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2019-06-11

Meddelanden
1. Redovisning av anslagen för särskilda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början Anslaget 2019 Återstår
650 000:- 170 000:- 480 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål:

Anslag från årets början Anslaget 2019                  Återstår
37 819 900:- 0:-                    37 819 900:-
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-04

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 63/2019 Dnr 2019/92

Ekonomisk uppföljning per 2019-04-30 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
delårsrapporten per 2019-04-30.

Verksamheter som prognosticerar negativa avvikelser föreslås få i uppdrag 
att arbeta för att eliminera dessa och öka fokus på kostnadskontrollen.

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslås få uppdrag att 
redovisa vidtagna åtgärder för att minska befarat överskridande, även med 
sikte på åtgärder på längre sikt.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen informerar om den ekonomiska uppföljningen per 
2019-04-30.

Hultsfreds kommuns resultat för år 2019 beräknas bli -9,6 mnkr, vilket är 
12,1 mnkr sämre än budget. Verksamheternas nettokostnader beräknas bli 
16,8 mnkr sämre än budget, skatter och statsbidrag 0,6 mnkr bättre än 
budget och finanserna 4,1 mnkr bättre än budget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 117/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-04

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 64/2019 Dnr 2019/94

Mål och budget 2020 - driftbudget 2020 samt 
mål och nyckeltal
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
driftbudget för år 2020 och plan 2021-2022 med tilläggsyrkandet från 
S-gruppen som innebär att 250 tkr avsätts för utredning av ny bassäng ovan 
mark i Hagadal. Finansiering föreslås ske ur kontot för fastighetsunderhåll.

Vidare föreslås kommunfullmäktige godkänna att förslag till mål och 
nyckeltal får användas redan 2019 för de som vill.

Sammanfattning
Förslag till mål och budget för 2020 överlämnas till kommunstyrelsen från 
budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har haft fyra sammanträden och överlämnar nu förslag 
till driftbudget 2020 och plan 2021-2022, samt investeringsbudget för 2020 
samt plan 2021-2024.

För beräkning av skatteintäkter, utjämningsbidrag med mera används 
Sveriges Kommuner och Landstings prognos över uppräkningsfaktorerna 
för åren 2019 och 2020.

Vad gäller investeringsbudget, taxor, utdebitering och ramar för att ta upp 
lån och ingå borgensförbindelser hanteras de i särskilda paragrafer.

MBL-förhandlingar genomfördes 22 maj 2019. 

Remitterade ärenden:
1. Utökning budget till 600 tkr för undersökning av deponier (ksau § 

280/2018)   – läggs in i driftbudget
2. Tryggare bilkörning inom hemtjänsten (kf § 50/2019)   – läggs inte in
3. Skolskjuts Prolympia vårterminen (ksau § 88/2019) – får rymmas inom 

befintlig budget för skolskjutsar
4. Transformator till evenemangsområdet (ksau § 58/2019) – läggs in i 

förslaget till investeringsbudget

Äskanden
1. Arbetskläder inom socialtjänsten enligt nya föreskrifter – läggs in i 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-04

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

driftbudget
2. Gymnasiet Fordons- och transportprogrammet 1 mnkr – läggs in i 

driftbudget
3. Industriprogrammet 1 mnkr - läggs in i driftbudget
4. Driftkostnader 300 tkr – läggs in i driftbudget
5. Småmaskiner 200 tkr – läggs in i driftbudget
6. Modulhyror, återsöks idag från Migrationsverket 9,8 mnkr – läggs in i 

driftbudget 
7. Licenskostnader 300 tkr – biblioteket - läggs in i driftbudget
8. Folkhälsoarbetet 100 tkr – läggs in i driftbudget 
9. Modul Knektagården 331 tkr – läggs in i driftbudget

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.

Anslaget för särskilda ändamål föreslås till 40 991 000 kronor avseende 
löneökningar för 2020.

Yrkanden
S-gruppen yrkar att 250 tkr avsätts för utredning av ny bassäng ovan mark i 
Hagadal. 

Beslutsunderlag
Protokoll från budgetberedningen
Underlag från ekonomikontoret

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-04

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 65/2019 Dnr 2019/95

Mål och budget 2020 - investeringsbudget
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
investeringsbudget 2020 och plan 2021-2024.

Reservation
Tomas Söreling, Nermina Mizimovic, Tommy Rälg, samtliga S, Tommy 
Ejnarsson, V, och John Hoffbrink, SD, reserverar sig till förmån för 
yrkande från S och V-gruppen.

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har haft fem sammanträden och har nu överlämnat 
förslag till investeringsbudget för 2020 och plan 2021-2024.

MBL-förhandling har ägt rum den 22 maj 2019.

Yrkanden
Tomas Söreling, Silva Andersson, Nermina Mizimovic, Tommy Rälg, 
samtliga S, och Tommy Ejnarsson, V, yrkar att 10 mnkr avsätts i budgeten 
per år 2021 och 2022 för byggnation av bassäng ovan mark i Hagadal.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt yrkandet 
om att avsätta 10 mnkr per år 2021 och 2022 för byggnation av bassäng 
ovan mark i Hagadal eller om yrkandet avslås. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutar avslå yrkandet varpå Tomas Söreling, S, begär 
votering. Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet och nej-röst för bifall till 
tilläggsyrkandet.

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster, se särskild röstningslista, finner 
ordförande att kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsyrkandet och 
beslutar enligt budgetberedningens förslag.

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll
Budgetberedningens förslag

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-04

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 66/2019 Dnr 2019/96

Mål och budget 2020 - taxor
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna taxor för år 
2020.

Sammanfattning
Förslag till taxor har överlämnats av budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Förslag till taxor för år 2020 har lämnats av nämnder och förvaltningar och 
sedan sammanställts av ekonomikontoret. VA-taxorna hanteras separat vid 
senare tillfälle.

MBL-förhandling har ägt rum den 22 maj 2019.

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll
Budgetberedningens förslag, sammanställt av ekonomikontoret

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-04

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 67/2019 Dnr 2019/97

Mål och budget 2020 - 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 
2020 inom ramen 30 mnkr.

Vidare föreslås att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att omsätta lån 
upp till motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 
2020 och att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 
2020 med totalt 220 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
vidare att såsom för egen skuld ingå borgen för

 AB Hultsfreds Bostäders låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 230 mnkr

 Hultsfreds Kommunala Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett 
lånebelopp om totalt 130 mnkr

 RockCity Hultsfred AB:s (Hultsfreds Kommunala Industri AB:s 
helägda dotterbolag) låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 16,5 mnkr

 Hultsfred Trygga Hems (ekonomisk förening i samverkan med 
Riksbyggen) låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om totalt 200,0 
mnkr

 Emåbygdens Vind AB:s låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 8,9 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 från ekonomichefen

Skickas till
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-04

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 68/2019 Dnr 2019/98

Mål och budget 2020 - utdebitering 2020
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utdebitering av 
kommunalskatt för år 2020 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 2020.

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-04

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 69/2019 Dnr 2019/77

Sotningstaxor samt 
skorstensfejarmästararvode 2019
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa uppräknad 
taxa för brandskyddskontroll, uppräknad sotningstaxa för Hultsfreds 
kommun samt uppräknat skorstensfejarmästararvode från och med 
2019-07-01.

Sammanfattning
Förslag till uppräkning av taxor och skorstensfejarmästararvode att gälla 
från och med 1 juli 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fastställa 
taxor för både sotning och brandskyddskontroller. Nu gällande beslut gäller 
till och med 2019-07-01. Kommunen tillämpar sedan 2002 sotningsindex 
enligt Sveriges Kommuner och landstings (SKL) cikrulär 2002:83.

SKL och Skorstensfejarmästarförbundet har träffat en ny överenskommelse 
att gälla från och med 2019-07-01. Föreslagen taxa är enligt 
rekommendation från SKL, sotningsindex uppräknad med 2,19%.

Även arvodet till skorstensfejarmästaren Lennart Slotthed är uppräknade 
med samma procentsats, från 23 439 kronor till 24 007 kronor exklusive 
mervärdesskatt för 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor från räddningschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 101/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-04

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 62/2019 Dnr 2019/79

Årsredovisning 2018 för Regionförbundet i 
Kalmar län
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Hultsfreds kommuns 
del godkänna årsredovisningen 2018 för Regionförbundet i Kalmar län 
samt att bevilja ansvarsfrihet för 2018.

Jäv
Åke Nilsson, KD, deltar inte i ärendets handläggning och beslut med 
anledning av jäv.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län har översänt beslut § 5/2019. 
Det gäller att huvudmännen ska behandla frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen.

Av årsredovisning 2018 framgår att årets resultat är 3 787 017 kronor och 
att de finansiella målen är uppfyllda.   

Beslutsunderlag
Årsredovisning samt revisionsrapport och granskningsrapport
Regionförbundet i Kalmar läns styrelsen § 5/2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 97/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-04

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 70/2019 Dnr 2019/89

Markavtal Hagelsrums Biogas
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
markavtal mellan Hultsfreds kommun och Hagelsrums Biogas med de 
avvikelser som finns mot tidigare beslutad markavtalsmall.

Sammanfattning
Ett förslag till markavtal överlämnas för beslut till kommunfullmäktige då 
det finns avvikelser mot tidigare beslutad markavtalsmall.

Ärendebeskrivning
Hagelsrums Biogas entreprenad med att förlägga gasledning mellan 
Hagelsrums gård och handelsområdet i Målilla tätort pågår. Delar av 
arbetet genomförs som samförläggning med ÖSK:s VA-sanering av vissa 
villagator i Målilla. För detta finns separat samförläggningsavtal upprättat 
mellan parterna i likhet med andra samförläggningar som görs med t.ex. 
E.ON.

För att skydda sina gas- och fiberledningar inom kommunens allmänna 
platsmark behövs antingen ledningsrätt, servitut eller markavtal. 
Kommunen har en pågående beslutsprocess om antagande av nytt 
reglemente för grävningar i kommunens mark. I detta ingår också en 
markavtalsmall som kan tillämpas vid denna typ av projekt. 

Då Hagelsrums Biogas vill ha vissa förändringar i markavtalsmallen 
behövs ett särskilt beslut av kommunfullmäktige innan ett avtal kan 
signeras. Därför blir detta ett separat ärende för att godkänna de 
avvikelserna mot tidigare beslutad mall. 

Avvikelserna är markerad i beslutsunderlaget Markavtal Hagelsrums 
Biogas. Den ena avvikelsen mot avtalsmallen är § 11 Fördelning av 
kostnader vid flyttning av befintlig ledning där kostnaderna är fördelade på 
varje enskilt år under hela avtalets tid istället för att vara uppdelad i tre 
perioder. Den andra avvikelsen är att det är 30 års avtalstid istället för 20 år 
som i avtalsmallen. Den tredje avvikelsen är en automatisk förlängning 
efter 30 år med ett år i taget.

Samtliga avvikelser är motiverade och innebär inte någon större risk för 
kommunen jämfört med mallen utifrån de lokala förutsättningar som råder i 
projektet. Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 om föreskrifter om 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-04

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

markavtal där det framgår att sker avvikelser tas separat beslut i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag till markavtal
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 116/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-04

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 71/2019 Dnr 2019/93

Bolagsordning AB Hultsfreds Bostäder
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
reviderad bolagsordning för AB Hultsfreds Bostäder. 

Ärendebeskrivning
Ett reviderat förslag till bolagsordning för AB Hultsfreds Bostäder har 
tagits fram med anledning av fastighetsförvaltningens flytt från Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund till bostadsbolaget. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 119/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-04

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 72/2019 Dnr 2019/99

Enhetschef till lokalvården
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja serviceenheten 
att utöka tjänsten som enhetschef på lokalvården från en halv till en 
heltidstjänst.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera utökningen till en kostnad av 321 
tkr som får belasta kommunstyrelsens oförutsedda inom ”FRI500”.

Resterande del av kostnaden får finanserias inom serviceenhetens befintliga 
budget.

Sammanfattning
Med anledning av hög belastning på nuvarande servicechef inom 
serviceenheten samt för att kunna upprätthålla en bra kvalitet mot 
medarbetare och kunder ansöker serviceenheten om att få tillsätta en 
enhetschef inom lokalvården.

Ärendebeskrivning
Serviceenheten består idag av ca 110 medarbetare varav en servicechef 
med ansvar för ca 50 medarbetare, med direkt ansvar mot 
verksamhetsvaktmästeriet, kontorsvaktmästeri och lokalvård även ytterst 
ansvarig över två enhetschefer på kosten samt en arbetsledare på 
lokalvården.  

Serviceenheten har sedan 2011 en vakant tjänst på 50% som enhetschef för 
kosten, Serviceenheten har ett behov av att återbesätta tjänsten, dock som 
enhetschef för lokalvården. Den nya tjänsten kommer att ha personalansvar 
för ca 30 anställda. För att kunna erbjuda en attraktivare tjänst alltså 
heltidstjänst föreslås kommunstyrelsen tillskjuta 321 tkr för att utöka 
tjänsten som enhetschef på lokalvården från en halv till en heltidstjänst. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från servicechefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 122/2019 
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Skickas till
Kommunfullmäktige
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