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KF § 73/2022 
 
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. Nummer för kontakt med Polismyndigheten i ärenden som avser 
polisanmälningar för förtroendevalda inom kommuner och regioner. 
 
3. Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2021 för Kommunförbundet 
Kalmar län 
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KF § 74/2022 Dnr 2022/10  
 
Allmänhetens frågestund 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska allmänheten beredas tillfälle 
att ställa frågor vid varje sammanträde med kommunfullmäktige.  
 
Vid dagens sammanträde ställs inga frågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-06-20 

1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KF § 75/2022 Dnr 2022/107  
 
Motion från Tomas Söreling och Tommy Rälg, 
båda S, om utegym i Mörlunda med flera orter 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
En motion om utegym i Mörlunda med flera orter har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S, har 
2022-06-07 lämnat in en motion om utegym i Mörlunda med flera orter. 
Motionen tar upp att föreningslivet i Mörlunda önskar ett utegym och 
föreslår därför att ett utegym skyndsamt verkställs i Mörlunda. Samtidigt 
vill motionsställarena att intresset för utegym i övriga orter, tex Järnforsen, 
Silverdalen, Vena och Rosenfors, undersöks. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S 2022-06-07 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KF § 76/2022 Dnr 2022/8  
 
Interpellation från Göran Gustafsson, SD, om 
tvångsäktenskap och annan hederskultur 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att interpellationen är besvarad i och 
med svaret från kommunstyrelsens ordförande. 
 
Sammanfattning 
En interpellation om hederskultur har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Göran Gustafsson, SD, har 2022-06-02 lämnat in en 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, om 
tvångsäktenskap och annan hederskultur. Interpellationsställaren önskar 
svar på följande frågor: 

- Vad gör du för att ta reda på omfattningen av hederskultur och 
tvångsäktenskap i Hultsfreds kommun, både sedan resp. invandrare 
kommit till kommunen och den nuvarande omfattningen? 

- Vad gör du för att motverka brottsliga handlingar i Hultsfreds 
kommun kopplade till hederskultur, som tvångsäktenskap? 

 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, lämnar följande svar: 
 
”Som grund för arbetet mot detta finns Riktlinjer för våld i nära relation 
samt hedersrelaterat våld, antagna av socialnämnden 2018. 
 
Hultsfreds kommun arbetar i samverkan med skolan, kultur och fritid, 
socialförvaltningen och Regionen för att våra invånare i kommunen ska ha 
en så bra, tryggt och säker livsmiljö som möjligt. 
Vår samverkan mellan våra tre kommunala förvaltningar är stark och unik i 
jämförelse med många andra kommuner, och en framgångsfaktor för att 
upptäcka enskilda individers problem och genomföra insatser. 
 
En uppbyggnad av det förebyggande och uppsökande arbetet på individ och 
familjeomsorgen (IFO) har påbörjats de senaste åren med en bred målgrupp 
0–25 år som öppnar upp till att se problematiken i tid och kunna vara 
behjälpliga med att sätta in insatser tidigt på alla tre nivåer, samhälles-, 
grupp- och individnivå. 
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Det bedrivs uppsökande verksamhet där IFO möter barn, ungdomar och 
föräldrar på deras arena och skapar förtroende och trygghet som i sin tur 
skapar ett förtroende hos kommunens invånare att vända sig till IFO för råd 
och stöd. 
 
Det ges information till föräldrar på föräldramöten och i 
gruppverksamheter. Det genomförs besök i Samhällsorientering (SO) där 
det informeras om socialtjänstlagen, gränssättning, föräldraskap, 
LVU/omhändertagande och barnrätt. 
 
Personal utbildas i att se och upptäcka hedersrelaterat våld. Inom IFOs 
verksamhet ställs alltid frågor gällande våld, förtryck och heder till den 
enskilde.” 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Göran Gustafsson, SD, 2022-06-02 
Svar på interpellation 
 
Skickas till 
Interpellationsställaren 
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KF § 77/2022 Dnr 2022/8  
 
Fråga från Lennart Beijer, V, om 
slakthustomten 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att frågan är besvarad i och med svaret 
från kommunstyrelsens ordförande. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, har 2022-06-15 lämnat in en 
fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, om den så 
kallade slakthustomten i Hultsfred. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, svarar på frågan på 
dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Fråga från Lennart Beijer, V, 2022-06-15 
 
Skickas till 
Frågeställaren 
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KF § 78/2022 Dnr 2022/8  
 
Interpellation från Lennart Davidsson, KD, om 
trygghet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att interpellationen är besvarad i och 
med svaret från kommunstyrelsens ordförande. 
 
Sammanfattning 
En interpellation om trygghet har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Davidsson, KD, har 2022-06-16 lämnat en 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, om 
trygghet. Med anledning av den ökade brottsligheten önskar 
interpellationsställaren svar på hur kommunstyrelsens ordförande ser på 
utvecklingen om att allt fler brott sker i kommunen, samt vilka åtgärder 
kommunen kan bidra med för att få stopp på den organiserade 
brottsligheten. 
 
Lars Rosander, C, lämnar följande svar på dagens sammanträde: 
 
”Kommunen har en trygghets- och säkerhetsorganisation med lång 
erfarenhet sedan asylkrisen. Samarbetet med polisen är mycket gott. Det 
finns goda relationer och väl uppbygga kontaktnät mellan oss. Kommunen 
har i många år haft en intern samverkan i ÖSAM för att jobba 
förebyggande så att ungdomar inte ska hamna i kriminalitet 
 
Men brottslighet, droger och olika former av kriminalitet oroar oss och vår 
befolkning. 
Till viss del kan ökningen av antalet anmälda brott hänföras till att vi 
faktiskt har fler poliser här, som upptäcker brott som tidigare förblev 
oupptäckta, men brottsutvecklingen i landet och likaså i vår kommun är 
inget som kan accepteras. 
 
Samhällsutvecklingen snurrar på fort. Trygghet och säkerhet har fått en 
annan dimension senaste åren, inte minst sedan kriget i Ukraina började. 
Trygghet och säkerhet har blivit en av de större frågorna där kommuner 
förväntas vara än mer kompetenta, exempelvis inom civilförsvar, 
cyberbrottslighet, organiserade kriminella gäng och välfärdsbrottslighet. Vi 
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kan därför se att trots vårt starka arbete, trots att polisen har fler resurser än 
på mycket länge i vår kommun, så behöver vi uppgradera ännu mer. Vi har 
bjudit in polisen för samtal om detta. 
 
Vi avser också att i höst återkomma med flera förslag på hur vi kan öka 
våra insatser inom trygghet och säkerhet. Kommunchef, 
säkerhetsskyddschef med flera har i uppdrag att ta fram förslag på insatser 
vi kan göra. Redan imorgon på KSAU kommer de första förslagen att 
diskuteras.” 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Lennart Davidsson, KD, 2022-06-16 
Svar på interpellation 
 
Skickas till 
Interpellationsställaren 
 
 
 

11



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-06-20 

1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KF § 79/2022 Dnr 2022/11  
 
Rapport från revisionen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisionens ordförande Torbjörn Karlsson meddelar att inget nytt finns att 
redovisa på dagens sammanträde.  
 
Skickas till 
Revisionen 
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KF § 80/2022 Dnr 2022/21  
 
Mål och budget 2023 - driftbudget 2023 samt 
mål och nyckeltal 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till driftbudget för år 
2023 och plan 2024–2025. 
 
Vidare godkänner kommunfullmäktige 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 
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föreslås till 650 000 kronor. 
 
Anslaget för särskilda ändamål föreslås till 33 629 000 kronor avseende 
löneökningar för 2023. 

Yrkanden 
Lars Rosander, C, Tomas Söreling, S, Åke Nilsson, KD, Åke Bergh, M, 
Tommy Ejnarsson, V, Mikael Lång, S, Per-Inge Pettersson, C, Göran 
Gustafsson, SD, Mattias Wärnsberg, S, och Åsa Landberg, C, yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
Underlag från ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen § 55/2022 
 
Skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Ekonomikontoret 
Revisionen 
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KF § 81/2022 Dnr 2022/18  
 
Mål och budget 2023 - investeringsbudget 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Yrkanden 
Lars Rosander, C, Tomas Söreling, S, Åke Nilsson, KD, Åke Bergh, M, 
Tommy Ejnarsson, V, Mikael Lång, S, Per-Inge Pettersson, C, Göran 
Gustafsson, SD, Mattias Wärnsberg, S, och Åsa Landberg, C, yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
Kommunstyrelsen § 56/2022 
 
Skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Ekonomikontoret 
Revisionen 
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KF § 82/2022 Dnr 2022/17  
 
Mål och budget 2023 - taxor 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Yrkanden 
Lars Rosander, C, Tomas Söreling, S, Åke Nilsson, KD, Åke Bergh, M, 
Tommy Ejnarsson, V, Mikael Lång, S, Per-Inge Pettersson, C, Göran 
Gustafsson, SD, Mattias Wärnsberg, S, och Åsa Landberg, C, yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
Budgetberedningens förslag, sammanställt av ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen § 57/2022 
 
Skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Ekonomikontoret 
Revisionen 
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KF § 83/2022 Dnr 2022/20  
 
Mål och budget 2023 - upptagande av lån och 
borgensramar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 beslutas 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. Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Yrkanden 
Lars Rosander, C, Tomas Söreling, S, Åke Nilsson, KD, Åke Bergh, M, 
Tommy Ejnarsson, V, Mikael Lång, S, Per-Inge Pettersson, C, Göran 
Gustafsson, SD, Mattias Wärnsberg, S, och Åsa Landberg, C, yrkar bifall 
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till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-05-17 
Kommunstyrelsen § 58/2022 
 
Skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Ekonomikontoret 
Revisionen 
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KF § 84/2022 Dnr 2022/19  
 
Mål och budget 2023 - utdebitering 2023 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Yrkanden 
Lars Rosander, C, Tomas Söreling, S, Åke Nilsson, KD, Åke Bergh, M, 
Tommy Ejnarsson, V, Mikael Lång, S, Per-Inge Pettersson, C, Göran 
Gustafsson, SD, Mattias Wärnsberg, S, och Åsa Landberg, C, yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-05-17 
Kommunstyrelsen § 59/2022 
 
Skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Ekonomikontoret 
Revisionen 
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KF § 85/2022 Dnr 2022/91  
 
Ekonomisk uppföljning per 2022-04-30 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten per 2022-04-30.  
 
Vidare beslutas 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 beslutas 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 
Kommunstyrelsen § 61/2022 
 
Skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Ekonomikontoret 
Revisionen 
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1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KF § 86/2022    
 
Information om Samordningsförbundet Kalmar 
läns verksamheter  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde informerar förbundschef Joakim Ivarsson om 
Samordningsförbundet Kalmar läns verksamheter. 
 
Skickas till 
Samordningsförbundet Kalmar län 
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KF § 87/2022    
 
Information om att hantera hot och hat 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige har mottagit informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde informerar trygghets- och säkerhetschef Linus 
Ivarsson om att hantera hot och hat riktat mot förtroendevalda med 
anledning av höstens RRK-val.  
 
Skickas till 
Trygghet- och säkerhetschef 
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KF § 88/2022 Dnr 2022/71 

VA-taxa 2023 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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:  

• 2023 = 3,5 %
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• 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 
Kommunstyrelsen § 62/2022 

Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Ekonomikontoret 
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KF § 89/2022 Dnr 2022/87 

Omräknad taxa för brandskyddskontroll, 
omräknad sotningstaxa för Hultsfreds kommun 
samt omräknat skorstensfejarmästararvode 
from 2022-06-01 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 
Kommunstyrelsen § 63/2022 

Skickas till 
Räddningstjänsten 
Ekonomikontoret 
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KF § 90/2022 Dnr 2022/90  
 
Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 
Kommunstyrelsen § 67/2022 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
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KF § 91/2022 Dnr 2022/98 

Antagande av detaljplan för del av X 
med flera 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 
Kommunstyrelsen § 68/2022 

Skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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KF § 92/2022 Dnr 2022/99 

Antagande av detaljplan för X 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 
Kommunstyrelsen § 69/2022 

Skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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KF § 93/2022 Dnr 2022/12  
 
Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, informerar om att 
slutbesiktning av det särskilda boendet i Målilla sker 1 juli. 
 
Vad gäller det särskilda boendet i Hultsfred pågår just nu markarbeten. 
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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 Reino Thapper, 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  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 Maik 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  Eva Svedberg, S X       

32 Ann-Charlott Andersson, C Lars Nilsson, C X       

33 Mattias Wärnsberg, S  X       

34 Fredric Svensson, C Ulf Borg, C X       

35 Martina Bäcketoft, C Hans Edvinsson, C X       

36 Conny Daag, M §§76-93  X       

37 Janette Persson, S  X       

38 Owe Samuelsson, C  X       

39 Kjell Mellberg, S  X       

40 Nathalie Gustafsson, SD  X       

41 Berit Höög, SD  X       

42 Christer Åberg, SD §§75-93  X       

43 Jenny Velinder, V Kenneth Johansson, V X       

44 Marianne Vifell Waters, M  X       

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