
~ HULTSFREDS 
~'KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Tid för sammanträde 

Lokal 

Ärenden 

Kungörelse 
Ersättarna för kännedom 

2016-03-09 

måndagen den21mars 2016 kl. 18:30 

Kommunfullmäktiges ledamöter inbjuds att, innan fullmäktiges 
sammanträde delta i årsstämman for AB Hultsfreds Bostäder som 
äger rum klockan 16.30 i sal Balder, Valhall. 

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 

Fredrik Eirasson 
Ordförande 

Upprop 

Johan Sandeli 
sekreterare 

2 Val av protokolljusterare, justering 
Kommunkansliet 2016-03-24 

3 Meddelanden 

4 Allmänhetens frågestund 

5 Nyväckta motioner 
-Nyväckt motion från Tommy Rälg och 2016/22 
Tomas Söreling, båda S, om EU-Ja till krav 
på kollektivavtal vid offentliga 
upphandlingar 
-Nyväckt motion från Rosie Folkesson, S, 2016/29 
om ställplats får husbilar vid Kalvkätte 

6 Interpellationer och frågor 

7 Entlediganden 

8 Valärenden 

9 Årsredovisning 2015 2016/24 

Beslut om ansvarsfrihet för: 
JO Kommunstyrelsen - ordförande (ca 5- l O 

min) 

Il Socialnämnden - ordfårande (ca 5-l O min) 

12 Barn- och utbildningsnämnden - ordförande 
(ca 5-10 min) 
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f!Il HULTSFREDS 
W' KOMMUN Kungörelse 2 (2) 

Ersättarna för kännedom 

Kommunfullmäktige 2016-03-09 

13 Miljö- och byggnadsnämndens, Hultsfreds 
del - ordfårande (ca 5-1 O min) 

14 Valnämnden 

15 ÖverfOrmyndaren 

16 Godkännande av årsredovisningen 

17 Årsredovisning får Östra Smålands 2016/26 
Kommunalteknikfårhund 20 15 

18 VA-verksamhet bokslut 2015 2016/27 

19 Lokalbehov höstterminen 20 16 - 2016/32 
investeringsbudget 

20 Utökning av investeringsbudget for !T 2016/20 

21 Transformator på Hultsfreds 2016/18 
avloppsreningsverk 

22 Ombudgetering 2016 2016/23 

23 Mål och budget - ram 2017 2016/25 

24 Svar på motion om starta eget-kurser 20151127 

25 Uppfårandekod vid upphandlingar 2016/17 

26 RappOtt från Regionsfårbundets 
verksamheter 

2 



~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Kommunkansliet 2016-03-04 

Meddelanden 

l. Redovisning av anslagen får ofårutsedda ändamål: 

Till kommunfullmäktiges fårfogande: 

Anslag från årets början Anslaget 2016 
650 000:- o :-

Återstår 
650 000:-

Till kommunfullmäktiges fårfogande får särskilda ändamål 

Anslag från årets början 
14 615 000:-

Anslaget 20 16 
0:-

Återstår 
14 615 000:-

2. Förtydligande av kommunfullmäktiges beslut§ 12/2016-02-08 om 
taxa får trygghetslarm via GSM/mobilnätet. 

3. Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om att utse Christel Rydiger 
Karlsson, S, till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Arne Fäldt. 
Till ny ersättare i kommunfullmäktige utses Ingemar Freij, S. 

4. Kommunstyrelsens beslut om projektplan får "Äldreboendeutred
ning". 

1 (1) 

HULTSFRED 
Postadress Box 500, 577 26 Hultsfred 1 Besöksadress Stora Torget l Godsadress Torngalan 3 

Tfn 0495-24 00 00 1 Fax 0495-24 19 07 1 kommunen@hullsfred.se l www.hullsfred.se 

Bankgiro 5734-0150 !Bankgiro OCR 984-72861 Org.nr 212000-0712 



~ HULTSFREDS 
"@KOMMUN 

KommunkanslieUJS 

Förtydligande 

2016-02-17 

Kommunfullmäktige beslutade i § 12/2016-02-08 att anta taxa för trygghets
larm via GSM/mobilnätet. Då ärendet började beredas under år 2015 var de 
angivna taxorna beräknade utifrån 2015 års nivåer. Efter sedvanlig uppräkning 
kommer taxan för trygghetslarm via GSM från och med 2016-01-0 l att vara 
183 kronor/månad. Merkostnaden är alltså l O kronor jämfört med ett larm ba
serat på traditionell teknik (f n 173 kr/mån). 

Posladress Box 500, 577 26 Hullsfred !Besöksadress Slcra Torgell Godsadress Torngalan 3 

Tfn Q495-24 00 001 Fax 0495-24 19 071 kommunen@hullsfred.se l www.hullsfred.se 
Bankgiro 5734.0150 j Bankgiro OCR 984-72861 Org.nr 212000-0712 
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Länsstyrelsen i 
Kalmar län Ink. 

HUL TSFFT~Tös
KOtv11V1UN 

2016 -02- 1 7 
PROTOKOLL 
2016-02-16 

112 

Dnr. IDnrplan. Dnr: 201·1182·16 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare for ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
16 februari 2016 till och med den 14 oktober 2018. 

Kommun: Hultsfred 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ledamot: Christel Rydiger Karlsson 
Ny ersättare: Ingemar Freij 
Avgången ledamot: Arne Fäldt 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk(*) i foljande sammanställning. 

Hultsfred 

Ledamot 

Rosie Folkesson 
Mattias Wärnsberg 
Britt Wireland Sorpola 
TommyRälg 
Christel Rydiger Karlsson * 
Tomas Silreling 
Lena Hasting 
Göran Lundberg 
Eva Svedberg 
Kotaiba Kholi 
Lizette \'\fästerlund 
Mikael Lång 
Inger Loord 
Jonny Bengesson 
Silva Andersson 
Konny Bogren 

Ersättare 

l. Agneta Malmquist 
2. Martin Ryden 
3. Mona-Lisa Karlsson 
4. Dan Torkelsson 
5. Slavica Alic 
6. Stefan Ölvebring 
7. Nermina Mizimovic 
8. Ingemar Freij * 

5 



Bevis utf!irdas for de som berörs av beslutet. 

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Malmbrogatan 6, 391 86 KALMAR inom tio 
dagar efter dagen får detta beslut. 

Peter Lind 

Kopia till 
Kommunfullmäktige J 
Ny ledamot 
Ny ersättare 
Partiet 
Påtmen 
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f!!l HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

KS § 16/2016 Dn r 2016/33 

Projektplan" Äldreboendeutredning" 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna samarbetsavtal och den projektplan 
som upprättats mellan Riksbyggen och Hultsfreds kommun. 

Beslutet med tidplan ska anmälas till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Socialnämnden tog 2014-11-17 beslut om föreslå fullmäktige att upphandla 
en kartläggning och analys av befintliga särskilda boenden i Hultsfreds 
kommun. Kartläggningen skulle även beskriva framtida behov av särskilda 
boenden. En upphandling har nu genomforts och ett samarbetsavtal samt 
projektplan mellan Riksbyggen och Hultsfreds kommun finns nu framtaget. 

Ärendebeskrivning 
Sedan 2014 har behovet av en äldreboendeutredning diskuterats i olika 
fotum. Det har varit i socialnämnden, kommunstyrelsens arbetsutskott, 
presidiernöten och kommunfullmäktige. 

En upphandling av kartläggning och analys av underhålls- och 
renoveringsbehov av befintliga särskilda boenden samt kartläggning av hur 
framtida behov av särskilt boende bör planeras har gjorts. Samtliga 
särskilda boenden oavsett ägare bör ingå i analysen. Samtidigt ska också 
konsekvenserna av att fastigheterna övergår från kommunalt ägande till att 
ägas av en hyresrättsförening utredas. 

Ärendet har lyfts vid socialnämndens arbetsutskott 2016-02-24 där 
arbetsutskottet ställt sig bakom samarbetsavtalet och projektplanen. 

På mötet lyfts frågor om utredningen kan gälla andra boenden och även att 
finansieringen bör genomlysas vid ett eventuellt genomforande från 
kommunalt ägande till hyresrättsf6rening. 

Förslag på tidplan 
Feb-juni 2016 Utredningsarbete 
Aug-sep 2016 Skissarbete 
Nov 2016 Kalkyler och beslutsunderlag 
Dec -jan 20 17 Beslutsprocess kommunen 
Fe b 2017 Föreningsbildning 
Mars-juni 2017 Förprojektering 
Aug 2017 Upphandling 
Nov 2017 Byggstatt 

Utdragsbestyrkande 
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f!Yl HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2016-03-01 

Yrkande 
Åke Bergh, M, och Tommy Rälg, S yrkar bifall till forslaget 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 34/2016 
Socialnämndens arbetsutskott 2016-02-24 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialnämnden 
Östra Smålands Kommunalteknikf6rbun 

Utdragsbestyrkande 
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EU- Ja till krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar! 2016 ·U2· O 9 
öi1r.- Unrplan. 

Den 15.e Januari i 2014 röstade Europaparlamentet Igenom _ a re ler f ·r 
offentlig upphandling. Det är glädjande att de har beslutat att kollektivavtal ska 
kunna krävas vid offentlig upphandling. Det blir även möjligt att ställa krav på 
sysselsättningsfrämjande åtgärder. Detta borgar för en konkurrensneutral 
upphandling som präglas av ordning och reda och schyssta arbets- och 
anställningsförhållanden, där det inte bara är den som erbjuder lägsta priset 
som kan komma ifråga vid upphandling. 

l Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 600 
miljarder kronor. Idag riskerar svenska kommuner och landsting att bidra till 
social dumpning och svartarbete genom att inte ställa krav på kollektivavtal vid 
offentlig upphandling. Våra skattepengar riskeras att gå till oseriösa företag 
som inte ger något tillbaka till vårt samhälle. Enligt skatteverkets senaste 
beräkningar så försvinner motsvarande 5% av bnp i uteblivna skatteintäkter 
varje år. Det innebär motsvarande 170-180 miljarder om året. En ansenlig 
summa pengar som undanhålls demokratiskt underskott när de offentliga 
upphandlarna inte tar det ansvar som lagstiftningen ger utrymme för. 
Nu när Europaparlamentet har fattat beslut om ett nytt upphandlingsdirektiv 
så stärks ytterligare rätten att vid offentlig upphandling kunna ställa krav på, 
sociala frågor, miljö, ekologiskt, närproducerat och inte minst kollektivavtal. 

Rätt riktning för att förhindra social dumping och öka konkurrens på lika villkor 
borde vara att Hultsfred Kommun kräver kollektivavtal vid all offentlig 
upphandling. Det borde öppna upp för intressanta affärsmöjligheter för seriösa 
företag med kollektivavtal. 

Förslag 

Vi föreslår därför att Hultsfreds kommun och dess dotterbolag i enlighet med 

riksdagens beslut skriver in i alla upphandlingsunderlag att kollektivavtal skall 

vara obligatoriska för anbudsgivning på verksamheter som finansieras med 

skattemedel gällande alla företag eller organisationer som har anställd 

per:sonal. 

Tomm\cRäliroch Tomas Sör'eling Socialdemokraterna 
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Motion till Kommunfullmäktige 

Lite bakgrundsfakta: 

"Sverige är husvagnstätast i Europa och kommer på en god andraplats när det gäller husbilar. 
Samtidigt fortsätter antalet husbilar och husvagnar att öka. Förra året ökade beståndet av husbilar 
med 14 procent och på s år är ökningen hela 46 procent. Best.åndet av husvagnar har ökat med 2,3 
procent de senaste s åren. "(www.campagon.se) 

Om man tittar på texten ovan kan man konstatera att det är populärt att semestra i husbil eller med 
husvagn och tendensen ser inte ut att minska. Husbils- och husvagnsägarna måste ha någonstans att 
rasta i mellanåt. Varför inte vid Kalvkätte. Vad skulle vara bättre än en underbar trädgård, där de kan 
njuta av all blomsterprakt och dessutom kunna köpa sig en fika. Vid en ställplats som denna skulle 
turisminformation kunna ges för att visa på möjligheterna l vår vackra kommun. Platsen kan också 
användas då Brukshundsklubben har sina arrangemang. 

Därför vill vi 
• Att en undersökning görs, om det är möjligt att skapa en ställplats för husbilar och 
husvagnar vid Kalvkätte, då med tillgång till den service som ofta Ingår vid en ställplats. 

Socialdefnokrilterna genom Rosie Folkessen/oppositionsråd 
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~ HULTSFREDS 
V KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

KS § 18/2016 Dnr 2016/24 

Arsredovisning 2015 

Förslag 
Kommunstyrelsen fcireslår kommunfullmäktige att fastställa 
årsredovisningen fcir 2015. 

Sammanfattning 

041 

Årsredovisningen fcir 2015 överlämnas fcir vidare hantering i 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

1 (1) 

Ekonomikontoret har fcir år 20 15 sammanställt och utarbetat en 
årsredovisning fcir Hultsfreds kommun och en sammanställd redovisning 
fcir kommunkoncernen. 

Det redovisade resultatet fcir Hultsfreds kommun 2015 är 17,3 mnkr. 
Jämfcirt med budget är resultatet 12,7 mnkr bättre och en stor del av detta 
beror på återbetalade premier från AFA Försäkring, 7,2 mnkr. Koncernens 
resultat uppgår till19,8 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2016 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

11 
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eY!"l HULTSFREDS 
@KOMMUN 

KommunkanslieUJS 
2016-03-04 

Inför kommunfullmäktiges behandling av ansvarsfrihet för 2015 

Kommunfullmäktige kommer vid sammanträdet den 21 mars att behandla årsredovis
ningarna f<ir 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 f<ir 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 förekomma. 

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 Kommunalteknikförbund 
Överförmyndare 

1 (1) 

HUL TSFREO 
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~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Kommunkansliet 

Kommunstyrelsen 

2016-03-04 

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

Ordinarie 
Lars Rosander, C 
Åke Nilsson, KD 
Åke Bergh,M 
Gunilla Aronsson, C 
Mikael Petersson, FP 

Ersättare 
Alexander Steinvall, C 
Per-Inge Pettersson, C 
Anders Andersson, KD 
Carina Erlandsson, MP 
Gunvor Nilsson, M 

Socialnämnden 

Rosie Folkesson, S 
Tomas Söreling, S 
Lena Hasting, S 
Tommy Rälg, S 
Silva Andersson, S 
John Hoffhrink, SD 

Kotaiba Kholi, S 
Denn is Larsson, S 
Conny Kristensen (entledigad 20 15-09-
28) 
Ulf Nilsson, S (inträde 20 15-09-28) 
Tommy Ejnarsson, V 
Carl-Johan Pettersson, SD 

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

Ordinarie 
Per-Inge Pettersson, C 
Conny Daag, M 
Antje Rohde, C 
Monica Bergh, KD 

Ersättare 
Torben Lundholm, MP 
Marianne Vifell Waters, M 
Ann-Charlott Andersson, S 
Slaffan Svalin, KD 

Jonny Bengtsson, S 
Britt Wireland Sorpola, S 
Eva Sved berg, S 
Lizette Wästerlund, S 
Carl-Johan Pettersson, SD 

Kotaiba Kholi, S 
Inger Loord, S 
Kjell Mellberg Karlsson, S 
Lennart Beijer, V 
John Hoffhrink, SD 

Postadress Box 500, 577 26 Hultsfred 1 Besöksadress Stora Torget l Godsadress Torngatan 3 

Tfn 0495-24 00 00 1 Fax 0495-24 19 071 kommunen@hultsfred.se 1 www.hultsfred.se 

Bankgiro 5734-0150 1 Bankgiro OCR 984·72861 Org.nr 212000-0712 
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~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Kommunkansliet 

Barn- och utbildningsnämnden 

2016-03-04 

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

Ordinarie 
Pär Ed gren, M 
Lennart Eklund, C 
Christian Nytmpet, KD 
Åsa Land berg, C 

Ersättare 
Johan Svensson, M 
Börje Helgesson, FP 
Ann-Charlotte Cederberg, KO 
Nielas Mobelius, C 

Mikael Lång, S 
Nermina Mizinovic, S (ordinarie fr o m 
2015-09-28) 
Conny Kristensen, S (entledigad 2015-
09-28) 
Ch riste! Riidiger Karlsson, S (ordi
narie fr o m 2015-09-28) 
Henrik Mellberg, S (entledigad 2015-
09-28) 
Dan Torkelsson, S 
Bo Eriksson, SD 

Ann-Louise Sandelius, S (inträde 2015-
09-28) 
Kjell Mellberg Karlsson, S (inträde 
20 16-02-08) 
Rickard Wäster/und, V (inträde 2015-
12-14) 
Anna Westerlund, V (inträde 2015-09-
28) 
Göran Gustafsson, SD 

Miljö- och byggnadsnämnden, Hultsfreds del 
Alla fetstilsmarkerade är ordinarie i kommunfullmäktige. 
Kursiverade är ersättare i kommunfullmäktige. 

Ordinarie 
Lennart Davidsson, KD 
Ulf Larsson, C 
Sievert Andersson, M 

Ersättare 
0/ofThörn, M 

Kon ny Bogren, S 
Martin Ryden, S 

Johan Svensson, M 

2 (3) 

HULTSfRfD 
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~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Kommunkansliet 

Lennart Odengrund, C 
Ingemar Frei}, S 

Valnämnden 

2014-03-17 

Åke Arvidsson, S 

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

Ordinarie 
Camilla Ljungdahl, C 
Evert Möller, KD 
Conny Daag, M 

Ersättare 
Marita Johansson, C 
Gabriel/a Vagt, KD 
ÅkeBergh, M 

Överförmyndare 

Överförmyndare 
Håkan Hermansson, FP 

Cm·ola Nilsson, S 
Silva Andersson, S 

Mona-Lisa Carlsson, S 
Ulf 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 
ÅkeBergh, M 
Rosie Folkesson, S 
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Ersättare 
Lars Rosander, C 
Mikael Lång, S 
Jon ny Bengtsson, S 
Tomas Söreling, S 
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~ HULTSFREDS 
W' KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

KS § 23/2016 Dnr 2016/26 

Arsredovisning för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 2015 

Beslut 

1 (1) 

041 

Förbundsdirektionen lyfter ärendet på sammanträde Il mars 2016 varf6r 
ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan forslag till beslut. 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisningen for verksamhetsåret 2014 for Östra Smålands 
Kommunalteknikforbund (ÖSK) har sammanställts men har inte beretts av 
forhundsdirektionen ännu. 

Förbundsdirektionen lyfter ärendet på ett sammanträde med ÖSK l! mars 
2016 varf6r ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan f6rslag till 
beslut. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Östra Smålands Kommunalteknikf6rbund f6r kännedom 

Utdragsbestyrkande 
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~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerandes slgncitur 

Sammanträdesprotokoll 1 (1) 
Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

KS § 24/2016 Dn r 2016/27 041 

VA-verksamhetsbokslut 2015 

Förslag 
Kommunstyrelsen fcireslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen 
av bokslutet for V A-verksamheten 2015. 

Ärendebeskrivning 
Östra Smålands Kommunalteknikfcirbund (ÖSK) Hultsfred VA redovisar 
ett resultat på 38 400 kronor. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

130 

Utdragsbestyrkande 



~ HULTSFREDS 
V KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

KS § 17/2016 Dnr 2016/32 

Utökning av lokaler till förskolan samt 
finansiering av kostnader för personal 

Förslag 

1 (3) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna finansiering 
av kostnader for drift i fonn av personal då detta inte går att återsöka hos 
Migrationsverket 

Enligt beräkningar kan kostnaden for personal som mest uppgå till 
5 040 000 kronor per år. Kommunfullmäktige föreslås godkänna att 
personalkostnaden for 2016 får belasta årets resultat och vad gäller 
kommande år får detta tas med i budgetberedningens arbete med budget 
2017. 

Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att godkänna 
följande tilläggsyrkande: "Långsiktigt är kommunens ambition att tillämpa 
en närhetsprincip som innebär att vi kan erbjuda förskoleplatser på de olika 
orterna i kommunen." 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hyra en modul med tre avdelningar, kök och 
matsal för att bedriva förskoleverksamhet i under tre år. Modulen placeras 
på Råsebäckstomten i Hultsfred; 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att hyra en modul med två avdelningar 
for att bedriva förskoleverksamhet i under tre år. Modulen placeras i 
anslutning till Venhaga förskola i Målilla. 

Modulerna ska tas i bruk från bötjan av hösten 2016. Kostnaderna för drift, 
investering och markberedning för modulerna ska återsökas från 
Migrationsverket 

Sammanfattning 
Moduler for att tillgodose fler lokaler till förskolan samt personalkostnader. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat § 20/2016-02-29 att lämna 
förslag till kommunstyrelsen om att hyra moduler for placering på 
Råsebäckstomten i Hultsfred och vid Venhaga forskola i Målilla. Nämnden 
beslutade också att lämna forslag om att finansiera personalkostnader som 
kan uppgå till 5 040 000 kronor per år. Förslaget är att finansiering sker 
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genom årets resultat for 2016 och kommande år far behandlas i 
budgetberedningen. 

Bakgrund 

2(3) 

Det är idag en lokalbrist i förskolan. Den senaste avdelningen, FröEtt, som 
öppnade upp i februari 2016 i öppna fårskolans lokaler i Stålhagen, 
Hultsfred, kommer inte att räcka till får alla som står i kö får en plats i 
fårskola under våren 2016. Till hösten 2016 kommer behovet av platser att 
öka då antalet barn som slutar fårskolan är fårre än de som är fådda ovh 
fårväntas ta en plats i bruk under 20 16. Det troliga ä t· också att antalet 
nyanlända barn kommer att fmtsätta öka i fårskolan under 2016. Då 
fårskolan kommer att påverka barn- och utbildningsnämndens möjligheter 
att bedriva verksamheten inom budget lyfts ärendet vidare till 
kommunstyrelsen. 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare § 124/2015 fastställt ett fårslag 
till plan får investeringar 2016. 

Nuläget 
Förskalecheferna har tillsammans med barn- och utbildningschefen 
inventerat lokalanvändandet inom Hultsfreds kommuns fårskolor får att se 
över möjligheten att ta emot fler barn. 

Under februari 2016 har både barn- och utbildningsnämnd och 
kommunstyrelsens arbetsutskott informerata om det ansträngda läget får 
fårskolorna. 

Det är svå1t att prognosticera ökningen av antalet nyanlända barn som 
konuneratt vara i behov av fårskola samt hur många av antalet nyfödda 
barn som vill ha en plats i fårskolan. 

Efter semesterperioden 20 16 finns risken att de barn som står i kö inte kan 
tas emot med de befintliga lokaler som finns idag. 

Förslag 
Om beslut om modul tas under vecka 9 kan modulbyggnaderna stå klara i 
början av hösten 2016. 

Den totala engångskostnaden för de två modulerna är 2 071 000 honor och 
den totala årskostnaden är 2 523 600 kronor. 

Eftersom det är osäkra prognoser vad gäller antal barn och vistelsetider 
samt att samverkanseffekterna är svåra att överblicka är kostnad får 
personalen mycket osäker. Som mest beräknas kostnaden får personal 
uppgå till 5 040 000 kronor. Förslag länmas om att årets kostnad far belasta 
årets resultat samt att budgetberedningen far ta med kostnaden för 2017 och 
framåt. 
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Tilläggsyrkande 
På mötet fareslås att fåljande tillägg ska fareslås får beslut i 
kommunfullmäktige: 

3(3) 

"Långsiktigt är kommunens ambition att tillämpa en närhetsprincip som 
innebär att vi kan erbjuda fårskoleplatser på de olika orterna i kommunen. " 

Gunilla Aronsson, C yrkar bifall till tilläggsyrkandet 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden §§ 124/2015, 20/2016 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret 
Personalkontoret 
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Barn- o utbildningsnämnden 

Juslerandes sluna1t1r 

BUN § 20/2016 Dnr 2016/58 290 

Utökning av lokaler till förskolan 

Beslut 
Barn· oqh utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att 
hyra en modul med tre avdelningar, kök och matsal för att bedriva 
förskoleverksamhet i undet· tre är. Modulen placeras på Råsebäckstomten i 
Hults fred, 

Vidare föreslår barn- och utbildningsnämnden kommunstyrelsen att besluta 
om att hy m en modul med två avdelningar i for att bedl'iva 
förskoleverksamhet i under tre åt'. Modulen placeras i anslutning till 
Venhaga forskola i Målilla. 

Modulerna tas i bruk for verksamhet från böljan av hösten 2016. Kostnader 
for drift, investering och markberedning fOt· modulerna ska återsökas frän 
Migrationsverket. 

Kostnader for drift i form av personal tillkommer. Detta gär inte att 
återsöka från Migrationsverket Eftersom prognoserna är osäkra vad gäller 
antal barn och vistelsetider samt att samverkanseffekterna är svåra att 
överblicka lit' kostnaden fOr personal mycket osäker, Som mest beräknas 
kostnaden fOr personaluppgå t i Il 5 040 000 kl' pet' år. 

Barn- och utbildningsnämnden fdreslår därfår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmiiktige att: 
- vad gället· åt· 2016, låta personalkostnaden få belasta årets resultat. 
-vad gäller kommande års finansiering så ska detta tas med i 
budgetberedningen får år 2017. 

Denna paragraf justeras omedelbmt. 

Reservation 
Asa Landberg, C, reserverat· sig mot beslutet till förmån fdr eget fdrslag, 

Sammanfattning 
Det finns idag en akut lokalbrist i förskolari. Den senaste avdelningen, 
FröEtt, som öppnade upp i februari 2016 i lippna Rirskolans lokaler 
kommer inte att räcka till for alla som står i kö fdr en plats i forskola under 
våren 2016. Till hösten kommer behovet av platser att lika ytterligare då 
antalet barn som slutar fårskolan lir flirre än de som lir fadda och forväntas 
ta en plats i bruk under 2016, Del troliga är också att antalet nyanlända barn 
kommer att f01tsälla att lika i fOrskolan under 2016. Då fler lokaler till 
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Barn- o utbildningsn~mnden 

Juslerandos signalur 

]z/ /hl; 

förskolan kommer att påverka barn- och utbildningsnämndens möjligheter 
att bedriva verksamheten inom budget så lyfts lirendet vidare till 
kommunstyrelsen. · 

Ärendebeskrivning 
Förskolan i Hultsfreds kommun har under de senaste åren ökat kraftigt i 
antalet inskrivna barn. 

År Antal barn 
2011 480 
2012 529 
2013 577 
2014 612 
2015 608 

2016 s ii ii•· antagandet att antalet barn i fårskolan kommer öka till 650. 
Förlindringen beror till största del på att antalet nyaiiiända i kommunen 
fortsätte•· att öka, även antalet nyfödda under 2015 har ökat j1imfårt med 
tidigare iir. 

Förskolecheferna ha•· tillsammans med Bam- och utbildningschefen 
inventerat lokalanvändandet inom Hultsfreds kommuns fårskolor för att se 
över möjligheten att ta emot fler barn. I slutet av 2014 sii kunde vi inte 
längre ta emot alla barn som stod i kö inomutsatt tid. I decembe1· beslutade 
nämnden attlokalerna får öppen förskola skulle anvlindas till vanlig 
fårskoleverksamhet. Under 2015 hm· antalet barn som stål' i kö fo1isatt all 
öka och lösningen med öppna rörskolans lokaler är i dagsläget inte längre 
tillräcklig. Förskolan kan idag och under resterande del av våren inte längre 
garantera att alla får en plats i fårskolan utifrån regelverkets bestämmelser. 

Under februari har både barn- och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsens arbetsutskott meddelals kring liiget avseende lokalbrist i 
fårskola11. Barn- och utbildningsnämnden fick då i uppdrag att arbeta 
vidare med alt hitta lösningar avseende det anstdingda läget for 
förskolorna, KSAU § 22/2016. 

Det som är svårt all prognostisera är ökningen av antalet nyanlända barn 
som kommer vara i behov av forskola samt hur många av antalet nyfådda 
barn som vill ha en plats i fdrskolan. Efter semesterperioden 2015 riskerar 
vi att inte kunna ta emot alla barn som står i kö med befintliga lokaler. 
Förskalecheferna antar, utifrån tidigare års crfm·enheter, att antalet barn 
kOJim1cr att fortsätta att öka under hösten får att öka ytterligare till våren. 
En genomlysning av nuläget in får hösten visar på att behovet av 
fårskaleplatser är störst i Hultsfred. Behov finns även i Målilla, V ena och 
troligtvis i Silverdalen och Järn forsen. Behovet av fler platser beror på att 
antalet nyanlända har ökat på samtliga o11er, utom V ena. Behovet av fler 
platser grundas på att antalet nyfodda i V ena Rlrsamling VaJ' högt under · 
2015 samtidigt som t:1rre barn kommer att lämna Rlrskolan under 2016. 

Utdraosbeslyrkande 
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Barn- o utbitdningsn~mnden 

Justerandos signatur 

Att forsöka lösa lokalproblematiken tillf:illigt på alla otter där den kan 
uppstå är \•äldigt kostsamt samtidigt som vi inte med exakthet kan veta om 
behov av en lösning kommer att finnas, till exempel kommer alla barn, 
födda och nyanliinda, att söka en plats i förskolan och i vilkenutsträckning 
i tid under dagen/veckan. Denna osäkerhetsfaktor gör att det ät· svåti att se 
om behov av mer lokaler kommet· finnas eller inte på alla orter. 

Tänkbara lokaler till forskola som undersökt är lägenheter i 
Stålhagsområdet. Detta alternativ har uteslutits då det skulle innebära att vi 
skulle vara i behov av väldigt många lägenheter och att dessa skulle ligga 
utspridda i flera olika bostadshus. Tillgången tillutegård skulle bli svår att 
uppfylla samt att det blir svårt föt· Serviceenheten att leverera och servera 
måltider på flera olika ställen. Även samverkanslösningar fårsvåras vilket 
innebär att det blir större driftkostnader. l Målilla har Skeppet diskuterats 
som alternativ. Lokalerna undersöktes i samband med att barn- och 
utbildningsnämnden letade efter lokaler fdr undervisning av svenska får 
invandrare. Den del av Skeppet som skulle kunna vara aktuell är får 
tillflillet inte tillgänglig för hyra. Då inga av dessa lokalet• är lämpliga att 
använda för en samverkanslösning så är alternativet för att snabbt lösa 
lokalbl'isten för förskolan att hyra två modulbyggnationer. En placering på 
Råsebäckstomten och vid Venhaga förskola är fullt möjlig då det enligt 
detaljplanen finns mark avsedd får uppförande av skollokaler där. 

l V ena är en tillf.'illig lösning att hyra lokalet· i bygdegården och bedriva 
skolverksamhet i dem får en eller flera grupper. Detta fl'igör yta fdr en 
avdelning inne i skolbyggnaden. På kort sikt löser detta lokalbl'isten där den 
är som stors!. Skulle platsbrist uppstå på fler orter så kan platser hänvisas i 
Hultsfred eller Mål illa. Modullösningarna innebär ökade möjligheter får 
samverkanslösningar vilket oftainnebär kostnadseffektivisering i form av 
satnarbetsvinster. · 

Ärendets brådskande karaktär innebär att vi hyr f~rdiga modul lösningar. Ett 
särskilt undantag från LOU:s tillämpningsområde är kontrakt som avser 
hyresrätt till fastighet. För att detta undantag ska kunna aktualiseras fåt• den 
upphandlande myndigheten inte ha utövat ett bestämmande inflytande över 
uppfdrandet av byggnaden. Om kontraktet innehåller inslag av både 
byggentreprenad och hyra så är det kontraktets huvudsakliga syfte som är 
avgörande får huruvida kontraktet är att klassificera som ett hyresavtal 
alternativt ett byggentreprenadkontmkt. Hyran av modulerna ses som ett 
hyreskontrakt av barn- och utbildningsnämnden. 

Om beslut om modul fattas under vecka 9 så kan modulbyggnaderna stil 
klara i början av hösten 2016. 

Kostnadsuppskattning får hyra, montage och demontageför modul på 
Råsebäckstomten är totalt 158 000 krimlinaden i 36 mllnader. l summan 
ingår också hyra lllr kök ink l. maskiner och montageidemontage (34 700 

Utdragsbestyrkande 

8 

140 



~:q HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Sammanträdesprotokoll 
Sarumanlrädosdatllln 
2016-02-29 

4(5} 

Barn- o utbildningsnämnden 

Justerftndes signalur 
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/ 

kr/månad). 

Kostnader fOr att bereda marken f61· en moduluppskattas till 220 000 kr. 
Uppforande av ett yttre staket till foJ'skolegården berliknas till 140 000 kr. 
Etableringskostnad fOr serviceenhetenuppskattas till206 000 kr. 

Till detta tillkommer kostnader på ca 205 000 kr fOr fiberinstallation, 
data/elinstallation och accesspunkter for trådlöst nätverk. Kostnader för 
invental'ier (400 000 kr), brandfann (25 000 kr) och bygglov (30 000 kr). 

Iordningställande av gård inklusive soprum och lekutrustning uppskattas 
till 350 000 kr. 

Detta innebären engångskostund på ca l 576 000 kr och en årskostnad på l 
896 000 kr. Dessa kostnader återsöks från m igrationsverket. 

Kostnadsuppskattning for hyra, montage och demontagefor modulvid 
Venhaga fOrskola är totalt 52 300 kr/månad i 36 månader. 

Kostnader for att bereda marken for en moduluppskattas till 150 000 kl'. 
Till detta tillkommer kostnader på ca Il O 000 kr för fiberinstallation, 
data/elinstallation och accesspunkter for trådlöst nätverk. Inventarier (200 
000 kr), brandlarm (25 000 kr), bygglov (l O 000 kr) 

Detta innebär en engångskostnad på ca 495 000 kr och en årskostnad på 
627 600 kr. Dessa kostnader återsöks från Migrationsverket 

Den totala engångskostnaden fdr de två modulerna iir 2 071 000 k1· och den 
totala årskostnaden ål' 2 523 600 kr .. 

Kostnadsuppskattning f61· hyra, montage, demontage, staket, och brandlarm 
är gjorda i samråd med Östra Smålands Kommunalteknikforbund. 
Kostnadsuppskattninga1· för fiber- och el installation samt accesspunkter är 
gjorda i samn'\d med !T-enheten. Kostnadsuppskattningen för bygglov ih' 
baserad på tidigare bygglovskostnader. Kostnader från serviceenhcten. 

Kostnader fOr personal tillkommer. Detta går inte att återsöka från 
Migrationsverket Beroende på antal barn, ·vistelsetid och 
samverkanslösningar så kommer behovet av personal att se olika ut eller 
val'iera. Sommest ser vi att detta kan11ppgå till en kostnad på 5 040 000 kr 
per år. 

Lösningen med lokaler inneblir att vi på flera sHillen troligtvis kan minska, 
eller i bilsta fallundvika planerade ökningar av barngrupperna, då dessa 
idag tir fulla till på bristningsgrlinsen. Detta innebär aU vi kan söka bidrag 
for minskade barngruppcl', men vi vet inte om vi kommer fa bidraget. Ett 
minskat antal bam på flera avdelningar kan också inneböra minskade 
påfrestningar for personalen, utifrån den organisationen vi allvlilldcr oss av 
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idag, vilket kan inneb1im att det påverkar antalet sjukskrivningar i positiv 
riktning. 

Förslag 
Asa Landberg, C, reserverar sig mot forslaget och föreslår att man 
ytterligare utred~r ärendet utifrån en n1irhetsprincip. Dn•· utredningen 
inuehållcr såv1il en konsekvensanalys och ekonomiskanalys. 

Beslutsunderlag 
Tj1insteski'ivelse från bam- och utbildningschef Pe1· Theorin 2016-02-29 

Sldckas till 
K om mu n s ty re l sen 
Barn- och utbildningschefen 

Uldragsbeslyrkando 

10 

142 



1~ HULTSFREDS 
'w' KOMMUN 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-02-29 

1(3) 

Barn- o ulbildningsnilmnden 

Justorandes signatur 

BUN § 19/2016 Dnr2016/57 291 

Utökning av lokaler Lindblomskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hyra en modul med fem 
klassrum till Lindblomskolan för att möta ökningen av antalet nyanlända 
elever. Hyrestiden ska vara tre å1·. · 

Kostnader för drift och markberedning återsöks från Migrationsverket 

Modulen placeras i anslutning till Albäcksskolan. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare att uppdra åt barn- och 
utbildningschefen att ta fram en redovisning av kostnaderna för samtliga 
lokalprojekt nämnden genomfort med anledning av det stora antalet 
nyanlända, samt vilka kostnader kommunen själv eventuellt kan komma att 
ådra sig i det fall Migrationsverket inte bevilja1· ansökan om återsökning av 
medel. 

Denna paragraf justeras omedelbart. 

. Sammanfattning 
På Lindblomskolan går i nuläget 490 eleve1·. Pl'Ognosen får läsåret 16117 
pekar på 550 elever. För att tidigare möta ett ökat antal elever har en modul 
med två klassrum placerats vid Lindblomskolan i slutet av höstterminen 
2014. Till terminsstart höstterminen20l6 konuner befintliga lokaler inte att 
räcka till. Ytterligare en modul med fem klassrum behövs. 

Ärendebeskrivning 
På Lindblomskolan går i nuläget 490 elever. Prognosen får läsåret 16/17 
har justerats och pekar nu på 550 elever. l dagsläget är det 40 elever i kö 
som inte är inskrivna i skolan. För att möta ett ökat a11tal elever har beslut 
tagits tidigare i barn- och utbildningsnämnden om att byta ut 
enplansmodulen med två klassrum till en modul i två våningar med 4 
klassrum. Tidigare lir även beslutat att fl'itidshemmet Klarinettens lokaler 
byggs om får att passa bättre får skolans verksamhet. Det iir även beslutat 
att grundsärskolan fårläggs till annan plats vilket frigör ett klassrum och ett 
grupprum. 

I dagsläget används all tillgänglig lokalyta. Då antalet elever på 
Lindblomsskolan ökar till höstterminen 2016 så behövs ökad tillgång till 
lokaler. Rektorema Mm1in Snickars, Yvonne Nelson och Jessica Andersson 

. Landholm har noggrant genomlyst lokalerna på Lindblomskolan. Martin 
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Barn- o utbildningsnämnden 

Justerandos signatur 

redovisade helhetsbilden i barn- och utbildningsniimnden arbetsutskott 
under hösten. 

Barn födda 20 l O är en större årskull, än de senaste, med 79 barn + 8 
nyanlända elever som integreras i fdrskoleklasserna. Det är oklmt hur 
många nyanliinda barn som kommer men det har varierat mellan 5-16 per 
läsår i forskolek lass. Lindblomsskolan behöver vara beredd att klara av 4 
Mrskaleklasser till höstterminen 2016 eftersom det lit' ca 15 -20 elever Ilet• 
än tidigare år. Försko leklassen har behov av ett nytt klassrum. 

Eftersom det idag inte finns fler klassrum att tillgå valde skolledningen att 
årskurs 4 fortsiiiter vara 3-parallelligt. Antalet nyanlända hm· ökat i 
årskursen. Elevantalet gör att årskursen behövet· kunna arbeta flexibelt med 
grupperingar eller kunna dela sig på 4 grupper framöver då ökningen 
verkar .fortgå. Ett nytt klassrum behövs. 

Eftersom elevantalet har ökat på Lindblomskolan de senaste åren så 
används även konferensrummet till klassrum. Behovet av ett 
konferensrum/mötesrum ä1· slott på skolan. Om skolan ska kunna Merinfora 
konferensrummet så behövs ytterligare ett klassrum. 

Utöver behoven av klassrum finns även ett behov av fler grupprum fdr att 
kunna mbeta i flexibla grupperingar med t.ex. särskilt stöd, kattläggning av 
nyanlända, studiehandledning och modersmål. 

Det är i nuläget så trångt på Lindblomskolan att kravet på kvalitet hotas. 
Det behövs fem klassrum till och yta för flexibel gruppindelning samt 
möjlighet till stöd i mindre grupper utöver tidigare beslut. 

Det ökade elevanialet lw varit svårt att proguosticera eftersom det handlar 
om ett ökat antal nyanlända. Antaletnyanlända har ökat från 50 i augnsti 
2012 till strax över l 00 i maj 2014. l december 2015 ii r antalet nyanlända 
på Lindblomskolan 115 elever. Öknitigarna lw fattsatt under bötjan av 
vårterminen och i dagsläget är det 40 elever i kö som inte är inskrivna i 
skolmt. 

Ärendets brådskande karaktär inneblir att vi hyt· färdiga modullösningar. Ett 
särskilt undantag frän LOU:s tillämpningsområde iir kontrakt som avser 
hyresrätt till fastighet. För at1 detta undantag ska kunna aktualiseras får den 
upphandlande myndigheten inte ha utövat ett bestämmande inflytande över 
uppforandet av byggnaden. Om kontraktet innehållm· inslag av både 
byggentreprenad och hyra så är det kontraklets huvudsakliga syfie som är 
avgörande fOr huruvida kontraktet är att klassificera som ett hyresavtal 
alternativt ett byggentreprenadkontra k!. !·lyran av modulerna ses som ett 
hyreskontrakt av barn- och utbildningsnämnden. 

Om beslut om modul f.1ttas under v 9 så kan modulbyggnaderna stå klara 
till starten av höstterminen 2016. 

Uldragsbostyrk:ando 
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~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Sammanträdesprotokoll 
sammanträdosdatum 
2016-02-29 

3(3) 

Barn- o utbildningsnämnden 

Justorandes signalur 

o/;~/r/1~ 

Hyreskostnaden for en modulmed fem klassrum beräknas bli Il O 300 
krono1'/månad for hyra, montage och demontagevid en hyrestid på tre år. 
Hela denna kostnad kanuner att återsökas fi·ån Migrationsverket 

Kostnaden for att bereda marken för en ny modul beräknas bli 150 000 
kronor. I ovanstående ingår gräv- och markarbeten för modul, anslutningar 
VA till modul samt finjustering med grus. 

Till detta tillkommer kosflwder for grävning av fiberkabel (40 000 kr), 
data/elinstallation (70 000 kr), bygglov (30 000 kr) och accesspunkter for 
trådlöst nätverk (30 000 kr). 

Inventariekostnaderna (bland annat bänkm-, stolar, arbetsplatser) uppskattas 
till250 000 kr. Kostnader fdr lekutrustning och iordningställande av 
skolgård uppskattas till l OÖ 000 k1·. 

Detta innebär en engångskostnad på ca 670 000 kr och en årskostnad på 
l 323 600 kr med en hyrestid på 3 år. Dessa kostnader återsöks från 
Migrationsverket. 

Kostnadsuppskattning får hyra, montage, demontage är gjorda i samråd 
med Östra Smålands Kommunalteknikforbund. Kostnadsuppskattningar for 
elinstallationsamt accesspunkter är gjorda i samråd med !T-enheten och 
ÖSK. Kostnadsuppskattningen for bygglov är baserade på tidigare 
bygglovskostnadel', 

Vid dagens sammanträde med bam- och utbildningsnämnden efterfrågas en 
genomlysning av vilka ekonomiska konsekvenser fårslaget för med sig i 
det fall Migrationsve1·ket inte fullt ut ersätlel' kommunens kostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från biträdande bam- och utbildningschefMa11in Snickars 
2016-02-29 

Sklckas till 
Barn- och utbildningschefen 
Östra Smålands Kommunalteknikforbund 

Utdragsboslyrkando 
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~ HULTSFREDS 
V KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 1 (1) 
Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

KS § 19/2016 Dnr 2016/20 041 

Utökning av investeringsbudget för IT 

Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna utökningen 
enligt förslaget om förstärkning av investeringsbudgeten för !T med 
l 500 000 kronor från 21 06. 

Sammanfattning 
Förslag om hantering av budget för !T-investeringar. 

Ärendebeskrivning 
Under några år har IT-kontorets/IT-enhetens investeringsbudget legat 
oförändrad trots det ökade behovet av centrala !T-investeringar. Problemet 
är att budgeten är och har varit konstant över tid och därmed inte följer de 
stora investeringspucklarna som regelbundet återkommer. 

Flera av de centrala och viktiga systemen har en livscykel på 4 - 7 år innan 
de bör eller måste bytas ut. Detta innebär att det blir mycket stora 
investeringspucklar vart 4:e -7:e år. Pucklar som inte ryms i den fastslagna 
investeringsbudgeten för !T. 2016 är investeringsbudgeten på 300 000 kr. 

De tre första åren ingår supportavgiften i själva anskaffningskostnaden men 
år 4 - 5 tillkommer en supportavgift på ca 175 000 kr/år och för år 6 - 7 
ökar suppOttavgiften ytterligare till ca 260 000 kr/år. Efter år 7 är det end of 
Iife och då finns det inga supportavtal eller reservdelar att tillgå. En 
nyinvestering och utbyte av hela det befintliga lagringssystemet beräknas 
kosta runt l 500 000 kr, och då ingår alltså tre års suppmtavgifter, vilket på 
en äldre installation motsvarar 695 000 kr. 

Förslag 
Efter rekommendation från ekonomikontoret så föreslår chefen för !T
enheten att budgetberedningen lägger in pucklarna i den flerårsplanen för 
!T-investeringar. Vart 5:e år, med start 2016, föreslås förstärkning av 
investeringsbudgeten för !T med l 500 000 kr. Detta för att säkerställa 
driften av vårt lagringssystem och ge en bättre totalekonomi för 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från IT-chefen2016-02-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 24/2016 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

146 

Utdragsbestyrkande 



~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

KS § 20/2016 Dnr 2016/18 

Transformator på Hultsfreds 
avloppsreningsverk 

Förslag 

1 (1) 

351 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en utökning 
för 20 16 enligt förslaget. 

Sammanfattning 
En ny transformator behöver installeras för att kunna genomföra projekt 
med el- och styrentreprenad 20 16. 

Ärendebeskrivning 
En ny transformator fanns med i investeringsbudgeten för år 2015. 

Arbetsutskottet beslutade§ 163/20150915 att finansiering av att annat 
projekt (bottenluftare) tick ske inom V A-investeringar 2015. Detta innebar 
att andra VA-investeringar fick skjutas på framtiden. Detta gällde då till 
exempel den nya transformatorn. 

I investeringsbudgeten för 20 16 finns medel för el- och styrentreprenad på 
Hultsfreds avloppsreningsverk En förutsättning för detta projekt är att den 
nya transformatorn installeras vid samma tillfålle. 

Förslag 
Förslag att investeringsbudget för 2016 utökar med 750 000 kronor för en 
transformator på Hultsfreds avloppsreningsverk. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från avdelningschef Lat·s Lundgren 2016-01-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25/20 16 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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~ HULTSFREDS 
'W KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 21/2016 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

Dn r 2016/23 

Ombudgetering 2016 

Förslag 

041 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna fOrslag till 
ombudgetering 2016. 

Sammanfattning 

1(2) 

Förslag till ombudgetering 2016 har tagits fram av ekonomikontoret 
Resultatet f<ir 2016 beräknas bli + 9 566 tkr vilket är 7 898 tkr högre än den 

i juni 2016 fastställda budgeten. Investeringsnivån höjs till 98 64 7 tkr. 

Ärendebeskrivning 
Efter fOrslag till ombudgetering beräknas resultatet fOr 2015 bli 9 566 tkr 
vilket är 7 898 tkr högre än den budget som fastställdes i juni 2016. Utöver 
resultatet beräknas övergripande finansiella mål fOr långfristiga skulder och 
soliditet vara 265,6 mnkr respektive 28,0 procent. 

Verksamhetens nettokostnader är 4 670 tkr högre varav högre 
pensionskostnader 2 181 tkr och kostnader for personlig assistans l 800 tkr. 
Dessutom beräknas budgeterade överskott inom verksamheterna V A och 
renhållning att fonderas vilket försämrar kommunens resultat med 2 901 
tkr. Avskrivningarna beräknas bli 2 695 tkr lägre än tidigare budget. 

Skatter och statsbidrag ökar med l O 168 tkr på grund av ett högre 
invånarantal och bättre skatteunderlag än budgeterat. 

Nyupplåningen beräknas bli 17 116 tkr vilket är mycket lägre än tidigare 
budget. Detta beror på att 74 mnkr i statsbidrag fOr flyktingmottagande 
tillfälligt används for att amortera befintliga lån. Effekten av detta samt att 
räntenivån fortfarande är låg medfOr att finansiella nettot beräknas bli 2 400 
tkr bättl'e. 

Investeringsbeloppet föreslås bli 98 64 7 tkr vilket är 19 242 tkr högre än 
tidigare. 

Av detta är 12 614 tkr flytt av budget från tidigare år där den största posten 
är konstgräsplan f<ir 2 873 tkr. 

Utöver flytt från tidigare år är nya beslut om totalt 6 627 tkr medräknade 

Utdragsbestyrkande 
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~ HULTSFREDS 
V' KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

får fordon på räddningstjänsten, lagringssystem IT, ombyggnad 
transformatorstation, laddningsstation elbil samt omlastningsanläggning 
Kejsarkullen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 20 16-02-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 26/20 16 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande 



~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
Henric Svensson 
Ekonomichef 

Ombudgetering 2016 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

2016-03-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
förslag till ombudgetering 2016. 

Sammanfattning 
Förslag till ombudgetering 2016 har tagits fram av ekonomikontoret 
Resultatet f<ir 2016 beräknas bli + 9 566 tkr vilket ä t· 7 898 t kr högre än den i 

juni 2016 fastställda budgeten. Investeringsnivån höjs till 98 64 7 tkr. 

Ärendebeskrivning 
Efter förslag till ombudgetering beräknas resultatet för 2015 bli 9 566 tkr 
vilket är 7 898 tkr högre än den budget som fastställdes i juni 2016. Utöver 
resultatet beräknas övergripande finansiella mål för långfristiga skulder och 
soliditet vara 265,6 mnkr respektive 28,0 procent. 

Verksamhetens nettokostnader är 4 670 tkr högre varav högre 
pensionskostnader 2 181 tkr och kostnader för personlig assistans l 800 tkr. 
Dessutom beräknas budgeterade överskott inom verksamheterna VA och 
renhållning att fonderas vilket försämrar kommunens resultat med 2 901 tkr. 
Avskrivningarna beräknas bli 2 695 tkr lägre än tidigare budget. 

Skatter och statsbidrag ökar med l O 168 tkr på grund av ett högre 
invånarantal och bättre skatteunderlag än budgeterat. 

Nyupplåningen beräknas bli 17 116 tkr vilket är mycket lägre än tidigare 
budget. Detta beror på att 74 mnkr i statsbidrag för flyktingmottagande 
tillfåll igt används för att amortera befintliga lån. Effekten av detta samt att 
räntenivån fortfarande är låg medför att finansiella nettot beräknas bli 2 400 
tkr bättre. 

Investeringsbeloppet föreslås bli 98 64 7 tkr vilket är 19 242 t kr högre än 
tidigare. 
Av detta är 12 614 tkr flytt av budget från tidigare år där den största posten 
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t!Tl HULTSFREDS 
~·KOMMUN 

Fölvallningsnamn 
Henric Svensson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 

2016-03-02 

är konstgräsplan för 2 873 tkr. Utöver flytt från tidigare år är nya beslut om 
totalt 6 627 tkr medräknade för fordon på räddningstjänsten, lagringssystem 
!T, ombyggnad transformatorstation, laddningsstation el bil samt 
omlastningsanläggning Kejsarkullen. 

151 

2 (2) 



Ombudgatering år 2016 
Resultaträkning 

2016-03-0 l Il :28 
t kr 

Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens kostnader 

varav pensionskostnader 
varav avskrivningar 

Of<irdelade besparingar 

Verksamhetens nettokostnader 

skatteintäkter 
Generella statsbidrag och utjämning 
Summa skatter och statsbidrag 

Finansiella intäkter (exkl interna) 
Värdeförändring pensionsmedel 
Finansiella kostnader pensionsskuld 
Finansiella kostnader 

Förändring av eget kapital 

Finansplan - efter korrigering o tillägg 
Tillförda medel 

Förändring av eget kapital 
varav avskrivningar 

Förändring av avsättningar 
Resultat av sålda och nedskrivna anl.tillg mm 

Från verksamheten tillförda medel 

Amortering kärl 
statsbidrag flyktingmottagande 
Ökning av banklånllångfr skulder 
Långfristiga skulder/statliga investeringsbidra l 

Ombud g- Budget J 

Bokslut Budget tering efter Om b 
2014 2016 2016 2016 

'-"-,~· ·~-, ·c-~·rw·~~W•''1"h• 

179 685 138 494 l 460 139 954 
-978 800 -911617 -6 130 -917 747 

-49 071 -45 574 -2 181 -47 755 
-24 199 -28 005 2 695 -25 310 

-7991151 -7731231 -4 6701 -777 793 

497 860 545 393 
234 979 231 961 
732 839 777 355 

497 200 
lO 796 3 800 

- 196 - 163 
-4 736 -6 400 

Bokslut Budget 
2014 2016 

-59 916 l 669 
-24 199 -28 005 

-3 252 -l 037 
8 798 

-30 mi 28 637[ 

227 

41 59 650 
- 386 

-4 744 
14 912 
10 168 

o 

2 400 

Ombudg-
te ring 
2016 
7 898 
2 695 

o 
o 

5 203[ 

-227 

14 266 

--

540 649 
246 873 
787 523 

200 
3 800 
-163 

-4 000 

Budget 
efter Om b 

2016 
9 566 

-25 310 
-1037 

o 
33 839 

o 
56 800 
17116 

Summa tillförda medel 
·- --"' -~---------- ~-- -- -l . ~30 ;i16l 88 5141 19 2421 107 755 

Använda medel 

Nettoinvesteringar 
Kärl inköp 
Summa använda medel 

Förändring av rörelsekapital 

152 

28 623 79 4051 19 2421 98 6471 



Ombudgetering 2016 Kil 2 016 2 017 2 018 

Utöver tidigare beslut 
Utvecklingskontoret-samhällsbyggnadsfrAgor Mimer parken K 70000 o o 

StrAket, Hagadal-Centrum K 110 000 o o 
Städ Fönsterputs vartannat Ar K 70000 o 70000 
sac Personlig assistans, KSAU § 246/2015 enligt tjänsteskrivelsen K 1800000 1800000 1800000 

är minibeloppet 1,8 mnkr det kan även bli 2,9 mnkr !ökade 

kostnader 
BUN Fami!jecentrafen, hyra för 11 mån är 60,7tkr högre än den K 60700 60700 60700 

budget som tilldelades totalt 700 tkr 
ÖSK Deponl, överföring av ej utnyttjade värden K 150 000 o o 
ÖSK Nollställa VA budgeten J ÖSK ·Hu K 2 443 800 2 443 800 2 443 800 

ÖSK Nollställa Renhållningens budgeten i ÖSK -Hu K 457 300 457 300 457 300 

Summa utöver tidigare beslut s 161 800 4 761 800 4831800 

Beslutade och avtalsstyrda förändringar 
sac Framsteget tar med del av överskottet K 150 000 o o 
Revision Budgetäskande för kommunrevision 2016 (2015·05·19) K ·9900 ·9900 ·9900 

Ekonomikontor Inköpscentralen K 63000 o o 
Ekonomikontor ÖSK, korrigering av Intäkter 866100 o o 
Ekonomikontor ökning Ö5K· Hultsfred, controller ·261 700 o o 
Ekonomikontor Ökning ÖSK· Högsby, controller ·112 100 o o 
Ekonomikontor Regionförbundet K 28200 o o 
Ekonomikontor SKL K 10000 o o 
Ekonomikontor Försäkringsintäkter LOU 23600 o o 
Ekonomikontor Försäkringar K 89000 o o 
Ekonomikontor Administrativintäkt Mab l ·189 900 ·189900 -189 900 

Personalkontoret Administrativintäkt Mab ·191600 ·191600 -191 600 

IT·enheten Admininrativ Intäkt Mob ·158100 ·158 100 ·158 100 

Kansliet Överförmyndarverksamheten K 37400 o o 
Utvecklingskontoret Il-samverkan, Regionförbundet K 4000 o o 
rr Bredbandssalning i byarna, ombudgetering K 274 200 o o 
ÖSK Kostnader ekonomi kommunen K ·246 300 o o 
ÖSK Skötsel av G/C Virserum, KSAU § 100/1015 K 20000 o o 
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ÖSK Differens hyror K -12 300 -12 300 -12 300 

Näringslivskontot Bidrag Järnforsen, K5AU § 231/2015 K 69000 5 000 5000 

ÖSK Hyra l Järnforsen, KSAU § 231/2015 K ·69000 o 
Kultur och Frititd Medborgarskapsceremoni, KSAU § 236/2015 K 7000 7 000 7000 
Kulturoch Frititd Ökad kostnad för Kumulus, K5AU § 80/2015 K 6000 o o 
Kulturoch Frititd Rosenfors medborgarhus K ·300 000 ·300 000 -300 000 

Mo B Ändring av poliker arvoden K ·61100 ·61100 -61100 

Mo B Administrativa kostnader K 539 600 539 600 539 600 
Mo B Intäkt Vimmerby l -269 800 -269 800 ·269 800 
BUN Olycksfallsförsäkring K ·32 800 ·32 800 -32 800 

sac Samordningsförbundet K 29100 29100 29100 

Summa beslutade/ avtalade 301 600 -6~4800 -6-14800 

Omfördelning mellan förvaltningar och verksamheter 
IT Il 0,5 befattningar frän rT ·252 400 o o 
BUN Il 0,5 befattningar frän IT K 252 400 o o 
Städ Aibäckskolan, lokalvärd K 81500 o o 
Städ ...... , kem/papper K 7000 o o 
Städ SFI modulen, lokalvärd K 95000 o o 
Städ ............... , kemipapper K 10000 o o 
Städ lindb!omsskolan, fokalvärd K 68000 o o 
Städ ................. , kem/papper K 5000 o o 
Kost Albäckskolan, matkostnader K 114 500 o o 
Kost Undblomsskota n, matkostnader K 76500 o o 
8UN Kostnader för kost och städ ·457 500 o o 
Borgensavgift Borgensavgift AS Hultsfreds Bostäder ·490 000 o o 
Campus Tidigare bidrag motsvarande borgensavgift ABHB K 490 000 o o 
Omfördelning mellan förvaltningar och verksamheter o o o 

Löner, pensioner och oförutsett 
Kommungemensamt täxhjälp, regeringsförstag om bidrag för läxläsning, ej K ·546 000 o o 

genomfört 

Kommungemensamt löner K 180 500 o o 
Kommungemensamt Utbetalade pensioner K -517900 o o 
Kommungemensamt Penslonsavgifter K 2 424 300 o o 
Kommungemensamt Förändring avsättning pensioner K 274 soo o o 
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Summa löner och pensioner och oförutsett l 815 400 o o 

Avskrivning, skatter~ och statsbidrag samt flnans 
Avskrivningar K ·2 641 750 o o 
Kapitalkostnad 33100 o o 
5katt Preliminär slutavräkning av 2016 års kommunalskatt ·1150000 o o 
Skatt skatteintäkter s 894 000 o o 
statsbldrag Inkomstutjämning ·13 594 000 o o 
statsbidrag Regleringsbldrag ·2 779 000 o o 
statsbldrag Kostnadutjämning ·850 000 o o 
statsbldrag strukturbidrag 1423 000 o o 
statsbldrag lSS·utjämning 408 000 o o 
Fastighetsavgift 480 000 o o 
Räntekostnader K ·2 400 000 o o 
Summa avskrivning, skatter~ och statsbldrag samt finans ~15 176 650 o o 

Totalt K 3 730 450 4 926 400 4 996 400 
Totalt l ~11 628 JOO ·809 400 -809 400 
Netto -7 897 850 4 ll7 000 4 187 000 
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Skillnad Budget -l skillnad Budget. 
lieb 16 (t~r) Budget 2016 '15 !Prognos fe b 16 de< 15 

21,91 21,91 21,91 

Antal inv l nov år<t före 13 686 13 8SS 13 8SS 

S4S 393,C S39 499,0 S39 499. 
175 236, 188830,: 188830, 

i 4886, s 736,< s 736, 

1423, o,: o, 
l -3 2S3,C -474,0 -474,0 

31 928,C 31520,0 31 520,0 

755 613. 765111 765111 

21 741.· 21 261 2J 261 

Summ• Intäkter 777 354, 786 372,1 786 372,< 

~ 
. i 0,0 
. i :2016 0,0 -1164,0 1150,0 

!Totalt 1 ' 777 354.' 78S 208.1 787 522,: 

fooh: 

SKL har i cirkulär 16:7 presenterat en ny prognos för skatter och bidrag. l den första tabellen 

visas skillnaden mellan den nya prognosen och de förutsättningr som låg tlll grund för budget 2016 

och även skillnaden mellan prognosen 1 december och de förutsättningar som låg till grund för budget 2016 

Om prognosen blirverklighet innebär det en förbättring med 10,2 mnkr jämfört med budget. 

Detta beror till största delen på inkomsutjämningsbidrag som blir 13,6 m n kr bättre än budget medans 

skatteintäkterna minskar med 5,9 m n kr. Det som skiljer de två prognoserna åt är slutavräkningen där SKL 

i februari tror på en förbättring med 2,3 mnkr jämfört med december. 

158 

-s: -5894. 

13! 13594. 
8SO,I 

:14 -1423,0 

2 779 2 779,0 
-408 -408,0 

9498 9498 
-480 -480 

9018 9018 

o o 
-1164 1150 

7 854.1 10 168.0 



~ HULTSFREDS 
w' KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 1 (1) 
Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

KS § 22/2016 Dnr 2016/25 041 

Mål och budget - ram 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
ram för år 2017. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag utifrån de framtagna 
förutsättningarna samt diskussioner på sammanträden med 
budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 27/2016 

Skickas till 
Kommunfullmäktige· 
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Resultaträkning 
Skatteunderlag efter SKL:s cirkulär /6:07, 2016~02-26. Antal invånare /nov 2015 J 3 855. Lönenivå 114 2015. 
Invånarantal oforändral. Löneökningar %lår 3,4; 3,5; 3,6 

Förändri 
Budget Ram ngar Ny Ram Plan Plan 

Tusentals kronor 2016 2017 2017 2017 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 138 494 159 734 809 160 544 160 522 160 502 

Verksamhetens kostnader -911617 -958 265 -5 405 -963 670 -1001 005 -1030 397 

varav pensionskostnader -45 574 -48 490 -48 490 -52 656 -52 221 
varav avskrivningar -28 005 -28 647 -379 -29 026 -34 501 -38 069 

Nettokostnader -773 123 -798 531 -4 596 -803 127 -840 483 -869 895 

Skatter 545 393 559 302 7 502 566 804 596 363 611 816 

Generella statsbidrag och utjämning 231961 242 406 2 026 244 432 229 952 223 029 

Summa skatter och statsbidrag 777 355 801 708 9 528 811 236 826 315 834 845 

Finansiella intäkter 200 200 200 200 200 

Värdeförändring pensionsmedel 3 800 4 000 4 000 4 000 4 000 

Finansiella kostnader pensionsskuld - 163 -263 -263 - 394 -508 

Finansiella kostnader -6 400 -5 800 -5 800 -8 000 -13 400 

Förändring av eget kapital l 669 l 315 4 932 6 247 -18 362 -44 758 

Finansieringsanalys 

Förändri 
Budget Ram ngar Budget Plan Plan 

Tillfdl'da medel 2016 2017 2017 2017 2018 2019 

Förändring av eget kapital l 669 1315 4 932 6 247 -18 362 -44 758 

varav avskrivningar -28 005 -28 647 -379 -29 026 -34 501 -38 069 

Förändring av avsättningar -l 037 -173 - 173 2 372 -592 

Resultat av sålda anl.tillg mm o o o o o 
Från verksamheten tillförda medel 28 637 29 789 5311 35 100 18 510 -7 281 

Amorterade sopkärl 227 

Minskning längristiga fordringar o 719 719 894 o 
statsbidrag flyktingmottagande o o 
Ökning av banklån/långfr sk 59 650 94 020 -5 311 88 709 193 146 105 481 

Summa tillfdrda medel 88 514 124 528 o 124 528 212 550 98 200 

Använda medel 
Nettoinvesteringar1 79 405 81 420 81 420 179 150 87 600 

Nya sopkärl 9 109 9 108 9108 600 600 

Åtgärdsprogram asyl och integration 34 000 34 000 22 800 

Deponi, täckning av Kejsarkullen JO 000 lO 000 

Summa använda medel 88 514 124 528 o 124 528 212 550 98 200 

Förändring av rörelsekapital o o o o o o 
1 Varav återställning deponi Kejsarkullen 2018: 10 000 tkr. 
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Specifikation till förändringar ram 2017- ny ram 2017 

Total Intäkter Kostnader Netto 

skatteprognos 2016-02-26 9 528 000 o 9 528 000 
Tillkommande lista 2016-02-23 o 153 500 -153 500 
Budgetberedning den 2016-02-16 o 325 000 -325 000 
Dinbudgetering (2016) 809 400 4 926 400 4 117 000 
Total lO 337 400 s 404 900 4 932 500 

Slmtte~ro~nos 2016-02-26 Intäkter Kostnader Netto 

Skatteintäl1:er Prognos SKL 26 feb 2016 ciik 16 koln 7 7 502 000 o 7 502 000 
Generella statsbidrag och utjämning Prognos SKL 26 feb 2016 cirk 16 ko!n 7 2 026 000 o 2 026 000 

9 528 000 o 9 528 000 

Tillkommande lista 2016-02-23 Intäkter Kostnader Netto 

A vskrivningarllnvesteringsbeslut laddstolpar, el (50% av inv"" 415 tkr) S3 500 -53 500 
Aterbruket l KSAU § 149-2015 Ej finansierad del hänskjuts till budgetberedningen 100 000 -100 000 

o 153 500 -153 500 

Budgetberedningen den 2016~02~16 Intäkter Kostnader Netto 

A vskrimingarl1nvesteringsb.!slut IT -lagring (in v l 500 tkr) 300000 -300 000 
Avsl.Tiwtingar/lm·esteringsb.!slut VA-transfommtor (inv 750 tkr) 25 000 -25 000 

o 325 000 -325 000 

Om budgetering (2016) Intäkter Kostnader Netto 
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Nya beslutade 
soc 

BUN 

ÖSK 
ÖSK 

Summa nya beslutade 

Personlig assistans, KSAU § 24611015 enligt tjänsteskrivelsen är 
minibeloppet 1,8 mnkr det kan ä\·en bli 2,9 mnkr i ökade kostnader 

Familjecentralen, h) Ta fOr Il mån är 60, 7tkr högre än den hudget som 
tilldelades totalt 700 tkr 

Nollställa VA budgeten i ÖSK -Hu 
Nollställa Renhållningens budgeten i ÖSK -Hu 

Tidigare beslutade och avtalsstyrda förändringar 
Rev:isiqn Budgetäskande fOr kommunrevision 2016 (2015-05-19) 

Ekonomikontor Administrativ intäkt Mob 
Personalkontoret 
!T-enheten 

ÖSK 
Näringslivskontot 
Kultur och Frititd 
Kultur och Frititd 
Mo B 
Mo B 
Mo B 
BUN 

Administrativ intäl..1 Mob 
Administrativ intäkt Mob 
Differens h)TOr 
Bidrag läm forsen, KSAU § 231/2015 
Medborgru-skapsceremoni, KSAU § 236/2015 
Rosenfors medborgarhus 
Ändring B\' poliker a!'ooden 
Administrnth'a kostnader 
Intäkt Vimmerby 
OlycksfallsfOrsäkring 

SOC SamordningsfOrbundet 

Tidigare beslutade och avtalsstyrda förändringar 

Summa om budgetering 
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o 

189 900 
191 600 

158 100 

269 800 

809 400 

809 400 

l 800 000 -l 800 000 

60700 -60 700 

2 443 800 -2 443 800 
457 300 -457 300 

4 761 800 -4 761 800 

-9900 9900 
189 900 
191600 
158100 

·12 300 12 300 
5000 -s ooo 
7000 -7 000 

-300 000 300000 
-61 JOO 61 JOO 
539600 -539600 

269 800 
-32 800 32 800 
29100 ·29 JOO 

16-t 600 644 800 

4 926 400 -4117 000 



(t kr) Ram 2017 Prognos feb Skillnad 
skattesats kronor per skattekrona 21,91 21,91 
Antal inv l nov året f6re 13 855 13 855 

skatteintäkter 559 302 566 804 7 502 
Inkomstutjämningsbidrag 190132 190 839 707 
Kostnadsutjämnings avgiftfbidrag 2 492 5 019 2 527 
strukturbidrag o o o 
Regleringsbidragl-avgift -2 999 -4 206 -1207 
Kostnadsutjämn LSS-verksamhet 31520 31520 o 
Delsumma 780 447 789 976 9 529 
Fastighetsavgift 21261 21261 o 
Summa Intäkter 801708 811237 9 529 
stutavräkning 2015 korrigering o 
slutavräkning 2016 o 
stutavräkning 2017 o 
Totalt preliminära skatteintäkter 801708 811 237 9 529 

och statsbidrag . 

l den andra tabellen visas skillnaden mellan den prognosen och de förutsättningar som 
ligger till grund för Ram 2017. Om prognosen blir verklighet innebär det en förbättring med 9,5 m n kr 

jämfört med ramen som presenterades på KF i februari. De största förändringarna idenna prognosen 

jämfört med december är att skatteintäkterna förbättras med 7,5 m n kr. Även kostnadsutjämningen blir 
bättre och ökar med 2,5 m n kr medans regleringsbidraget försämras med 1,2 mnkr. 
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~ HULTSFREDS 
W KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 14/2016 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

Dn r 2015/127 

1 (3) 

141 

Motion från Rosie Folkesson, 5, om starta eget
kurser 

Förslag 
Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige anse motionen bifallen i 
och med yttrandet från utvecklingskontoret och Campus Hultsfred. 

Sammanfattning 
Förslag till svar på motion om statia eget-kurser. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Rosi e Folkesson, S, har 2015-08-25 lämnat in en 
motion om att kommunen åter ska titta på möjligheten att erbjuda statia 
eget-kurser. 

Motionsställaren ser positiva erfarenheter från de utbildningar som 
kommunens utvecklingskontor tidigare genomfOrt i samarbete med ALMI. 

I motionen yrkas även att kurserna nu ska anpassas fOr målgrupper med 
olika nivå på forkunskaper samt även erbjudas på olika orter i kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade § l 07/2015-09-28 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen fOr beredning. 

Arbetsutskottet beslutade § 189/2015 att remittera motionen till 
utvecklingskontoret fOr att i samråd med Campus Hultsfred lämna fOrslag 
till yttrande över motionen. 

Utvecklingskontoret och Campus Hultsfred har lämnat foljande yttrande: 

" Utvecklingskontoret och Catnpus Hultsfred har i samverkan med 
Vimmerby kommun och Västerviks kommun gjort en noggrann analys av 
möjligheterna till att arrangera starta eget kurser och kommit fram till 
fdljande koncept : 

Kursen omfattar två delkurser per kursomgång med l O kurstillfållen med 
fdljande rubriker: 

Utdragsbestyrkande 

164 



~ HULTSFREDS 
V KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Del l 
L Iden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

2. Produkten/yänsten och omvärlden 
3. Marknadsforing 
4. Egna kompetenser och fdretagets behov 
5. Budget och kalkyler 
6. Kapitalbehov 

Del2 
7. Registrera bolag 
8. IT, avtal och fårsäkringar 
9. Bokfdring och revision 
10. Försäljning och fortsatt utveckling 

2(3) 

Utbildningen är tänkt att arrangeras i samverkan med Campus i Småland 
och utfOrs samtidigt i dessa tre Campus' lokaler i Hultsfred, Vimmerby och 
Västervik. Föredragshållare befinner sig i någon av de tre lokalerna, enligt 
en rättvis fördelning. Övriga orter deltar via telebild. 

Cirka 15 deltagare per kommun kan delta vid kurserna, som arrangeras 
kvällstid. Kursprogrammet är omfattande, och är anpassat får de flesta 
målgrupperna. Konceptet har med framgång genomfåtts i Västervik under 
fyra år, och man har tillgång till mycket kompetenta foredragshållare. 

Parallellt med ovanstående gör nu Hultsfreds och Vimmerby kommun en 
forstudie kring ett koncept för en starta eget utbildning får utlandsfodda. 
Robert Andersson som är chef får nya integrationsenheten, ingår också i 
fdrstudien. Ä ven Västerviks kommun genom sitt C am pus är intresserade av 
att medverka. 

Redan i detta skede av fårstudien ser man att gruppen utiandsfödda med 
permanent uppehållstillstånd är en viktig målgrupp for starta eget 
utbildning, då dessa personer enligt tradition ofta är egna fdretagare i 
tidigare hemländer. 

Utvecklingskontoret och Campus Hultsfred ber att få återkomma efter 
fullgjord fårstudie med konkret fårslag på ett koncept för statia eget for 
utlandsfodda. 

Utvecklingskontoret har även testat en bra och kostnadsfri webbutbildning i 
"Statta eget" på www.verksamt.se. Den lämpar sig bra for de som vill 
studera på egen hand." 

Utvecklingskontoret och Campus Hultsfred fdreslår att motionen ska anses 
besvarad i och med yttrandet. 

Utdragsbestyrkande 
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~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

Beslutsunderlag 
Motion från Rosi e Folkesson, S 2015-08-25 
Kommunfullmäktige § l 07/2015 

3(3) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 189/2015, 14/2016 
Tjänsteskrivelse från utvecklingschefen och campuschefen 2016-01-18 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande 



Ink. 

Dnr. 

Motion till Hultsfreds kommun 

HULTSFREDS 
KOMMUN 

2015 -08- 2 5 

Tidigare i vår kommun har vi tillsammans med ALM l varit de som genomfört utbildningen i starta 

Eget, för kommunens invånare. Kommunens utvecklingskontor har lagt mycket tid på.att 

administrera och få ihop ett bra och givande koncept, vilket också har visat sig via respons från 

deltagare att det har varit. De har alltså varit väldigt nöjda och känt att de fått mer kunskap och 

verktyg för att genomföra sina Ideer. 

Nu administrerar utvecklingskontoret inte längre dessa kurser men fortfarande efterlyser folk dem 

och då gärna i hemkommunen. 

Hultsfreds kommun borde vara mån om att små egna företag startas och därför vill vi 

att: 

... Hultsfreds kommun åter tittar på möjligheten för kurser i starta eget. 

... kurserna riktas till olika målgrupper så att förkunskaper av olika slag kan förekomma . 

... att kurserna förläggs Inom kommunens gräns och om möjligt på olika orter l kommunen, så att 

även de som ej har tillgång till bil kan ta sig till kursen. 

augusti 2015 

Rosie Folkesson/Oppositionsråd (S) 
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~' HULTSFREDS 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

KS § 15/2016 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

Dnr 2016/17 

Uppförandekod vid upphandlingar 

Förslag 

1 (1) 

059 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslaget till 
uppförandekod för hållbar upphandling. 

Sammanfattning 
Ett forslag till uppförandekod for hållbar upphandling har arbetats fram av 
inköpscentralen i Västervik. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog genom beslut§ 37/2015 upphandlingspolicy 
och tillhörande riktlinjer. Dessa dokument hade tagits fram av 
inköpscentralen i Västervik och var till stora delar gemensamma för 
samtliga kommuner som ingår i inköpscentralen. 

Till policyn hörde även en uppförandekod för hållbar upphandling. Denna 
har antagits av de politiska församlingarna i de övriga kommunerna men 
inte i Hultsfred. I samband med upphandlingar som ÖSK gjort har det setts 
som önskvärt att samma styrdokument gäller även i Hultsfreds kommun. 

Förslaget till uppförandekod är framtaget av inköpscentralen i Västervik. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från administrativ handläggare Johan Sandell2016-02-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28/2016 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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.~ HULTSFREDS 
~KOMMUN 

FölVallningsnamn 
Johan Sandeli 
Administrativ handläggare 

Tjänsteskrivelse 

2016-02-05 

Uppförandekod för hållbar upphandling 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslaget till uppförandekod för hållbar 
upphandling. 

Sammanfattning 
Ett förslag till uppförandekod för hållbar upphandling har arbetats fram av 

inköpscentralen i Västervik. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog genom beslut§ 37/2015 upphandlingspolicy och 
tillhörande riktlinjer. Dessa dokument hade tagits fram av inköpscentralen i 
Västervik och var till stora delar gemensamma för samtliga kommuner som 
ingår i inköpscentralen. 

Till policyn hörde även en uppförandekod för hållbar upphandling. Denna har 
antagits av de politiska församlingarna i de övriga kommunerna men inte i 
Hultsfred. I samband med upphandlingar som ÖSK gjort har det setts som 
önskvärt att samma styrdokument gäller även i Hultsfreds kommun. 

Förslaget till uppförandekod är framtaget av inköpscentralen i Västervik. 
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Uppförandekod för hållbar upphandling 

Produkter, tjänster och entreprenader som levereras till ............... kommun ska vara framställda 
under förhållanden som är förenliga med vår uppförandekod. Vi förutsätter att våra leverantörer 
(avtalspartners) uppfyller tillämplig lagstiftning i tillverkningslandet samt utifrån de internationella 
konventioner och förklaringar som uttrycks i FN:s Global Campact (www.globalcompact.org) 
respekterar minst följande grundläggande principer: 

• Mänskliga rättigheter 
• lUttigheter i arbetslivet 
• Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 
• Minimering av miljöpåverkan 
• Etiska och moraliska affårsregler 

Mänskliga rättigheter 
Leverantören ska respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition. 

Principer och anställdas rättigheter 
Natione/1/agstijining 
Lagstiftningen i de länder där leverantören är verksam ska efterlevas och utgör alltid en 
miniininivå för de anställdas villkor. Ställer nationelllagstiftning högre krav än ILO:s 
konventioner, eller FN :s deklaration om mänskliga rättigheter, ska alltid denna ha företräde. 

Ingen jiirekomst 011 btJmarbete (ILO 138 oth 182 samt FN:s bamkomJCJtlion, artike/32) 
Barnarbete, enligt definitionen i !LO-konventionen, får inte förekomma. 
Barn får inte ha tvingats till skadligt arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång eller hälsa. 

Ingen förekollist av tvångsarbete (ILO 29 od; 1 05) 
Att utnyttja någon fonn av tvångs- eller straffarbete accepteras inte. 

Ingm Jiirekolllst t/V disklilllimling (ILO 100 od; 111) 
Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, funktionshinder, 
politiska åsikter eller sexuell orientering får inte förekomma. 

Löner och arbetstider 
Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationellt 
lagstadgade minimilönen är lägsta accepterad lönenivå. Levnadslön är alltid eftersträvansvärd. 
Veckaarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska vara kompenserad. Skatter 
och avgifter ska betalas och redovisas korrekt. 

Vid upphandling av entreprenader eller tjänster ska den utförande parten tillämpa villkor i 
svenska kollektivavtal för de anställda. 

Vid upphandling av entreprenader eller tjänster ska meddelarfrihet gälla för entreprenörens eller 
underentreprenörens personal. 

Fö~tningsjiihet od; otganiJ~Jiiomnitt (ILO 87 od; 98) 
I länder där föreningsrätten är begränsad el1er under utveckling, ska leverantören medverka till att 
anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa 
konsekvenser. 
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Jämställdhetsarbete 
Leverantörer med mer än 25 anställda ska ha en jämställdhetsplan som uppfyller gällande lagkrav. 
Leverantören har samma ansvar för att säkerställa och främja jämställdhet i sitt uppdrag som om 
kommunen själv hade tillhandahållit tjänsten. 

Miljö 
Leverantören ska ha mål och handlingsplaner för att minska såväl sin energi- och 
resursförbrukning som sitt avfall och utsläpp till mark, atmost:~r och vatten. Kemikalier ska 
hanteras på ett för människan och naturen säkert sätt. 

Hälsa och säkerhet 
Arbetsmiljön ska hålla en nivå som överensstämmer med internationella riktlinjer samt det 
arbetarskydd, den arbetsrätt och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. 
Anställda ska informeras om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra. Alla anställda 
ska ha tillgång till och använda relevant skyddsutrustning. 

Etiska och moraliska affärsregler 
Hog etiJk Jtandard 
Vi kräver oss att våra leverantörer uppvisar hög affårsetik, att de följer gällande nationella lagar, 
och att de inte på något sätt medverkar i korruption, bestickning, bedrägeri eller utpressning. 

Tmnspanmlcl affib:rrelationer 
Våra leverantörer ska varken erbjuda eller ta emot gåvor, betalningar eller andra förmåner som 
kan vara ägnade att förleda mottagaren att handla mot sin plikt. 

Uppföljning 
........... kommun förbehåller sig rätten att på egen hand, eller genom tredje part, genomföra 
uppföljning och kontroller på plats i produktionen. 

Uppföljningarna är vid förfrågan enligt avtal obligatoriska att besvara. Vid kontroll ska leverantören 
kunna visa vet'ift.kat eller annan dokumentation sOm styrker att kraven efterlevs. Finns behov av 
komplettering av uppgifterna, exempelvis då uppgifter saknas, dokumentationen ej är tillräcklig eller 
är av tvivelaktig äkthet, är leverantören skyldig att vara behjälplig med dessa för att samarbetet ska 
kunna fortgå. 

Skulle avvikelser upptäckas vid revisionstillf.oillet ska leverantören vidta lämpliga åtgärder. Bedömer 
..... .. kommun bristerna allvarliga nog förbehåller sig även komn1tmen rätten att vidta åtgärder så som 
exempelvis begära vite eller avbryta satnarbetet. 

Genorn att leverantören skriver under dokumentet intygas att leverantören, och eventuella 
underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokutnent. 

FÖRETAGETs NAl'v!N .................................................... . 

SIGNATUR ................................................................ .. 

NAl'v,lNFÖRTYDLIGANDE .............................................. . 

DATUM .................................................................... .. 
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