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Kallelse 1 (2) 
Ersättarna för kännedom 

2015-03-18 

Mändagen den30mars 2015 kl. 18:30 

AB Hultsfi'eds Bosfilder informerar om bolagets årsredovisning kl. 16.30. 

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 

Fredrik Birasson 
Ordförande Johan Sandeli 

sekreterare 

Upprop 
Val av protokolljusterare, justering 
2015-04-01 kl. 13.00 
Meddelanden 
Allmänhetens frågestund 
Nyväckta motioner 
Interpellationer och frågor 
Entlediganden 
Valärenden 
V ARTA-området 2015/52 
Förslag tillreviderad bolagsordning 2015/39 
får AB Hultsfreds Bostäder 
Förslag till Upphandlingspolicy får 2013/221 
Hultsfred, Högsby, Mönsterås, 
Oskarshamn, Vimmerby och 
Västerviks kommuner samt 
riktlinjer 
Förslag till svar på motion om att 2013/225 
Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) missgynnar landsbygden 
Förslag till svarpå motion från 2013/90 
Mattias Wärnsberg, S, m fl om justa 
villkor 
Detaljplan får Länsmannen 15, 2014/28 
Virserum 
Beslut om sylmerliga skäl enligt god 2015/45 
ekonomisk hushållning 
Mats Stenström ca Id. 19.30 
Årsredovisning får Hultsfreds 2015/42 
kommun 2014 
Beslut om ansvars.fi-ihet för: 
Kommunstyrelsen- ordfömnde (5-
10 min) 
Socialnämnden- ordförande (5-10 
min) 
Barn- och utbildningsnämnden-
ordförande (5-10 min) 
Miljö- och byggnadsnämnden -
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Kommunfullmäktige 

Kallelse 
Ersättarna för kännedom 

ordforande (5-10 min) 
21 Valnämnden 
22 Överformyndaren 

2015-03-18 

23 Godkännande av årsredovisning 
24 Årsredovisning for Östra Smålands 

Kommunalteknikforbund 2014 
25 VA-verksamhetsboks1ut 2014 
26 Reglering av aktieägmtillskott till 

Hultsfi·eds Kommunala Industri AB 
27 Beslut om ram 2016 
28 Insatsmmåden i tillväxt- och 

näringslivsprogrammet 2015-2019 
29 Rapport från Regionforbundets 

verksamheter 

2015/47 

2015/46 
2015/53 

2015/44 
2015/33 
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Kommunkansliet 2015-03-18 

Meddelanden 

L Redovisning av anslagen for eforutsedda ändamål: 

Till kommunfullmäktiges forfogande: 

Anslag från årets bötjan Anslaget 2015 
650 000:- o :-

Aterstår 
650 000:-

Till kommunfullmäktiges forfogande får särskilda ändamål 

Anslag från årets bötjan 
15 027 100:-

Anslaget 2015 
0:-

Återstår 
15 027 l 00:-

2. AB Hultsfreds Bostäder informerar om sin verksamhet i anslutning 
till kommunfullmäktiges sammanträde klockan 16.30 i Balder, Val
hall. I anslutning till detta serveras enklare fotiäring. Den formella 
årsstämman äger rum i Kommunhuset den 31 mars klockan 08.00. 
Önskas kopia på årsredovisningen, vänligen kontakta kommunkans
liet via e-post kansli@hultsfred.se eller telefon 0495-240806. 

3. Information infor fullmäktiges behandling av ansvarsfrihet for 2014, 
ärende 17-22 samt 24. 

4. Styrelsen för Hultsfreds Kommunala Industri AB har tagit beslut om 
nedskrivning av fastigheter till ett belopp av 76 mkr,§ 8/2015-03-
03. 

Postadress Box 500, 577 26 Hultsfred l Besöksadress Stora Torget l Godsadress Torngatan 3 

Tf n 0495-24 00 00 l Fax 0495-24 19 07 l kommunen@hullsfred.se 1 www.hultsfred.se 
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INBJUDAN 

Aktieägare i AB Hultsfreds Bostäder, styrelseledamöter, 
arbetstagarrepresentanter, revisorer och kommunfullmäktige 

inbjudsför information om bostadsbolagets årsredovisning 2014. 

Tid: måndagen den 30 mars, Idoekan 16.30. 

Lokal: Sal Balder, Valhall, Hultsfred. 

Efter informationen bjuds det på lätt förtäring. 

Hultsfred, 2015-03-12 

Åke Nilsson, ordförande 

Nicke Wainebro, VD 
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2015-03-13 

1 (1) 

KommunkanslieVJS 

03 

Inför kommunfullmäktiges behandling av ansvarsfrihet för 2014 

Kommunfullmäktige kommer vid sammanträdet den30mars att behandla årsredovis
ningarna for kommunen och ÖSK. I samband med detta tar kommunfullmäktige också 
beslut om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser. 

Bakgrunden till detta förfaringssätt är att fullmäktige enligt kommunallagen 5 kap § 25 a 
vid ett sammanträde före utgången av juni månad efter det år som revisionen avser ska 
besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte. 

Beslut om ansvarsfrihet ska beslutas enskilt for varje nämnd och styrelse enligt fullmäk
tiges arbetsordning § 38. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 

Enligt kommunallagen 5 kap § 20 a är de ledamöter och ersättare i fullmäktige som under 
år 2014 även varit ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser jäviga på grund av 
redovisningsskyldighet. Vidare kan släktskapsjäv i form av närstående till redovisnings
skyldig forekomma. 

I bilaga l till denna skrivelse finns respektive styrelse/nämnder och vilka som är valda. 

Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Valnämnden 
Östra Smålands Konununalteknikförbund 
Överförmyndare 

Postadress Box 500, 577 26 Hultsfred l Besöksadress Stora Torget l Godsadress Torngatan 3 
Tfn 0495-24 00 00 1 Fax 0495-24 19 071 kommunen@hultsfred.se l www.hullsfred.se 

Bankgiro 5734-01501 Bankgiro OCR 984-72861 Org.nr212000-0712 
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Kommunkansliet 

Kommunstyrelsen 

2015-03-13 

Alla fetstilsmarkerade är ordinarie i kommunfullmäktige. 
Kursiverade är ersättare i kommunfullmäktige. 

Ordinarie 

Lars Rosander, C 
Åke Nilsson, KD 
Pär Ed gren, M 
ÅkeBergh, M 
Per-Inge Pettersson, C 
Gunilla Aronsson, C 
Mikael Petersson, FP 

Ersättare 

Ulf Larsson, C 
Monica Bergh, KD 
Gunvor Nilsson, M 
Sievert Andersson, M 
Tommy Johansson, C 
Carina Littorin, MP 
Bengt-Olof Knutsson, KD 
Mona-Lisa Carlsson, S 

Socialnämnden 

Mattias Wärnsberg, S 
Tomas Söreling, S 
Cm·ola Nilsson, S 
Tommy Rälg, S 
Rosie Folkesson, S 
Tommy Ejnarsson, V 

Ingegerd Alatal o, S (entledigad 2014-
02-24) 
Britt Wireland Sorpola, S (inträde 
2014-03-31) 
Dennis Larsson, S 
Jon ny Bengtsson, S 
Lennart Beijer, V 
Pia Rydh, V 

All fetstilsmarkerade är ordinarie i kommunfullmäktige. 
Kursiverade är ersättare i konnnunfullmäktige. 

Ordinarie 
Pe•·-Inge Pettersson, C 
Håkan Hermansson, FP 
Conny Daag, M 
Sture Persson, M 
Gunilla Aronsson, C 
Monica Bergh, KD 

Ersättare 
Tommy Johansson, C 
Agneta Goth, MP 
Lars Eriksson, KD 
Sofia Welindei", M 

Göran Lundberg, S 
Eva Svedberg, S 
Stig Andersson, S 
Rosie Folkesson, S 
Lennart Beijer, V 

Evert Möller, KD 
Ann-Charlott Andersson, C 
Lizette Wästel'lund, S 
Sylve Ryden, s 

----------------------------
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Kommunkansliet 

Ingbert Andersson, S 
J onny Bengtsson, S 

Barn- och utbildningsnämnden 

2014-03-17 

Fatrik Axelsson, V 

Alla fetstilsmarkerade är ordinarie i kommunfullmäktige. 
Kursiverade är ersättare i kommunfullmäktige. 

Ordinarie 
Pär Ed gren, M 
Lennart Eklund, C 
Gunvor Nilsson, M 
Nielas Mobelius, C 
Anne-Charlotte Cederberg, KD 
Christian Nyto171et, KD 

Ersättare 
Johan Ekselius, M 
Fredl'ik Eirasson, C 
Sofia Blomberg, C 
Åsa Landberg, C 
Malin Nytorpet, KD 
Runa Petersson, KD 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Gunilla Abrahamsson, S 
Ove Karlsson, S 
Agneta Bergman, S 
Magnus Rydlund, V 
Mikael Lång, S 

Britt Söreling, S 
Tommy Aronsson, S 
Christel Rudiger Karlsson, S 
Nermina Mizinovic, S 
Lars Röst, V 

Alla fetstilsmarkerade är ordinarie i kommunfullmäktige. 
Kursiverade är ersättare i kommunfullmäktige. 

Ordinarie 
Lennart Davidsson, KD 
Ulf Larsson, C 
Sievert Andersson, M 
Bötje Karlsson, C 
Lennart Odengrund, C 
Runa Petersson, KD 

Ersättare 
Joachim Erlandsson, KD 
Ronny Olsson, C 
Conny Daag, M 
Alexander Steinvall Svensson, C 
Margaretha Hultgren, FP 
Irene Ruhe, MP (entledigad 2014-09-
22) 

Konny Bogren, S 
Agneta Malmquist, S 
Martin Ryden, S 
Christel Rudiger Karlsson, S 
Kenneth Rosen, V 

OlofThörn, MP (invald 2014-09-22) 
Edgar I-Iofvergård, S 
Britt Wireland Sorpola, S 
Åke Arvidsson, S 
Fatrik Hag, S 
Dicka Brätmkärr, V 
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Kommunkansliet 

Valnämnden 

2015-03-13 

Alla fetstilsmarkerade är ordinarie i kommunfullmäktige. 
Kursiverade är ersättare i kommunfullmäktige. 

Ordinarie 
Gunilla Nilsson, C 
Peter Åkemark, KD (entledigad 2014-
05-26) 
Evert Möller, KD (invald 20 14-05-26) 

Ersättare 

Lennart Eklund, C 
Leif Lind, KD 
Åke Bergh, M 

Överförmyndare 

Överförmyndare 
Jetmie Comadsson 

Jonny Bengtsson, S 
Silva Andersson, S 
Conny Daag, M 

Tommy Aronsson, S 
Carola Nilsson, S 

Ersättare 

Silva Andersson, S 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Alla fetstilsmarkerade är ordinarie i kommunfullmäktige. 
Kursiverade är ersättare i kommunfullmäktige. 

Ordinarie 

Åke Nilsson, KD 
Per-Inge Pettersson, C 
Lennart Eldund, C 
Mattias Wämsbct·g, S 

Ersättare 

Lars Rosander, C 
Gömn Lundbet·g, S 
Gunilla Abrahamsson, S 
Tomas Söreling, S 

Postadress Box 500, 577 26 Hultsfred [ Besöksadress Stora Torget l Godsadress Torngatan 3 
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Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2015-03-10 

2 (23) 

09 
KS § 32/2015 D nr 2015/ .'51__ 

Varta-området 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta upp ärendet för beslut 
på kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-30. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger fullmakt till kommunstyrelsens ordförande att 
slutföra ärendets beredning. 

Ärendebeskrivning 
KommunchefLars-Erik Rönnlund länmar en lägesrapport om V arta
området. Då ärendet inte är fårdigberett föreslås att ärendet får tas upp för 
beslut på kommunfullmäktiges sammanträde nu i mars för att inte tappa fart. 

Yrkande 
Tomas Söreling, S, Rosie Folkesson, S och Åke Nilsson, KD yrkar bifall till 
förslaget. 

Utdragsbestyrkan~e 
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Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur 

' . . ·- "";";/ ' / ()'. 

Ks § 37/2015 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-03-10 

Dnr 2015/39 003 

8 (23) 

Reviderad bolagsordning för AB Hultsfreds Bostäder 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderad 
bolagsordning för AB Hultsfreds Bostäder. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade § 51/2014-03-31 bland annat att styrelsen i 
AB Hultsfreds Bostäder inte längre ska ha utsedda ersättare. Med anledning 
av detta behöver bolagsordningen revideras. 

Utöver detta gäller från och med l januari 2013 nya krav på 
bolagsordningarna för kommunala bostadsbolag som bland annat innebär att 
bolagsordningen ska innehålla uppgift om ändamålet med bolaget. Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, har därför tagit fram en standardmall fOr 
bolagsordningar i dessa bolag. Det aktuella förslaget bygger på denna mall. 

Förslaget ersätter nuvarande bolagsordning antagen av konnnunfullmäktige 
§ 23/2010-02-22. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 33/2010 
Kommunstyrelsen § 17/20 l O 
Kommunfullmäktige§§ 23/2010, 51/2014 

Utdragsbestyrkande 

~ CJ .Yl{"( {A. ( .. 



p!!l HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

. Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 3 (23) 
Sammanträdesdatum 
2015-03-10 

11 
KS § 33/2015 Dnr 2013/221 050 

Förslag till Upphandlingspolicy för Hultsfred, Högsby, 
Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks 
kommuner samt riktlinjer 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige att godkänna fårslag till 
upphandlingspolicy samt riktliiljer. 

Ärendebeskrivning 
Inköpscentralen har översänt fårslag till upphandlingspolicy. Ett utkast till 
riktlinjer och checklistor har också smmnanställts. 

Arbetsutskottet beslutade§ 352/2013-12-17 översända fårslaget till 
koncernledningen fcir yttrande. 

Vidare beslutade arbetsutskottet ge koncernledningen i uppdrag att se över 
fårslaget till riktliJ1jer <ich checklistor samt att koncernledningen fastställer 
desamma. 

Förslag till upphandlingspolicy tillsammans med riktlinjer fcir upphandling 
samt riktlinjer för direktupphandling har nu behandlats hos · 
koncernledningen. 

Förslaget är att upphandlingspolicyn och riktlinjer fcir upphandling antas. 

Yrkande 
Tomas Söreling, S yrkar bifall till forslaget 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§§ 352/2013, 48/2015 
Koncernledningen 2014-09-25 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 34/2015 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2015-03-10 

Dnr 2013/90 059 

4 (23) 

1 

Motion från Mattias Wärnsberg, S, m fl om justa villkor 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige att motionen är bifallen 
utifrån upphandlingspolicyn med riktlinjer under forutsättning att 
kommunfullmäktige antar upphandlingspolicyn med riktlinjer för 
upphandling och direktupphandling. 

Ärendebeskrivning 
Motionerna "Justa villkor" och "Lagei1 om offentlig upphandling 
missgyllllar landsbygden" har fått ett gemensamt svar från kommunchef 
Lars-Erik Rölllllund. 

Motion "Justa villkor" 
Mattias Wämsberg, S, med flera har 2013-05-07 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige om justa villkor där det få reslås att: 

- Hultsfreds kommun vid upphandlingar och inköp endast använder sig av 
de företag som har verksamhet enligt de justa regler som motionen 
beskriver. 

- Hultsfreds kommuns policydokument for tipphandlingar och inköp 
kompletteras med regler för justa villkor i arbetslivet. 

Motionen remitterades till ekonomikontoret att svara i samråd med 
kommunjuristen. Eftersom att svar kan samordnas med forst nämnda motion 
har kommunchef Lars-Erik Rölllllund fatt i uppdrag av kommunalråd Lars 
Rosander att svara även på motion två. Ett yttrande har nu länmats som svar 
på de två motionerna. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har forberett och nogsamt följt införandet av de nya 
reglerna. En ny upphandlingspolicy är under behandling där flera av de 
regler som kari nyttjas för lokal ekonomisk stimulans inarbetats samt där 
sociala villkor ställs. 

Kommunstyrelsen har initierat ett arbete med att utreda möjligheterna for 
samordnad varudistribution. Vilket kan ge fler lokala livsmedelsproducenter 
möjligheten att delta i kommunala upphandlingar. · 

Vad gäller motionen filllls det i fårslaget till upphandlingspolicy text som 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-03-10 

5 (23) 

beskriver att kommunen ska kunna ställa krav på sina leverantörer att de 
främjar goda arbetsvillkor ochjämstäHdhet i arbetslivet, foljer 
arbetsmarknadens villkor och!eller kollektivav1al, motarbetar diskrin\inering 
och kon·uption och medger insyn i sin verksamhet och meddelarfrihet for 
anställda. Dessa krav ska även gälla for underentreprenörer som 
leverantören anlitar. 

Kommunstyrelsen beslutade § l O 1/2014-10-14 att bordlägga ärendet i 
avvaktan på antagande av upphandlingspolicy. 

På dagens möte föreslår kornmunstyrelsen att kornmunfullmäktige 
godkänner upphandlingspolicyn vilket innebär att även motionen kan vara 
bifallen. 

Yrkande 

Tomas Söreling, S yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag. 

Beredning 
Kornmunfullmäktige § 65/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§§ 204/2013,257/2014 
Kommunstyrelsen § l O 1/2014 

Utdragsbestyrkande 



Motion om justa villkor 

HULISFREDS 
KOMMUN 

Ink Z013 -05- O 7 

6t13/tl0 /Dn~~q 
Hultsfreds kommun har sedan flera år ett policydokument för upphandlingar och inköp. 
Dokumentet innehåller riktlinjer som utöver lagen om offentlig upphandling ska gälla för 
extern upphandling och inköp av varor och tjänster samt entreprenader. 1 2 
Under den senaste tiden har vi genom media fått uppgift om att det i vårt land förekommer 
ojusta arbetsvillkor och att svenska normala regler och lagar vad gäller arbetsmarknaden inte 
följs. 

Detta är inte acceptabelt. Arbetsmarknadens pmter har tagit avstånd från detta. Det ska vara 
justa villkor på samtliga arbetsplatser. Med justa villkor befrämjas en sund konkunens genom 
lika förutsättningar. Dessa arbetsplatser har rättvisa regler och en sund arbetsmiljö för sina 
anställda. 

En stor del av kommunens verksamhet bedrivs idag genom extema entreprenörer. Trenden i 
samhället går också mot att allt fler verksamheter bedrivs på entreprenad. 

Det är därför viktigt att Hultsfreds kommun i sin upphandlingspolicy skriver in regler som 
följer de svenska kollektivavtalens och meddelarfrihetens regel verk. De producenter, företag 
och entreprenörer där kommunen är kund ska kunna visa att deras löne- och arbetsvillkor 
motsvarar svenskt kollektivavtal inklusive meddelarfrihet, om inte kollektivavtal finns 
upprättat. Hultsfreds kommun ska ha rätt att kontrollera detta vid inköp eller upphandlingar. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att 

Hultsfreds kommun vid upphandlingar och inköp endast använder sig av de företag 
som har verksamhet enligt de justa regler som motionen beskriver. 
Hultsfreds kmmnuns policydokument för upphandlingar och inköp kompletteras med 
regler för justa villkor i arbetslivet · 

Hultsfred den 6 maj 2013 

1\twttias Wärnsberg 
,~ vr-~ ~~ 

Tomas Sörelmg Tonuny It{lg 
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Kommunstyrelsen 

Kornmunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 35/2015 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2015-03-10 

D nr 2013/225 059 

6 (23) 

13 
Motion om att Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
missgynnar landsbygden · 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kornmunstyrelsen föreslår kornmunfullmäktige att motionen är besvarad 
utifrån förslaget om upphandlingspolicyn och riktlinjer för upphandling 
under förutsättning att kommunfullmäktige antar densamma. 

Ärendebeskrivning 
Motionerna "Justa villkor" och "Lagen om offentlig upphandling 
missgynnar landsbygden" har fått ett gemensamt svar från kommunchef 
Lars-Erik Rönnlund. 

Motion "Lagen om offentlig upphandling (LO U) missgynnar 
landsbygden" 
Fullmäktigeledamot Lennart Beijer, V, har 2013-12-20 lämnat in en motion 
till kornmunfullmäktige där han föreslår: 
- att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda 

förväntade förändringar av LOU, 
- att inte ingå i fler stora upphandlingsavtal som kan påverka möjligheten att 

om något år förändra imiktningen av upphandlingen. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har förberett och nogsamt följt införandet av de nya 
reglerna. En ny upphandlingspolicy är under behandling där flera av de 
regler som kan nyttjas för lokal ekonomisk stimulans inarbetas samt där 
sociala villkor ställs. 

Kommunstyrelsen har initierat ett arbete med att utreda möjligheterna för 
samordnad varudistribution. Vilket kan ge fler lokala livsmedelsproducenter 
möjligheten att delta i kommunala upphandlingar. Sedan motionen skrevs 
har de regler som motionären hänvisat till genomförts. Inga större 
tipphandlingsavtal har ingåtts som varit aktuella att förändra imiktningen på. 

Kornmunstyrelsen beslutade § l 02/2014-1 0-14 att bordlägga ärendet i 
avvaktan på antagande av upphandlingspolicy. Nu är den uppe för beslut. 

Beredning 
Kommunfullmäktige § 2/2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§§ 20/2014,257/2014 
Kommunstyrelsen § l 02/2014 

Utdragsbestyrkande 
_, ' \ er ( (J )1·(/t( r 
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Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 
missgynnar landsbygden. 

' 

13 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) är negativ for mindre företag på 
landsbygden. Lagen har inneburit att stora kedjor konkurrerar ut de små lokala 
företagen på snart sagt alla områden. Lagen, som en gång tillkom f<ir att minska 
otillbörligt gynnande av lokala företag och personer, är helt inriktad på lägsta 
pns. 
Detta innebär att viktiga frågor som miljö, utveckling av och nyetablering av 
mindre f<iretag och butiker kommer i andra hand. Kommuner kan idag inte 
aktivt underlätta for de egna mindre företagen. 

Nu verkar det som om EU är på väg att omforma Lagen. Upphandlare skall 
kunna ställa hårdare mi~jökrav, krav på närhet till service och kanske också krav 
på Kollektivavtal. 
Detta innebär att den kommunala upphandlingen aktivt kommer att kunna lägga 
order till de lokala f<iretagen. Det kan gälla teletjänster, verktyg av olika slag till 
de kommunala verksamheterna, bröd och potatis till skolor och äldreboenden, 
och allehanda andra produkter och tjänster som kommunen upphandlar. 

En forändring av LOU kan alltså betyda nytändning f<ir små företag och butiker 
på landsbygden. 
En fOrändring av LOU innebär stora forändringar också for kommunerna. Det 
gäller att ställa om tänkandet och kanske ibland vara beredd betala ett högre 
kilo- eller styckepris. De eventuellt högre priserna hanmar ju i den egna 
kommunen och skapar verksamhet och arbetstillfällen, som i sin tur leder till 
skatteinkomster. 

Förslag: att KF ger Kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda fOrväntade 
fOrändringar av LO U. 
Att inte ingå i fler stora Upphandlingsavtal som kan påverka 

, möjligheten att om något år fOrändra iruiktningen av upphandlingen. 

' , 
· /Lennatt Beijer 

Vänsterpattiet~ 
l 
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Inför beslut om detaljplaneändring Länsmannen 15 (f d 
Strandskolan i Yirserum) 

Kommunstyrelsens förslagtiii kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lyfta ärendet på 
sammanträdet30mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om uppdrag till ordförande LarsRosanderatt 
godkänna detaljplaneändringen avseende Länsmannen 15 i Virsemm, efter 
att byggnadsnänmden antagit planen, så att denna ska kunna antas på 
fullmäktiges sammanträde 2015-03-30. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade§ 22/2015-02-23 att sälja fastigheten 
Länsmannen 15 till Statens bostadsomvandling AB (Sbo) i syfte att Sbo ska 
genomföra en ombyggnation av fastigheten till hyresrätter för äldre. 

För detta behövs en detaljplaneändring för utökat användningsområde. 

Förslag 
Detaljplaneändringen för Länsmannen 15 kommer att antas av 
byggnadsnämnden 2015-03-18. Därefter ska den beredas i 
kommunstyrelsen för att skickas till kommunfullmäktige för antagande. 

Om förslag till beslut i k01nmunstyrelsen ska tas enligt mötesplan, kommer 
det upp på nästk01nmande sanu:llanträde 2015-04-14, för att därefter antas i 
kommunfullmäktige 2015-04-27. 

Detta skulle innebära en fördröjning av stmibesked för ombyggnationen av 
Strandskolan med en månad, i jämförelse med ovan föreslagen hantering. 
För projektet avseende ombyggnation av Strandskolan till lägenheter, skulle 
denna tidsvinst på en månad, vara av stort värde. 

Genom att ge ordförande Lars Rosander i uppdrag att godkänna detaljplane
ändringen avseende Länsmannen 15 i Virserum möjliggörs ett antagande på 
fullmäktiges sammanträde 2015-03-30. 

Utdragsbestyrkande 
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Beslut om synnerliga skäl enligt god ekonomisk 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att synnerliga skäl 
föreligger enlig "God ekonomisk hushållning" beträffande kostnader för 
underskottstäckning 2014 till Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB) 
och nedskrivning av bokförda fastighetsvärden i kommunen. Det negativet 
resultatet i 2014 är s balanskravsavstänming behöver därför inte återställas. 

Ärendebeskrivning 
HKIAB har under senare år redovisat förluster före tillskott från kommunen. 
Under åren 2009 till 2013 har kommunen tillfört HKIAB aktieägatiillskott 
till ett totalt belopp på 27,7 mkr. För 2014 budgeterades 2,9 rnnkr. 

För att skapa möjligheter för HKIAB att i framtiden få en ekonomi i balans 
har bolaget beslutat att skriva ned bokförda värden på bolagets fastigheter. 
Nedskrivningen kan dock endast genomföras om bolaget får ägartillskott, 
som täcker detta. 

Effekten av aktieägatiillskottet och kommunens nedskrivning är att 
kommunen kommer att få minskade kostnader i framtiden, dels genom att 
HKIAB:s resultat kon1!ller att förbättras och att därigenom de eventuella 
framtida aktieägartillskotten blir mindre och dels genom att kommunens 
avskrivningar minskar. Åtgärdemas effekt på kostnadsminskningarna är 
större än de ökade räntekostnadema för kommunen. 

I författningskonllllentarema till kommunallagens ekonomikapitel angående 
återställande av eget kapital vid underskott exemplifieras följande som 
synnerliga skäl. Ett exempel är större omstruktui'eringsåtgärder i syfte att 
uppnå en god ekonomisk hushållning. Med större omstmktureringsåtgärder 
avses att åtgärden för kommunen eller landstinget är förknippad med stora 
kostnader i relation till dess omsättning. Det kan t.ex. vara en kommun eller 
ett landsting med befolkningsminskning soni behöver omstrukturera sin 
verksamhet för att få en mer anpassad verksamhet och framtida minskade 
kostnader genom omstruktureringen. Ett annat är när en avyttring av 
tillgångar har skett och en förlust därvid har uppstått. Det kan då fim1as skäl 
att inte reglera förlusten under förutsättning att avyttringen samtidigt 
hmebär att konmnmen eller landstinget därigenom har skapat förutsättningar 

Utdragsbestyrkande 
' 
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fdr minskade framtida kostnader. Den åtgärd kommunens aktieägartillskott 
till HKIAB fmansierar kan inte direkt översättas till dessa exempel, men 
syftet är detsamma. 

Aktieägartil!skottet till HKIAB utöver blidget är 82,5 mnkr och värdet av 
nedskrivningen av bokförda fastighetsvärden för kommunen är 2,3 mnkr. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 45/2015 

Utdragsbestyrkande 

"'~(' L/ 
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Beslut om synnerliga skäl enligt "God ekonomisk 
hushållning". 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att synnerliga skäl föreligger enlig "God ekono

misk hushållning" beträffande kostnader för underskottstäckning 2014 till 

Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB) och nedskrivning av bokförda 
fastighetsvärden i kommunen. Det negativet resultatet i 2014 års balanskravs

avstämning behöver därför inte återställas. 

Ärendebeskrivning 

HKIAB har under senare år redovisat förluster före tillskott från kommunen. 
Under åren 2009 till2013 har kommunen tillfört HKIAB aktieägartillskott till 
ett totalt belopp på 27,7 mkr. För 2014 budgeterades 2,9mnkr. 

För att skapa möjligheter för HKIAB att i framtiden få en ekonomi i balans har 
bolaget beslutat att skriva ned bokförda värden på bolagets fastigheter. Ned
skrivningen kan dock endast genomföras om bolaget får ägartillskott, som 
täcker detta. 
Effekten av aktieägartillskottet och kommunens nedskrivning är att kommunen 
kommer att ra minskade kostnader i framtiden, dels genom att HKIAB:s resul
tat kommer att förbättras och att därigenom de eventuella framtida aktieägar
tillskotten blir mindre och dels genom att kommunens avskrivningar minskar. 
Åtgärdernas effekt på kostnadsminskningarna är större än de ökade räntekost
naderna för kommunen. 

I författningskommentarerna till kommunallagens ekonomikapitel angående 
återställande av eget kapital vid underskott exemplifieras följande som synner
liga skäl. Ett exempel är större omstruktureringsåtgärder i syfte att uppnå en 
god ekonomisk hushållning. Med större omstruktureringsåtgärder avses att åt
gärden för kommunen eller landstinget är förknippad med stora kostnader i re
lation till dess omsättning. Det kan t.ex. vara en kommun eller ett landsting 
med befolkningsminskning som behöver omstrukturera sin verksamhet för att 



f!!~ HULTSFREDS 
~KOMMUN Tjänsteskrivelse 

2015-03-03 

2 (2) 

Ekonomikontoret 
Mats stenström 15 

få en mer anpassad verksamhet och framtida minskade kostnader genom om
struktureringen. Ett mmat är när en avyttring av tillgångar har skett och en f6r
lust därvid har uppstått. Det kan då finnas skäl att inte reglera f6rlusten under 
f6rutsättning att avyttringen samtidigt innebär att kommunen eller landstinget 
därigenom har skapat f6rutsättningar f6r minskade framtida kostnader. Den åt
gärd kommunens aktieägartillskott till HKIAB finansierar kan inte direkt över
sättas till dessa exempel, men syftet är detsamma. 

Aktieägartillskottet till HKIAB utöver budget är 82,5 nmk:r och värdet av ned
skrivningen av bokf6rda fastighetsvärden f6r kommunen är 2,3 mnkr. 
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Dnr 2015/42 042 

Arsredovisningen 2014 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
årsredovisningen for år 2014. 

Ärendebeskrivning · 

10 (23) 
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Ekonomikontoret har for år 2014 sammanställt och utarbetat en 
årsredovisning for Hultsfreds kommun och en sammanställd redovisning för 
konununkoncernen. 

Årets resultat är -59,9 mnkr för Hultsfreds kommun och -58,1 mnkr för 
kommunkoncernen Hultsfreds kommun. 

A v kommunens kOlisiktiga finansiella mål har målet om långfristiga skulder 
uppnåtts. Arets resultat och soliditet når inte målet. Inget av de långsiktiga 
finansiella målen uppnås. 

Kommunens resultat på -59,9 mnkr är lägre än budget och det beror på ett 
antal jämförelsestörande poster. Av dessa är 76,0 mnkr en 
nedskrivningsåtgärd för att Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB) 
på lång sikt ska bli lönsamt. Dessutom är 6,5 mnkr driftbidrag till HKIAB 
och 2,3 mnkr nedskrivning av två fastigheter i kommunen. Tar man hänsyn 
till de jämförelsestörande posterna om totalt 84,8 mnkr hade kommunen 
visat ett resultat på 24,9 mnkr 

Hultsfreds kommuns skatteintäkter, generella statsbidrag och uijäiuningar 
blev 732,8 mnkr, en ökning från 2013 med 23,lmnkr. 

Hultsfreds k01unmns nettoinvesteringar uppgicktill28,7mnkr attjämföra 
med 23,6 mnkr 2013. Tillsanunans med kommunens bolag 
nettoinvesterades for 49,8 mnkr, för 2013 var motsvarande 55,6 mnkr. 

Antalet anställda i Hultsfreds kommun har ökat med 24 jämfö1i med 2013, 
totalt var J 191 anställda 2014. 

Befolkningen ökade under året med 103 personer til113 738 den 31 
december 2014. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 45/2015 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkällila 
årsredovisningen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund för år 2014 
samt att ansvarsfrihet beviljas för Hultsfreds kommuns del för 
verksamhetsåret 2014. 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisningen för verksamhetsåret 2014 för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) har sammanställts. 

ÖSK-Hultsfred visar ett resultat på 8,6 mnkr för 2014. ÖSK utförde 
nettoinvesteringar for motsvarande 27,3 mnkr åt Hultsfreds konmmn, 2013 
var motsvarande 21, l mnkr. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen 
av bokslutet för VA-verksamheten 2014 . 

. Ärendebeskrivning 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) Hultsfred VA redovisar ett 
resultat på 3,8 mnkr. Det goda resultatet är bland annat beroende på ett 
trendbrott vad gäller volymen som har ökat. 

Utdragsbestyrkande e; j c/ yre r -(/i t 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att reglera 
aktieägartillskottet enligt årsredovisning 2014 till Hultsfl-eds Kommunala 
Industri AB (HKIAB) genom övertagande av bolagets lån motsvarande 
76 000 000 kronor och genom utbetalning med 6 549 776,53 kronor. 

Ärendebeskrivning 
För att täcka HKIAB:s forlust har kommunen beslutat att ge bolaget ett 
aktieägartillskott på 82 549 776,53 kronor. I HKIAB:s bokslut for 2014 är 
tillskottet bokfOrt som en intäkt och som en fordran på kommunen. I 
kommtmens bokslut är tillskottet bokfört som en kostnad och som en skuld 
tillHKIAB. 

För att undvika att kommunkoncernens låneskuld ökar fareslås att skulden 
regleras genom att k01mnunen övertar lån från HKIAB. Bolagets låneskuld 
är 155,5 mnkr och Kommuninvest är den dominerande långivaren. Av 
skulden förslås 6 549 776,53 kronor regleras genom utbetalning. Resten 
76 000 000 kronor fareslås regleras genom övertagande av lån. De lån som 
kommunen föreslås överta är hos Kommuninvest till belopp 5 050 000 av 
8 600 000 kronor. Summan av detta övetiagande är 76 000 000 kronor. 

I tjänsteskrivelsen till ärendet filllls lånenuppräknade med nummer och 
belopp. 

Övetiagandet ska göras snarast och senast fdre utgången av maj månad. 

Utdr~gsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna fårslag till ram 
för år 2016. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag utifrån de framtagna 
fårutsättningarna samt diskussioner på budgetberedningens sammanträden. 

Utdragsbestyrkande (1 ( u /1-- (' 1(:1 ( 
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Insatsområden i tillväxt- och näringslivsprogrammet 
2015-2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen toreslår kommunfullmäktige att godkänna nedanstående 
insatsområden. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsgrupper bildas for vatje insatsområde där företagare, politiker och 
tjänstemän tillsammans tar fram fOrslag till mål och aktiviteter. Varje 
arbetsgrupp leds av en kommunal tjänsteman. 
De mål och aktiviteter som fmns med i forslagen ska vara sådant som 
kommunen direkt eller indirekt kan påverka. 

Ordforande utser tillkommande medlemmar i varje arbetsgrupp. 

l. Fler arbetstillfållen och toretag Lars Gjörloff(ordf.) 

2. Kompetens och utbildning 

3. Stark och mer utvecklad 
infrastruktur 
4. Attraktivt boende 

5. Utveckling av handel, turism och 
upplevelser 

6. Utveckling av kultur- cich 
landsbygdsservice 
7. Miljöfokus -hållbar tillväxt och 
teknikutveckling 
8. Skapa naturlig integration och 
etablering av nyanlända samt söka aktiv samverkan 
med civilsamhälle, grannkommuner och regioner. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 320/2014 

Justerandes signatur 

Lena Hasting (poL) 

Per Theorin (ordf.) 
Åke Bergh (pol.) l Michael Leijonhud (ordf.) 
Tomas Söreling (pol.) 
Sara Dolk (ordf.) 
Åke Nilsson (pol.) 
TommyRälg (pol.) 
Malin Albertsson (ordf.) 
Anders Andersson (pol.) 
Silva Andersson (pol.) 
Peter Adolfsson (ordf.) 
Rosie Folkesson (poL) l Daniel Johansson (ordf.) 
John Hoffurink (pol.) 
Lars Rönnlund (ordf.) 
Gunilla Aronsson (pol.) 
Mikael Petersson (pol.) 
Åke Nilsson (pol.) 

Utdragsbestyrkande 
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