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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 15/2016

Meddelanden

1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början    Anslaget 2016             Återstår
650 000:-                           0 :-                               650 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål 

Anslag från årets början      Anslaget 2016         Återstår 
14 615 000:-                        0:-                           14 615 000:-

2. Förtydligande av kommunfullmäktiges beslut § 12/2016-02-08 om taxa 
för 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 för ”Äldreboendeutredning”.
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 16/2016

Allmänhetens frågestund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska allmänheten beredas tillfälle
att ställa frågor vid varje sammanträde med kommunfullmäktige.

Vid dagens sammanträde med kommunfullmäktige ställs frågor om
följande ämnen:
- De förtroendevaldas praktiska erfarenheter av den dagliga verksamheten, i 
detta fall exempelvis inom hemtjänsten.

Socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson, C, redogör för hur han 
som ordförande är väl insatt i den aktuella verksamheten. Även 
socialnämndens andre vice ordförande Jonny Bengtsson, S, instämmer i 
redogörelsen.
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KF § 17/2016 Dnr 2016/22 059

Ny motion från Tomas Söreling och Tommy 
Rälg, båda S, om EU-Ja till krav på 
kollektivavtal vid offentliga upphandlingar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
En motion om att kommunen ska kräva kollektivavtal i samband med 
offentliga upphandlingar har inlämnats.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S, har 
2016-02-09 lämnat in en motion om att kommunen framöver ska skriva in 
krav på kollektivavtal i samtliga upphandlingsunderlag. I motionen 
hänvisar motionsställarna till ett nytt upphandlingsdirektiv som beslutats av 
Europaparlamentet vilket öppnar upp för ytterligare möjligheter att ställa 
krav bland annat när det gäller sociala frågor, miljö, ekologi, närproducerat 
och inte minst kollektivavtal. Detta för att borga för en konkurrensneutral 
upphandling som präglas av ordning och reda och schyssta arbets- och 
anställningsförhållanden.

Beslutsunderlag
Motion från Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S.

Skickas till
Kommunstyrelsen 
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KF § 18/2016 Dnr 2016/29 845

Ny motion från Rosie Folkesson, S, om 
ställplats för husbilar vid Kalvkätte
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen remitteras till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning
Rosie Folkesson, S, har lämnat in en motion om att anordna en ställplats för 
husbilar och husvagnar vid Kalvkätte.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Rosie Folkesson, S, har 2016-02-16 lämnat in en 
motion om att undersöka möjligheten att skapa en ställplats för husbilar och 
husvagnar vid Kalvkätte. I motionen beskrivs det stora och ökande intresset 
för att semestra i husbil eller husvagn liksom möjligheten att lyfta fram 
såväl Kalvkätte som kommunen som helhet med turistinformation m m.

Beslutsunderlag
Motion från Rosie Folkesson, S

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KF § 19/2016 Dnr 2016/45 023

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt fråga om uppdrag 
som ledamot i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Mikael Petersson, L, från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige samt att ny räkning får begäras hos 
länsstyrelsen.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att uppdra åt kommunfullmäktiges 
valberedning att bereda frågan om Mikael Petersson kan kvarstå som 
ledamot i kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Mikael Petersson, L, har begärt att bli entledigad från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Mikael Petersson, L, har i skrivelse daterad 2016-03-21 begärt att bli 
entledigad från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från och med 
2016-03-31.

Då Mikael Petersson utflyttat från kommunen men önskar kvarstå som 
ledamot i kommunstyrelsen under resterande del av mandatperioden har 
fullmäktige att besluta i frågan om detta kan godkännas.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Mikael Petersson, L, 2016-03-21

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
Den entledigade
Personalkontoret
Kommunkansliet
Pärmen
Valberedningen
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KF § 20/2016 Dnr 2015/191 109

Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen.

Sammanfattning
Länsstyrelsen har beslutat om ny ledamot samt ny ersättare i 
kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i § 4/2016 entledigat Arne Fäldt, S, från
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt beslut om att utse Christel Rüdiger 
Karlsson, S, till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Arne Fäldt. Till ny 
ersättare efter Christel Rüdiger Karlsson har länsstyrelsen utsett Ingemar 
Freij, S.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 4/2016, 5/2016

Skickas till
De valda
Kommunkansliet
Pärmen
Personalkontoret
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KF § 21/2016 Dnr 2016/24 041

Årsredovisning 2015 - Beslut om ansvarsfrihet 
för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om godkännande av årsredovisning för 
2015 samt besluta om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

Ärendebeskrivning
I revisionsberättelsen, daterad 2016-03-11, tillstyrker revisionen att
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelse och nämnder.

Årsredovisningen föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde av
ekonomichef Henric Svensson.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller
beslut:

Lars Rosander, C, Åke Nilsson, KD, Åke Bergh, M, Gunilla Aronsson, C, 
Rosie Folkesson, S, Tomas Söreling, S, Lena Hasting, S, Tommy Rälg, S, 
Silva Andersson, S, John Hoffbrink, SD, Alexander Steinvall, C, Per-Inge 
Pettersson, C, Anders Andersson, KD, Carina Erlandsson, MP, Kotaiba 
Kholi, S, Dan Torkelsson, S, och Carl-Johan Pettersson, SD. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2016
Kommunstyrelsen § 18/2016

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Kommunstyrelsen
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KF § 22/2016 Dnr 2016/24 041

Årsredovisning 2015 - Beslut om ansvarsfrihet 
för socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden 
för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om godkännande av årsredovisning för 
2015 samt besluta om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

Ärendebeskrivning
I revisionsberättelsen, daterad 2016-03-11, tillstyrker revisionen att
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelse och nämnder.

Årsredovisningen föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde av
ekonomichef Henric Svensson.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller
beslut:

Per-Inge Pettersson, C, Eva Svedberg, S, Conny Daag, M, Antje Rohde, C, 
Jonny Bengtsson, S, Britt Wireland Sorpola, S, Carl-Johan Pettersson, SD, 
Kotaiba Kholi, S, Lennart Beijer, V, och John Hoffbrink, SD. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2016
Kommunstyrelsen § 18/2016

Skickas till
Socialnämnden
Revisionen
Ekonomikontoret
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KF § 23/2016 Dnr 2016/24 041

Årsredovisning 2015 - Beslut om ansvarsfrihet 
för barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för barn- och 
utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om godkännande av årsredovisning för 
2015 samt besluta om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

Ärendebeskrivning
I revisionsberättelsen, daterad 2016-03-11, tillstyrker revisionen att
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelse och nämnder.

Årsredovisningen föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde av
ekonomichef Henric Svensson.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller
beslut:

Pär Edgren, M, Christian Nytorpet, KD, Åsa Landberg, C, Mikael Lång, S, 
Christel Rüdiger Karlsson, S, Dan Torkelsson, S, Börje Helgesson, L, 
Göran Gustafsson, SD, Rickard Wästerlund, V och Bo Eriksson, SD.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2016
Kommunstyrelsen § 18/2016

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Revisionen
Ekonomikontoret
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KF § 24/2016 Dnr 2016/24 041

Årsredovisning 2015 - Beslut om ansvarsfrihet 
för miljö- och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del bevilja ansvarsfrihet för miljö- 
och byggnadsnämnden för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om godkännande av årsredovisning för 
2015 samt besluta om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

Ärendebeskrivning
I revisionsberättelsen, daterad 2016-03-11, tillstyrker revisionen att
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelse och nämnder.

Årsredovisningen föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde av
ekonomichef Henric Svensson.

Hultsfreds kommun har sedan 2014-04-01 en gemensam miljö- och 
byggnadsnämnd med Vimmerby kommun.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller
beslut:

Lennart Davidsson, KD, Ulf Larsson, C, Sievert Andersson, M, Konny 
Bogren, S, Martin Rydén, S, och Lennart Odengrund, C.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2016
Kommunstyrelsen § 18/2016

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Vimmerby kommun
Revisionen
Ekonomikontoret
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KF § 25/2016 Dnr 2016/24 041

Årsredovisning 2015 - Beslut om ansvarsfrihet 
för valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för valnämnden för 
verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om godkännande av årsredovisning för 
2015 samt besluta om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

Ärendebeskrivning
I revisionsberättelsen, daterad 2016-03-11, tillstyrker revisionen att
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelse och nämnder.

Årsredovisningen föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde av
ekonomichef Henric Svensson.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller
beslut:

Conny Daag, M, Silva Andersson, S, och Åke Bergh, M.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2016
Kommunstyrelsen § 18/2016

Skickas till
Valnämnden
Revisionen
Ekonomikontoret
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KF § 26/2016 Dnr 2016/24 041

Årsredovisning 2015 - Beslut om ansvarsfrihet 
för överförmyndaren
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för överförmyndaren 
för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om godkännande av årsredovisning för 
2015 samt besluta om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

Ärendebeskrivning
I revisionsberättelsen, daterad 2016-03-11, tillstyrker revisionen att
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelse och nämnder.

Årsredovisningen föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde av
ekonomichef Henric Svensson.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller
beslut:

Silva Andersson, S.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2016
Kommunstyrelsen § 18/2016

Skickas till
Överförmyndaren
Överförmyndare i Samverkan
Revisionen
Ekonomikontoret
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KF § 27/2016 Dnr 2016/24 041

Årsredovisning 2015 - Godkännande av 
årsredovisning för kommunkoncernen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa
årsredovisningen för år 2015.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om godkännande av årsredovisning för 
2015 samt besluta om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har för år 2015 sammanställt och utarbetat en
årsredovisning för Hultsfreds kommun och en sammanställd redovisning
för kommunkoncernen.

Det redovisade resultatet för Hultsfreds kommun 2015 är 17,3 mnkr.
Jämfört 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 till 19,8 mnkr.

Årsredovisningen föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde av
ekonomichef Henric Svensson.

Inför fullmäktiges sammanträde har handlingarna även kompletterats med 
revisionsberättelse, daterad 2016-03-11, vilken vid fullmäktiges 
sammanträde föredrogs av revisionens ordförande Gilbert Carlsson, S.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2016
Kommunstyrelsen § 18/2016

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Samtliga förvaltningar
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KF § 28/2016 Dnr 2016/26 041

Årsredovisning för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Östra
Smålands Kommunalteknikförbund för år 2015 samt att ansvarsfrihet
beviljas för Hultsfreds kommuns del för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning
Årsredovisning för ÖSK 2015.

Ärendebeskrivning
Förbundsdirektionen har överlämnat årsredovisning för 
kommunalförbundet ÖSK för verksamhetsåret 2015 till fullmäktige för 
fastställande. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet var 
årsredovisningen ännu inte klar.

ÖSK-Hultsfred visar ett resultat på 3,6 mnkr för 2015, motsvarande resultat 
2014 var 8,6 mnkr.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte följande i ärendets handläggning eller
beslut:

Åke Nilsson, KD, Per-Inge Pettersson, C, Åke Bergh, M, Rosie Folkesson, 
S, Lars Rosander, C, Mikael Lång, S, Jonny Bengtsson, S, Tomas Söreling, 
S, Lars Lundgren, C, och Alexander Steinvall, C. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 23/2016
Förbundsdirektionen ÖSK § 8/2016

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Revisionen
Ekonomikontoret
Högsby kommun
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KF § 29/2016 Dnr 2016/27 041

VA-verksamhet bokslut 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av bokslutet för 
VA-verksamheten 2015.

Sammanfattning
Kommunens VA-verksamhet ska enligt lag redovisas separat.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 24/2016

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Ekonomikontoret
Revisionen
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KF § 30/2016 Dnr 2016/32 291

Lokalbehov höstterminen 2016 - 
investeringsbudget
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna finansiering av kostnader för 
drift i form av personal då detta inte går att återsöka hos Migrationsverket.

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

Vidare beslutar 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.” 

Sammanfattning
Moduler för 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 för placering på 
Råsebäckstomten i Hultsfred och vid Venhaga förskola i Målilla. Nämnden 
beslutade också att lämna förslag om att finansiera personalkostnader som 
kan uppgå till 5 040 000 kronor per år. Förslaget är att finansiering sker 
genom årets resultat för 2016 och kommande år får behandlas i 
budgetberedningen.  

Bakgrund
Det är idag en lokalbrist i förskolan. Den senaste avdelningen, FröEtt, som 
öppnade upp i februari 2016 i öppna förskolans lokaler i Stålhagen, 
Hultsfred, kommer inte att räcka till för alla som står i kö för en plats i 
förskola under våren 2016. Till hösten 2016 kommer behovet av platser att 
öka då antalet barn som slutar förskolan är färre än de som är födda ovh 
förväntas ta en plats i bruk under 2016. Det troliga är också att antalet 
nyanlända barn kommer att fortsätta öka i förskolan under 2016. Då 
förskolan kommer att påverka barn- och utbildningsnämndens möjligheter 
att bedriva verksamheten inom budget lyfts ärendet vidare till 
kommunstyrelsen.
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Barn- och utbildningsnämnden har tidigare § 124/2015 fastställt ett förslag 
till plan för investeringar 2016.

Nuläget  
Förskolecheferna har tillsammans med barn- och utbildningschefen 
inventerat lokalanvändandet inom Hultsfreds kommuns förskolor för 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 för 
förskolorna.

Det är svårt att prognosticera ökningen av antalet nyanlända barn som 
kommer att vara i behov av förskola samt hur många av antalet nyfödda 
barn som vill ha en plats i förskolan.

Efter semesterperioden 2016 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 kronor 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 för 
personalen mycket osäker. Som mest beräknas kostnaden för personal 
uppgå till 5 040 000 kronor. Förslag lämnas om att årets kostnad får belasta 
årets resultat samt att budgetberedningen får ta med kostnaden för 2017 och 
framåt.

Tilläggsyrkande i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslogs följande tillägg till 
förslaget: 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade i § 17/2016 att hyra en modul med tre 
avdelningar, kök och matsal för att bedriva förskoleverksamhet i under tre 
år. Modulen ska placeras på Råsebäckstomten i Hultsfred.
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Vidare beslutade kommunstyrelsen att hyra en modul med två avdelningar 
för att bedriva förskoleverksamhet i under tre år. Modulen placeras i 
anslutning till Venhaga förskola i Målilla.

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden §§ 124/2015, 20/2016
Kommunstyrelsen § 17/2016

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Revisionen

21



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-21

1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 31/2016 Dnr 2016/20 041

Utökning av investeringsbudget för IT
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utökningen enligt förslaget om 
förstärkning av investeringsbudgeten för IT med 
1 500 000 kronor från och med 2016. 

Sammanfattning
Förslag om hantering av budget för IT-investeringar.

Ärendebeskrivning
Under några år har IT-kontorets/IT-enhetens investeringsbudget legat 
oförändrad trots det ökade behovet av centrala IT-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 IT. 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 supportavgiften ytterligare till ca 260 000 kr/år. Efter år 7 är det end of 
life och då finns det inga supportavtal eller reservdelar att tillgå. En 
nyinvestering och utbyte av hela det befintliga lagringssystemet beräknas 
kosta runt 1 500 000 kr, och då ingår alltså tre års supportavgifter, vilket på 
en äldre installation motsvarar 695 000 kr.

Efter rekommendation från ekonomikontoret så föreslår chefen för IT-
enheten att budgetberedningen lägger in pucklarna i den flerårsplanen för 
IT-investeringar. Vart 5:e år, med start 2016, föreslås förstärkning av 
investeringsbudgeten för IT med 1 500 000 kr. Detta för att säkerställa 
driften av vårt lagringssystem och ge en bättre totalekonomi för 
kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från IT-chefen 2016-02-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 24/2016
Kommunstyrelsen § 19/2016

Skickas till
IT-enheten
Ekonomikontoret
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KF § 32/2016 Dnr 2016/18 351

Transformator på Hultsfreds 
avloppsreningsverk
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en utökning av 
investeringsbudgeten för 2016 med 750 000 kronor för en transformator på 
Hultsfreds avloppsreningsverk.

Sammanfattning
En ny transformator behöver installeras för att kunna genomföra projekt 
med el- och styrentreprenad 2016.

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

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

I investeringsbudgeten för 2016 finns medel för el- och styrentreprenad på 
Hultsfreds avloppsreningsverk. En förutsättning för detta projekt är att den 
nya transformatorn installeras vid samma tillfälle.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelningschef Lars Lundgren 2016-01-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25/2016
Kommunstyrelsen § 20/2016

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Ekonomikontoret
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KF § 33/2016 Dnr 2016/23 041

Ombudgetering 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ombudgetering 2016. 

Sammanfattning
Förslag till ombudgetering 2016 har tagits fram av ekonomikontoret. 
Resultatet för 2016 beräknas bli + 9 566 tkr vilket är 7 898 tkr högre än den 
i juni 2016 fastställda budgeten. Investeringsnivån höjs till 98 647 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 1 800 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 10 168 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 
tillfälligt 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 98 647 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 för 2 873 tkr. 

Utöver flytt från tidigare år är nya beslut om totalt 6 627 tkr medräknade 
för fordon på räddningstjänsten, lagringssystem IT, ombyggnad 
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transformatorstation, laddningsstation elbil samt omlastningsanläggning 
Kejsarkullen.

Vid fullmäktiges sammanträde föredras ärendet av ekonomichef Henric 
Svensson.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2016-02-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 26/2016
Kommunstyrelsen § 21/2016

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Samtliga förvaltningar
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KF § 34/2016 Dnr 2016/25 041

Mål och budget - ram 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ram för 2017.

Sammanfattning
Ett förslag till ram för budget 2017 har arbetats fram.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till ram för budget 2017 
utifrån de framtagna förutsättningarna samt diskussioner på sammanträden 
med budgetberedningen.

Vid fullmäktiges sammanträde föredras ärendet av ekonomichef Henric 
Svensson.

Yrkande
Lars Rosander, C, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27/2016
Kommunstyrelsen § 22/2016

Skickas till
Budgetberedningen
Ekonomikontoret
Revisionen
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KF § 35/2016 Dnr 2015/127 141

Svar på motion om starta eget-kurser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen i och med 
yttrandet från utvecklingskontoret och Campus Hultsfred.

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

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutade § 107/2015-09-28 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

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

Utvecklingskontoret och Campus Hultsfred har lämnat följande yttrande:

” Utvecklingskontoret och Campus 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 
följande koncept :

Kursen omfattar två delkurser per kursomgång med 10 kurstillfällen med 
följande rubriker:

Del 1
1. Idén
2. Produkten/tjänsten och omvärlden
3. Marknadsföring
4. Egna kompetenser och företagets behov
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5. Budget och kalkyler
6. Kapitalbehov

Del 2
7. Registrera bolag
8. IT, avtal och försäkringar
9. Bokföring och revision 
10. Försäljning och fortsatt utveckling

Utbildningen är tänkt att arrangeras i samverkan med Campus i Småland 
och utförs 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 för de flesta 
målgrupperna. Konceptet har med framgång genomförts i Västervik under 
fyra år, och man har tillgång till mycket kompetenta föredragshållare.

Parallellt med ovanstående gör nu Hultsfreds och Vimmerby kommun en 
förstudie kring ett koncept för en starta eget utbildning för utlandsfödda. 
Robert Andersson som är chef för nya integrationsenheten, ingår också i 
förstudien. Även Västerviks kommun genom sitt Campus är intresserade av 
att medverka.

Redan i detta skede av förstudien ser man att gruppen utlandsfödda med 
permanent uppehållstillstånd är en viktig målgrupp för starta eget 
utbildning, då dessa personer enligt tradition ofta är egna företagare i 
tidigare hemländer.

Utvecklingskontoret och Campus Hultsfred ber att få återkomma efter 
fullgjord förstudie med konkret förslag på ett koncept för starta eget för 
utlandsfödda.

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

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

Beslutsunderlag
Motion från Rosie Folkesson, S 2015-08-25
Kommunfullmäktige § 107/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 189/2015, 14/2016
Tjänsteskrivelse från utvecklingschefen och campuschefen 2016-01-18
Kommunstyrelsen § 14/2016
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Skickas till
Motionsställaren
Campus Hultsfred
Utvecklingskontoret
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KF § 36/2016 Dnr 2016/17 059

Uppförandekod vid upphandlingar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att 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.

Yrkande
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från administrativ handläggare Johan Sandell 2016-02-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28/2016
Kommunstyrelsen § 15/2016

Skickas till
Inköpscentralen i Västervik
Ekonomikontoret
Förvaltningschefer
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Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

§
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Rosie Folkesson, S X

2 Lars Rosander, C X

3 Mattias Wärnsberg, S X

4 Göran Gustavsson, SD X

5 Per-Inge Pettersson, C X

6 Britt Wireland Sorpola, S X

7 Åke Bergh, M X

8 Åke Nilsson, KD X

9 Lennart Beijer, V X

10 Tommy Rälg, S X

11 Gunilla Aronsson, C X

12 John Hoffbrink, SD X

13 Ulf Larsson, C X

14 Tomas Söreling, S X

15 Pär Edgren, M X

16 Lars Lundgren, C X

17 Lena Hasting, S X

18 Lennart Davidsson, KD X

19 Pia Rydh, V Cecilia Lindblom, V
§§ 17-36

X

20 Carl-Johan Pettersson, SD X

21 Göran Lundberg, S Martin Rydén, S X

22 Fredrik Eirasson, C X

23 Eva Svedberg, S X

24 Mikael Petersson, L Börje Helgesson, L X

25 Åsa Landberg, C X
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
    

Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

26 Kotaiba Kholi, S X

27 Lisbeth Hoffbrink, SD X

28 Lizette Wästerlund, S Agneta Malmqvist, S X

29 Lennart Odengrund, C X

30 Anders Andersson, KD X

31 Mikael Lång, S X

32 Tommy Ejnarsson, V Rickard Wästerlund, V X

33 Carina Erlandsson, MP X

34 Inger Loord, S Dan Torkelsson, S X

35 Alexander Steinvall, C X

36 Ulf-Bertil Salomon, SD X

37 Jonny Bengtsson, S X

38 Conny Daag, M X

39 Silva Andersson, S X

40 Lennart Eklund, C - - -

41 Konny Bogren, S X

42 Monica Bergh, KD Christian Nytorpet, KD X

43 Sievert Andersson, M X

44 Antje Rohde, C X

45 Christel Rüdiger Karlsson, 
S

X

  Närvarande  §§ 15-16         43/45
  Närvarande  §§ 17-36         44/45
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