• Landskamper 
• SM-tävlingar 
• Riksevenemang eller evenemang med mycket stort 

upptagningsområde 
• Mässor med mycket stort upptagningsområde 

 
Sponsring är en större insats än marknadsföringsbidrag och ska enligt 
policyn behandlas restriktivt och vara sällsynt förekommande samt ses ur 
ett tillväxtperspektiv. 
 

Yrkande 
Tomas Söreling, S yrkar bifall till beslutet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse turism- och informationschef 2022-05-05 
Sponsringsavtal 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 114/2022 
 
Skickas till 
Målilla Motorklubb/Dackarna 
Informationsenheten 
Ekonomikontoret 
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KS § 71/2022 Dnr 2022/88  
 
Tilläggsavtal om lokalvård 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om att ingå ett tilläggsavtal med Riksbyggen 
avseende lokalvård i kommunens äldreboenden. 
 
Sammanfattning 
Förslag till tilläggsavtal för försäljning av tjänster gällande lokalvård. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade §99/2018 att ingå avtal med Riksbyggen om 
att sälja tjänster gällande lokalvård för de äldreboenden som tidigare varit i 
kommunens ägo men numera ägs av KHF Trygga Hem. Avtalet gäller till 
och med 2023-06-30 och omfattar motsvarande 1,55 heltidstjänster. I 
samband med tillbyggnation av äldreboendet i Målilla har behovet av 
lokalvård ökat motsvarande 0,25 tjänst. Förslag till tilläggsavtal har tagits 
fram där kommunen föreslås sälja ytterligare motsvarande 0,25 tjänst till 
Riksbyggen. Tilläggsavtalet gäller således till och med 2023-06-30.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse servicechef 2022-04-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 115/2022 
 
Skickas till 
KHF Trygga Hem 
Servicechef 
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KS § 72/2022 Dnr 2022/89  
 
Revidering av kommunchefens instruktion 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderad instruktion för 
kommunchefens arbete. 
 
Sammanfattning 
Revidering av nuvarande instruktion för att synliggöra kommunchefens 
uppdrag inför och under möten.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppdraget att utse en 
kommunchef samt fastställa en instruktion för densamma. Detta finns i 
kommunallagen 7 kap 1 §. I 2 § står det att kommunstyrelsen ska fastställa 
hur direktören ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen samt också 
fastställa direktörens övriga uppgifter. För att uppmärksamma detta föreslås 
vissa justeringar i reglementet vilket lyfts i eget ärende. 
 
I kommunen används begreppet kommunchef i stället för kommundirektör. 
 
För att synliggöra kommunchefens uppdrag vad gäller inför och under 
möten har nu detta kompletterats i instruktionen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2022-05-04 
Instruktion kommunchef 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 118/2022 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
Kommunchefen 
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KS § 73/2022 Dnr 2022/95  
 
Samrådsyttrande på Eksjö kommuns 
översiktsplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget och översänder 
detsamma till Eksjö kommun. 
 
Sammanfattning 
Eksjö kommuns har sänt samrådshandlingar för ny översiktsplan för 
yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunikationer och pendling 
Hultsfreds kommun ställer sig positiv till att översiktsplanen pekar ut flera 
strategiskt viktiga satsningar för att förbättra kommunikationer och 
infrastrukturen i Eksjö kommun och regionen i stort. Förbifart Eksjö är en 
välkomnande satsning som Hultsfreds kommun ser positivt på för att 
förbättra restider och framkomlighet inom regionen. Även prioriterade 
projekt utmed riksväg 40 för att skapa ökad framkomlighet och 
trafiksäkerhet utmed sträckan välkomnar Hultsfreds kommun. 
 
Hultsfreds kommun ser också positivt på fokus i översiktsplanen ligger på 
det kollektiva resandet utmed samma sträcka (rv 40), då förbättringar för 
kollektivtrafiken skulle få effekter för kommuner längs med hela stråket 
(såväl regionalt som nationellt). 
 
Hultsfreds kommun välkomnar att översiktsplanen föreslår eftersträva 
persontrafik på järnvägen från Eksjö kommun mot Hultsfreds kommun. 
Detta skulle vara av stor betydelse för Hultsfreds kommuns starka 
näringsliv, genom att förbättra arbetsflödet mellan kommunerna, samt att 
verka för ett mer hållbart resande. 
 
Gällande väg 129 som förbinder Hultsfreds tätort och kommun, via 
Silverdalen och Lönneberga, med Eksjö kommun vid Mariannelund vill 
Hultsfreds kommun gärna se ett tydligare resonemang i översiktsplanen 
kring detta stråk och vilka förbättringsåtgärder Eksjö kommun avser verka 
för på sikt. Stråket är av stor betydelse, både för arbetspendlingen mellan 
våra kommuner (inte minst för enskilda företag i Mariannelund som har 
hög andel Hultsfred/Silverdalen/Lönneberga-bor anställda hos sig), för 
godstrafiken och arbetsplatser i närområdet samt för Hultsfreds kommuns 
regionala koppling västerut till rv 40. I dagsläget belastas väg 129 av 
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omfattande och ökade tunga godstransporter, vilket vägen inte har kapacitet 
för och samhällena längs med sträckan påverkas negativt. 
 
När det kommer till arbetspendling kommunerna emellan finns ett visst 
utbyte. Pendlingen från Hultsfreds kommun till Eksjö kommun har stadigt 
ökat sedan i början av 2000-talet och ligger kring strax över 160 personer 
(2017). Inpendlingen till Hultsfreds kommun från Eksjö kommun ökar 
också den, och ligger strax över 50 personer (2017). 

Hultsfreds kommun ser positivt på att stärka utbytet och 
pendlingsströmmarna, bland annat genom förbättrade kommunikationer, 
både med kollektivtrafik, cykel och bil, men även genom att arbeta med 
samverkan mellan kommunerna för att minska det upplevda avståndet och 
eventuella barriärer som länsgränsen skapar. 

Handel och service 
Mariannelund fungerar som servicenod och arbetsort för ett omland i 
Hultsfreds kommun, där kommun- och länsgränsen för många är utsuddad. 
Hultsfreds kommun ser därför positivt på att Mariannelund pekas ut som en 
serviceort samt att det finns en ambition i översiktsplanen att stärka den 
befintliga servicen. För att stärka kopplingarna och utbytet mellan orten 
och kringliggande landsbygd i Hultsfreds kommun ser vi gärna en ökad 
samverkan och dialog vid utbyggnad och planering, exempelvis av LIS-
områden. 
 
Grönstruktur, rekreation och andra värden 
Gällande rekreation vill Hultsfreds kommun lyfta upp de vandringsleder 
som förbinder våra kommuner med varandra, vilka leder vidare i ett 
värdefullt nät av leder. Hultsfreds kommun ser positivt på att stärka 
samverkan mellan kommunerna för att arbeta kring frågor som rör 
rekreation och friluftsliv. 

Eksjö kommun föreslår i översiktsplanen tre områden för 
vindkraftsutbyggnad som orienterar sig mot kommungränsen till Hultsfreds 
kommun. Hultsfreds kommun ser positivt på att översiktsplanen slår fast att 
tidig dialog med grannkommuner ska ske vid potentiell etablering i 
närområdet och bedömer att två kilometer från kommungräns är en rimlig 
gräns som föranleder dialog. Vidare behöver värden som finns vid 
kommungränsen tas hänsyn till vid tillståndsprocessen, inte minst de 
ovannämnda vandringslederna som binder oss samman och tillför stora 
natur- och rekreationsvärden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse samhällsplanerare 2022-05-20 
Översiktsplan 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 132/2022 
 
Skickas till 
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Eksjö kommun 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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KS § 74/2022 Dnr 2022/96  
 
Granskningsyttrande på Oskarshamns 
kommuns översiktsplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget och översänder 
detsamma till Oskarshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
Oskarshamns kommuns har sänt granskningshandlingar för ny 
översiktsplan för yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Som den närmsta i nuläget utpekade regionala kärnan för Hultsfreds 
kommun, utgör Oskarshamns stad en viktig nod utifrån flera perspektiv, där 
regionala kärnor är orter som bedöms vara betydelsefulla för ett större 
omland och som erbjuder en viss bredd avseende arbetsmarknad och 
service. Inte minst finns ett starkt utbyte arbetsmarknadsmässigt, i och med 
Oskarshamns kommuns starka näringsliv. 

Med denna position i länet kommer även ett ansvar och att verka för att 
stötta kringliggande kommuner och agera draglok i gemensamt viktiga 
frågor. Hultsfreds kommun ser fram emot utökade dialoger och samverkan 
kring dessa viktiga regionala och mellankommunala frågor, och att 
Oskarshamns kommun blir initiativtagare till detta. 
 
Kommunikationer 
Hultsfreds kommun ser positivt på att granskningsversionen av 
översiktsplanen fokuserar på den befintliga infrastrukturen i länet och hur 
denna kan stärkas, i och med att man plockat bort den markreservation för 
en kustjärnväg som fanns i samrådsversionen. 
 
Hultsfreds kommun ser positivt på översiktsplanens ambition att järnvägen 
från Berga till Oskarshamn bör möjliggöra ökade godstransporter genom 
att verka för tätare avgångar, elektrifiering och upprustning av 
signalsystem. Detta är av stor vikt för Hultsfreds kommuns växande 
näringsliv och industrier för att nå Oskarshamns godshamn och säkra mer 
hållbara godstransporter. 

Riksväg 37/47 utgör en viktig kommunikationsled för Hultsfreds kommun, 
både när det kommer till våra sydöstra kommundelars möjligheter till 
arbetspendling och stärkt serviceutbud, men även när det gäller den viktiga 
kopplingen till E22 söderut. Med anledning av detta välkomnar Hultsfreds 
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kommun översiktsplanens ställningstaganden kring att arbeta vidare för 
upprustning längs med sträckan Glahytt-Oskarshamn, vilket skulle ge ökad 
trafiksäkerhet och bättre framkomlighet, samt det pågående dialogarbete 
våra båda kommuner tillsammans är aktiva i. 

Andra viktiga kommunikationsvägar för Hultsfreds kommun är länsväg 
711, som bland annat binder samman orterna Vena-Kristdala. Här vill 
Hultsfreds kommun verka för att den befintliga tunga trafiken som tar 
denna väg leds om och istället nyttjar rv 37/47, där kapaciteten är bättre och 
förväntas öka i och med kommande ombyggnationer. 
 
Handel och service 
Kristdala fungerar som servicenod och arbetsort för ett omland i Hultsfreds 
kommun, där kommun- och länsgränsen för många är utsuddad. Hultsfreds 
kommun ser därför positivt på att det finns en ambition i översiktsplanen att 
stärka det befintliga serviceutbudet. För att stärka kopplingarna och utbytet 
mellan orterna och kringliggande landsbygd i Hultsfreds kommun ser vi 
gärna en ökad samverkan och dialog vid utbyggnad och planering, 
exempelvis av LIS-områden. 
 
När det gäller Bockarabygden finns möjligheter att stärka dess service ännu 
mer för att serva ett omland även i Hultsfreds kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse samhällsplanerare 2022-05-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 133/2022 
 
Skickas till 
Oskarshamns kommun 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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KS § 75/2022 Dnr 2022/97  
 
Granskningsyttrande på Kalmar kommuns 
översiktsplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget och översänder 
detsamma till Kalmar kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Kalmar kommun är regionens största ort och tillväxtmotor, vilken servar ett 
stort omland när det gäller flera områden. Hultsfreds kommun är glada för 
den tillväxttakt som Kalmar kommun upplever, vilket får effekter även för 
kringliggande kommuner i regionen, och välkomnar det goda arbete som 
lagts ner på översiktsplanens granskningshandling.  

Hultsfreds kommun ser dock att Kalmar kommun i och med detta behöver 
axla rollen som draglok för frågor som rör hela regionen på ett mer jämlikt 
sätt. Hultsfreds kommun menar att genom att arbeta för att stärka 
”ytterkanterna” stärks även den regionala kärnan. Här behöver Kalmar 
kommun ta en ledande position och gå i bräschen för att stötta de norra 
regiondelarna. Ett exempel på detta hade kunnat vara tidiga dialoger i  
ÖP-processen med samtliga kommuner i regionen. 
 
Kommunikationer och pendling 
Hultsfreds kommun instämmer i Kalmar kommuns beskrivning av 
Stångådalsbanan och välkomnar översiktsplanens ställningstagande att 
banan bör elektrifieras och förses med förbispår/sträckor med dubbelspår 
för utökad trafikering. Som enskilt viktigaste infrastrukturella satsningen 
för hela regionen ser Hultsfreds kommun med stort intresse fram emot att 
Kalmar kommun tar större ledning i frågan och blir en samlande kraft i 
regionen, tillsammans med Region Kalmar län, som trycker på berörda 
instanser än mer. Stångådalsbanans betydelse för Hultsfreds kommun, samt 
hela länets, fortsatta utveckling är oerhört viktig, både när det kommer till 
jobb- och studiependling, som för besöksnäringen. I och med rådande 
globala trender har Stångådalsbanans betydelse ökat än mer, både för att 
minska klimatpåverkan, och för att möjliggöra ett mer flexibelt vardagsliv, 
där människor vill kunna bo och arbeta med ökat avstånd mellan platserna. 

När det kommer till arbetspendling kommunerna emellan finns ett visst 
utbyte, men som i och med ovan beskrivning skulle kunna stärkas än mer. 
Pendlingen från Hultsfreds kommun till Kalmar kommun ökar och ligger 
kring strax över 50 personer (2017). Inpendlingen till Hultsfreds kommun 
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från Kalmar kommun har dock minskat något, och ligger strax under 30 
personer (2017). 

Hultsfreds kommun ser positivt på att Kalmar kommuns översiktsplan 
lyfter cykelstråk som en regional och mellankommunal fråga av intresse, 
och delar ställningstagandet att det är angeläget att skapa ett 
sammanhängande regionalt cykelnät för att underlätta för turism och 
pendling. Hultsfreds kommun vill dock uppmana Kalmar kommun att inte 
glömma bort de norra delarna av länet i beskrivningen, där cykelstråk från 
oss till den största regionala kärnan skulle innebära utökade möjligheter för 
Hultsfreds kommuns invånare att turista inom regionen och cykelpendla i 
närområdet. 

Arbetsmarknad och utbildning 
Som arbetsmarknad har Kalmar kommun ett stort värde för hela länet, 
inklusive Hultsfreds kommun, och tillför både en branschbredd och 
kompetens utanför den egna kommunen. Hultsfreds kommun instämmer i 
översiktsplanens ambition kring att det ska vara möjligt att bo i Kalmar och 
arbeta i andra kommuner eller omvänt. Hultsfreds kommun vill arbeta för 
att förstärka detta, tillsammans med Kalmar kommun, och menar att genom 
rådande globala trender och satsningar på infrastruktur som tidigare nämnts 
kan vi komma en bra bit på vägen. Ett ändrat synsätt från arbetsgivare 
behövs dock, samt beteendeförändringar från invånare, vilket vi båda bör 
arbeta för att ändra. 

Förutom en bredd på arbetsmarknaden bidrar även Kalmar kommun till 
regionen som högskolesäte. Linnéuniversitetet behöver tillgängliggöras 
ännu mer för de yngre invånarna i Hultsfreds kommun. Dialogen mellan 
akademin och den offentliga sektorn kan stärkas exempelvis genom att 
Hultsfreds kommun tillåts ha större inflytande på programutbudet, som bör 
kopplas till de behov som finns i hela länet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse samhällsplanerare 2022-05-20 
Översiktsplan 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 134/2022 
 
Skickas till 
Kalmar kommun 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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KS § 76/2022 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar 
kommunstyrelsen handläggning anmäls till kommunstyrelsen 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-05-17 2022-05-31 
 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
2022-05-17 
 
Rock City AB 
2022-05-17 

Delegationsbeslut 
Ekonomichef 
Avskrivning av fordringar 20220101-20220630 
 
Utredare/inspektör 
Serveringstillstånd Christian Ryning enskild firma 
 
Räddningschef 
Beslut om eldningsförbud 
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 
           
  

Ledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
ande 

 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

1 Lars Rosander, C   X       

2 Åke Nilsson, KD  X       

3 Tomas Söreling, S  X       

4 Åke Bergh, M  X       

5 Per-Inge Pettersson, C*  X       

6 Åsa Landberg, C Gunilla Aronson, C* X       

7 Ronny Olsson, C  X       

8 Nermina Mizimovic, S Silva Andersson, S X       

9 Tommy Rälg, S  X       

10 Tommy Ejnarsson, V  X       

11 Göran Gustafsson, SD  X       
        11/11 
 
* Deltog på distans 
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