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KF § 68/2016

Meddelanden

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål 

Anslag från årets början      Anslaget 2016         Återstår 

1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början    Anslaget 2016             Återstår
650 000:-                           120 000 :-                    530 000:-

14 615 000:-                        0:-                           14 615 000:-

2. Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om att utse Dennis Larsson, S, till ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Marie Bergman, S. 
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KF § 6�����6

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:
- den snabba beredningen av ärendet Dackestop
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Åke Nilsson besvarar frågan genom 
att redogöra för ärendets grundliga beredning.
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KF § 70/2016 Dnr 2016/77 023

Ny ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen

Sammanfattning
Länsstyrelsen har utsett en ny ersättare i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Marie Bergman, S, utsågs till ny ersättare i kommunfullmäktige efter 

Agneta Malmquist, S, enligt länsstyrelsens beslut 2016-05-10, jämför KF § 

60/2016.

Marie Bergman har i skrivelse inkommen 2016-05-20 begärt att bli 

entledigad från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade i § 62/2016 att entlediga Marie Bergman, S, 

från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt beslut om att utse Dennis Larsson,

S, till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Marie Bergman.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande inkommen 2016-05-20

Kommunfullmäktige § 62/2016

Skickas till
Den valde

Kommunkansliet

Pärmen

Personalkontoret
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KF § 71/2016 Dnr 2016/76 023

Fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden och ersättare i 
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Kjell Mellberg, S, till ny ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden efter Dan Torkelsson, S. Till ny ersättare 
utses Jolin Åkesson, S.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att utse Reino Tapper, S, till ersättare i 
kommunstyrelsen efter Dan Torkelsson, S.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska förrätta fyllnadsval efter Dan Torkelsson, S, som 
tidigare entledigats från uppdrag i kommunstyrelsen och barn- och 
utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i § 61/2016 entlediga Dan Torkelsson, S, 
från uppdragen som ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt som 
ersättare i kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna föreslår vid fullmäktiges sammanträde att nuvarande 
ersättaren i barn- och utbildningsnämnden Kjell Mellberg, S, utses till 
ordinarie ledamot i barn- och utbildningsersättare. Till ny ersättare efter 
Kjell Mellberg föreslås Jolin Åkesson, S.

Till ny ersättare i kommunstyrelsen föreslås Reino Tapper, S.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande daterad 2016-05-16
Kommunfullmäktige § 61/2016

Skickas till
De valda
Personalkontoret
Kommunkansliet
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Pärmen
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KF § 72/2016

Information om Varta-området

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning
Kommunchefen informerar om vad som händer i Varta-projektet.

Ärendebeskrivning
Kommunchef Lars Rönnlund informerar om pågående diskussioner inför 

saneringen av Vartas tidigare batterifabrik. I tidigare utredningar förordas 

en partiell rivning enligt åtgärdsalternativet 5b, vilket innebär att endast de 

byggnader som behöver rivas för att komma åt att sanera marken rivs. 

Samtliga byggnader på fastigheten bedöms dock vara i ett relativt dåligt 

skick varför kommunen även överväger att verka för en fullständig rivning 

av samtliga byggnader. Fastigheten skulle i så fall kunna bebyggas med 

moderna industribyggnader. 

Möjligheten att få tillgång till industrimark samt skyddet av 

grundvattentäkten är de viktigaste skälen till att Varta-området är en 

prioriterad fråga. 
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KF § 73/2016 Dnr 2016/91 879

Dackestop i Virserum

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medverka till en lösning med ny ägare till 
området Dackestop, genom följande 

1. Kommunen betalar ut borgensåtagandet på 1,9 mnkr jämte upplupen 
ränta. 

2. Kommunen beviljar Virserums hembygdsförening eller, om kommunen 
så föredrar, den juridiska person som ska bildas enligt nedan ett 
engångsbidrag på 1,0 mnkr för att åtgärda de fel och brister som finns inom 
anläggningen (vatten, värme, sprinkler, hiss, el, ventilation, brand, städning 
m m). Finansiering får ske genom att medlen tas ur kommunens 
underhållsbudget.

3. Kommunen utger fr.o.m. år 2017 ett årligt bidrag till Virserums 
hembygdsförening eller, om kommunen så föredrar, den juridiska person 
som ska bildas enligt nedan på 120 000 kr.

Beslutet ovan gäller under följande förutsättningar:

A. Virserums hembygdsförening ska ta initiativ till att bilda en ny juridisk 
person som ska ha koppling till Virserums hembygdsförening och som:

     -     får förvärva anläggningen obelånad utan ersättning eller mot en                
            symbolisk ersättning,

- får förvärva anläggningen intakt, d v s all befintlig mark och övrig 
egendom ska ingå i föreningens förvärv, samt

- till Virserums konsthall ska utan ersättning överlåta erforderlig 
mark eller, om konsthallen så önskar, utan ersättning upplåta 
erforderlig mark på ett flerårigt kontrakt för att säkra utvecklingen 
av konsthallen och ett samarbete på området Dackestop.

B. Kommunen påförs inte några ytterligare kostnader för anläggningen 
eller likvidationen av den ekonomiska föreningen.

Jäv
Lars Rosander, C, och Lennart Beijer, V, deltar ej i ärendets behandling 
eller beslut med anledning av jäv.
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Sammanfattning
Virserums hembygdsförening är villiga att förvärva fastigheten, under vissa 
förutsättningar beträffande återställande av de skador som drabbade 
fastigheten den gångna vintern, då pannan stannade med sönderfrysningar 
som följdskador.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef Peter Adolfsson och kommunjurist Peter Olson har 
lämnat förslag till hantering vad gäller Dackestop.

Området Dackestop var ursprungligen platsen för Virserums största 
möbelfabrik. Den gick i konkurs i början på 1970-talet och byggnaderna 
stod utan underhåll i många år fram till mitten av 1990-talet då ett EU-
projekt på 18 mkr gjorde det möjligt att renovera och skapa ett kultur- och 
turismcentra på området.

När Virserums Konsthall byggde egen utställningshall på området i mitten 
på 2000-talet försvann hyresintäkter för den ekonomiska föreningen, vilket 
påtagligt försvårade möjligheten för en hållbar ekonomisk situation. Den 
ekonomiska föreningen sattes i likvidation för ett år sedan, och sedan dess 
har likvidatorn sökt efter nya intressenter till ägande och drift av området.

Virserums hembygdsförening har nu visat intresse och är villiga att 
förvärva fastigheten, under vissa förutsättningar beträffande återställande 
av de skador som drabbade fastigheten den gångna vintern, då pannan 
stannade med sönderfrysningar som följdskador. Kostnaderna för 
återställande av vatten, värme, sprinkler, samt åtgärder för att få 
godkännande för hiss, el, ventilation med mera beräknas, efter att offerter 
inkommit, uppgå till ca 1,0 mnkr.

Ärendet har behandlats vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen i 
anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-27.

Y
����

Åke Nilsson, KD, med instämmande av övriga närvarande ledamöter från 
Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Miljöpartiet yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.

Rosie Folkesson, S, med instämmande av övriga närvarande ledamöter från 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

John Hoffbrink, SD, med instämmande av övriga närvarande ledamöter 
från Sverigedemokraterna yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

B���������
���

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 132/2016,§ 150/2016
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Kommunstyrelsen § 71/2016

Skickas till
Likvidatorn för Dackestop Ekonomisk Förening i likvidation
Virserums Sparbank
Ekonomikontoret
Kultur- och fritidschefen
Kommunjuristen
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KF § 7������ Dnr 2016/72 ���

Flytt av vuxenutbildningen till Campus - 
omfördelning av hyra

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna omfördelning för barn- och 
utbildningsnämndens hyra av lokaler mellan vuxenutbildningen och 
Campus så den är överensstämmande med vardera parts nyttjande.

Jäv

Rosie Folkesson, S, deltar inte i ärendets behandling eller beslut på grund 
av jäv.

Sammanfattning
Vuxenutbildningen är nu lokaliserad till Hultsfreds gymnasium. En flytt till 
Campus skulle innebära att all vuxenutbildning är samlad och en mer 
flexibel samverkan skulle möjliggöras. Det skulle även frigöra 
undervisningslokaler till ungdomsgymnasiet.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen samt skolledningen på 
vuxenutbildningen har under en längre tid haft önskemål om att kunna 
samlokalisera vuxenutbildningen med Campus. Detta för att bättre kunna 
organisera vuxenutbildning i dess helhet, både vad det avser grundläggande 
utbildning och högre studier.

Ledningen för Campus är av samma uppfattning. En samlokalisering skulle 
ge bättre möjligheter till flexibilitet i samverkan för de studerande. 
Tjänsteskrivelsen har tagits fram i samråd med campuschefen och har en 
liknande utformning i kommunstyrelsen.

En flytt av vuxenutbildningen skulle också möjliggöra för gemensamma 
lokaler för Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknads och integrations-
enheten i vuxenutbildningens nuvarande lokaler. Det skulle också innebära 
att utrymme frigörs i form av tre lektionssalar på heltid, och tid i ytterligare 
tre lektionssalar, som kan nyttjas av ungdomsgymnasiet.

Målet för vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt 
lärande. De ska även ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin 
kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt 
främja sin personliga utveckling. Den som fått minst utbildning ska 
prioriteras.

12



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-27

2(3)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Vuxenutbildningen omfattas från 1 juli 2016 av vuxenutbildning på 
grundläggande nivå, gymnasienivå och svenska för invandrare. Särskild 
utbildning för vuxna (särvux) tillhör vuxenutbildningen men ligger utanför 
samlingsbegreppet i den kommande vuxenförordningen. I en flytt till 
Campus omfattas inte särskild utbildning för vuxna.

Ekonomi

Campus hyr idag sina lokaler av Rock City för 2 500 000 kr/år enligt 
upprättat hyreskontrakt. En intern hyreshandling mellan Campus och 
vuxenutbildningen bör tas fram. Denna handling ska beskriva vardera parts 
nyttjande av lokalerna. I samråd med campuschefen har förslag enligt 
bilaga 1  som finns i ärendet gällande nyttjande av ytor tagits fram:

� Streckad yta på kartan uppgår till ca 427 m2 och ska nyttjas av 
vuxenutbildningen till 100 procent.
� I Campus hyreskontrakt med Rock City ingår nyttjanderätt av konserthall 
och allmänna ytor enligt särskilda villkor. Detta nyttjande gäller även för 
vuxenutbildningen. Dessa ytor uppgår till ca 1386 m2 och har markerats 
med gul färg på kartan.
� Campus övriga studiesalar etc. har vuxenutbildningen tillgång till i mån 
av plats.

Förslaget är att kostnaden och budgeten för lokalhyran omfördelas med 
533 750 kr till vuxenutbildningen vilket ungefär motsvarar ett pris på 
1 250 kr/m2. 

2 500 000 kommunens lokalhyra idag för Campus,
… varav 533 750 omfördelas till vuxenbildningens budget,
… innebär att 1 966 250 återstår i Campus budget.

För kommunen i sin helhet uppkommer således ingen ny hyreskostnad.

Tillgång till kommunens nätverk, samt trådlöst nätverk, i lokalerna ingår i 
hyran på samma sätt som Campus har idag.
Kostnader för flytt, finansieras inom budgetramen. Inventarier till 
arbetslagsrum flyttas med från nuvarande lokaler samt att befintliga 
inventarier kan nyttjas.

Rock Citys verksamhetsansvarig har lyft att ett ökat antal studenter kan 
innebära att man behöver se över parkeringssituationen vid Rock City. 
Vidare att ett ökat behov av städning i allmänna ytor kan uppkomma då 
antalet studenter i byggnaden ökar.

Campus kommer att tappa stora delar av sina externa hyresintäkter för 
konferenser eftersom vuxenskolan tar flera av dessa lokaler i anspråk på 
heltid. Bruttointäkterna för konferenser uppgick år 2015 till 289 493 kr, 
budget var 180 000 kr. Nettointäkterna uppgick till 120 549 kr budget var 
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80 000 kr. Det budgeterade intäktskravet är således netto 80 000 kr som 
Campus riskerar att förlora och måste då finansieras på nytt sätt.

Ytterligare kostnader som kan uppkomma för Campus är tidigareläggande 
av inventarieinköp på grund av ökade slitagekostnader.

De lokaler som vuxenutbildningen lämnar, exklusive klassrum, kommer att 
nyttjas av arbetsmarknads- och integrationsenheten. Den interna 
hyresregleringen och flytt av budgetdelar för detta kommer att ske inom 
ramen för projektet som arbetar med etableringen av Arbetsförmedlingen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 57/2016 följande:
”Barn- och utbildningsnämnden beslutar att flytta vuxenutbildningen till 
Campus. Vuxenutbildningen ska starta upp verksamhet på Campus från 
höstterminen 2016.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att omfördela 
budgeten för hyra av lokaler mellan vuxenutbildningen och Campus så den 
är överensstämmande med vardera parts nyttjande.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund får i uppdrag att ta fram ett 
internt hyreskontrakt mellan vuxenutbildningen och Campus.”

På mötet lyfts frågan om omfördelning av budget för lokalhyra.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 57/2016
Tjänsteskrivelse från Per Theorin 2016-05-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 113/2016
Kommunstyrelsen § 59/2016

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Campus Hultsfred
Ekonomikontoret
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KF § ���� !" Dnr 2016/72 "!�

Flytt av vuxenutbildningen till Campus - 
finansiering av teknikuppgradering

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att omföra 300 000 kronor från 

Handelsområde Målilla och att resterande 99 500 kronor omförs från 

avsatta medel för ”Barnens Landmärken” för finansiering av 

teknikuppgraderingen på Campus till en totalkostnad av 399 500 kronor. 

Jäv

Rosie Folkesson, S, deltar inte i ärendets behandling eller beslut på grund 

av jäv.

Sammanfattning
I samband med flytt av vuxenutbildningen vill Campus göra en 

teknikuppgradering. 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har för avsikt att flytta vuxenskolan till 

Campus (Se tidigare § 113). Detta har skett i samråd med campuschefen.

Tjänsteskrivelsen från barn- och utbildningschefen  som finns i ärendet  

samt barn- och utbildningsnämndens beslut utgör även en del av 

beslutsunderlaget för detta ärende. 

I samband med vuxenskolans flytt till Campus vill Campus göra en 

teknikuppgradering för att möta dagens krav på distansutbildning m.m. 

Förslaget är att detta ska ske under innevarande år och kräver således 

anvisande av medel för investeringen.

Kostnaderna uppgår till 399 500  kr enligt följande:

- 30 nya datorer och vagn                       212 500

- 2 mixar                                             10 000

- 1 set trådlösa myggor   21 000

- Switchar x7                                        7 000

- Högtalare x2                                       6 000

- TB Poly Com                                  80 000

- Logitech set                                    10 000

- Kablar, ställningar mm               46 000

- Skärm med kablar mm                 7 000

Summa                                                     399 500
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Arbetsutskottet beslutade § 114/2016 att ärendet fick återkomma med 

finansieringsförslag. 

Yrkande

Tomas Söreling, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Campuschef Pär Kågefors

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 114/2016, 121/2016

Kommunstyrelsen § 60/2016

Skickas till
Campus Hultsfred

Ekonomikontoret
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KF § 76/2016 Dnr 2#$%&'* #0$

Ekonomisk uppföljning per 2016-04-30 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten per 2016-04-30. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att verksamheter som prognosticerar 
negativa avvikelser får i uppdrag att arbeta för att eliminera dessa och öka 
fokus på kostnadskontrollen. 

Sammanfattning
Uppföljning per 2016-04-30 har lämnats av ekonomikontoret.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommuns resultat för år 2016 beräknas bli ett överskott på 0,6 
mnkr, vilket är 8,9 mnkr sämre än budget. Verksamheternas nettokostnader 
beräknas bli 8,0 mnkr sämre än budget, skatter och statsbidrag 2,2 mnkr 
sämre än budget och finanserna 1,3 mnkr bättre än budget.

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredras det av 
ekonomichef Henric Svensson.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Sammanställning av ekonomisk uppföljning per 2016-04-30
Förbundsdirektionen, Östra Smålands Kommunalteknikförbund § 26/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 120/2016
Kommunstyrelsen § 63/2016

Skickas till
Ekonomikontoret
Samtliga förvaltningar
Revisionen
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 77/2016 Dnr 2015/154 041

Mål och Budget 2017 - Driftbudget 2017

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till driftbudget 2017 och 
plan 2018-2019.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att fortsatt bidrag på 60 000 kronor till 
Kalvkätte trädgård läggs in i ramen för 2017 och framåt.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att de mål och nyckeltal som är 
framtagna till 2017 får användas redan 2016.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlämnat förslag till mål och budget för 2017.

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har haft fem sammanträden och överlämnar nu förslag 
till driftbudget 2017 och plan 2018-2019 samt investeringsbudget 2017 och 
plan 2018-2021. 

För beräkning av skatteintäkter, utjämningsbidrag etcetera används 
Sveriges Kommuner och Landstings prognos över uppräkningsfaktorerna 
för åren 2016 och 2017.

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

Remitterade ärenden
Remitterade ärenden är följande:

1. Kreativt återbruk – inlagt 100 000 kronor per år 2017 och 2018
2. Talangcoach – inlagt 100 000 kronor per år 2017 och 2018
3. Skatetält – ärendet är inlagt i investeringsbudget samt ska lyftas i 

samband med utveckling av Hagadal (1 620 000 kronor år 2018) 
4. Popkollo – aktuellt med ny treårsperiod med 100 000 kronor per år 

2017-2019 samt kostnadsfria lokaler (ca 60 000 kronor per år), är 
inlagt i driftbudgeten

5. Sponsringsavtal för GP Speedway och Tractor Power Weekend med 
120 000 kronor i driftbudget per år för 2017 och 2018 
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Anslag för oförutsedda behov
Följande belopp är anslagna i förslaget:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 50 000 kronor
Kommunstyrelsen 400 000 kronor
Kommunfullmäktige 650 000 kronor
Totalt 1 100 000 kronor

Övrigt
De mål och nyckeltal som är framtagna i samband med budgetarbetet för 
2017 föreslås användas redan 2016 om så önskas.

MBL-förhandlingar har ägt rum 2016-06-01.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet bifölls ett förslag till 
tilläggsyrkande om fortsatt bidrag till Kalvkätte trädgård med 60 000 per 
år.

Vid kommunfullmäktiges behandling av förslaget föredras det av 
ekonomichef Henric Svensson.

Yrkanden
Lars Rosander, C, Åke Nilsson, KD, Mikael Lång, S, Tomas Söreling, S, 
Anders Andersson, KD, Åke Bergh, M, och Rosie Folkesson, S, yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Samlingsprotokoll från budgetberedningen
Sammanställt förslag för mål och budget 2017
Kommunstyrelsen § 64/2016

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 17.00-17.35

Skickas till
Samtliga förvaltningar
Ekonomikontoret
Revisionen
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 78/2016 Dnr 2015/154 041

Mål och Budget 2017 - Investeringsbudget 2017

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till investeringsbudget 
för 2017 och plan 2018-2021.

Sammanfattning
Förslag till investeringsbudget 2017 har överlämnats av kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har haft fem sammanträden och överlämnar nu förslag 
till investeringsbudget för 2017 och plan 2018-2021. 

Vad gäller remitterat ärende om skatetält har 1 620 000 kronor lagts in i 
investeringsbudgeten för skatetält och lyfts i samband med utveckling av 
Hagadal.

När investeringsbudgeten är fastställd ska Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund se över prioriteringslista för 2017 års 
investeringar. 

MBL-förhandlingar har ägt rum 2016-06-01.

Vid kommunfullmäktiges behandling av förslaget föredras det av 
ekonomichef Henric Svensson.

Yrkanden
Lars Rosander, C, Åke Nilsson, KD, Mikael Lång, S, Tomas Söreling, S, 
Anders Andersson, KD, Åke Bergh, M, och Rosie Folkesson, S, yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 
Förslag från ekonomikontoret
Kommunstyrelsen § 66/2016

Skickas till
Samtliga förvaltningar
Ekonomikontoret
Revisionen
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Kommunfullmäktige
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KF § 79/2016 Dnr 2016/87 045

Mål och Budget 2017 - upptagande av lån och 
borgensramar

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med kommunstyrelsens 
reglemente bemyndiga kommunstyrelsen att vid behov för kommunens 
räkning, utöver rörelsekredit, uppta tillfälliga lån under 2017 inom ramen 
30 mnkr.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att kommunstyrelsen under 2017 har 
rätt att omsätta lån upp till motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under år 2017 och att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens 
skulder under år 2017 med totalt 65 mnkr. Kommunfullmäktige beslutar 
vidare att såsom för egen skuld ingå borgen för

* AB Hultsfreds Bostäders låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om totalt
230 mnkr
* Hultsfreds Kommunala Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett totalt
lånebelopp om totalt 99 mnkr
* RockCity Hultsfred AB:s (Hultsfreds Kommunala Industri AB:s helägda 
dotterbolag) låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om totalt 18,5 mnkr 
samt tillkommande löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning
Årligen fastställs ramar för upptagande av lån och för att ingå 
borgensförbindelser.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen har lämnat ett förslag till ramar upptagande av lån och att 
ingå borgensförbindelser.

Vid kommunfullmäktiges behandling av förslaget föredras det av 
ekonomichef Henric Svensson.

Yrkanden
Lars Rosander, C, Åke Nilsson, KD, Mikael Lång, S, Tomas Söreling, S, 
Anders Andersson, KD, Åke Bergh, M, och Rosie Folkesson, S, yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Budgetberedningen § 7/2016
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen
Kommunstyrelsen § 68/2016

Skickas till
Samtliga förvaltningar
Ekonomikontoret
Revisionen
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 80/2016 Dnr 2015/154 041

Mål och Budget 2017 - Yrkande om avgiftsfri 
musikskola

Kommunfullmäktiges Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag om att första året ska 
vara avgiftsfritt för ämneskurs i musikskolan. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att en utvärdering ska göras efter att 
antagningarna till musikskolan för vårterminen 2017 är klara, för att se 
vilken inverkan det har på musikskolans möjlighet att tillgodose elevernas 
önskningar, samt effekter på musikskolans ekonomi. Detta underlag ska 
finnas tillgängligt för budgetberedningen inför budget 2018.

P+,-,.,//134-58.494:

Åke Nilsson, KD, Åke Bergh M och G;<=>>? Aronsson, C, lämnar följande 
protokollsanteckning:
�@= anser att innan beslut att ändra taxan tas, ska det utredas hur 
undervisningen bäst kan organiseras för att uppnå det önskade resultatet 
och om man klarar den ev förändrade verksamheten med nuvarande 
lärarresurser. Som beslutet nu utformas innebär det enbart att 
kommunstyrelsen undergräver musikskolans intäktsbudget, vilket vi anser 
vara principiellt fel även om det rör sig om ett begränsat intäktsbortfall. 
Verksamheten har inte heller haft möjlighet att bedöma hur förslaget skulle 
slå beträffande ökat intresse för m;A=C;<DEFH=A<=<IJK

Sammanfattning
LFC?<DE om avgiftsfri musikskola ställs av S-gruppen.

Ärendebeskrivning
I samband med genomgång av driftbudgeten lämnades ett yrkande om en 
avgiftsfri musikskola. Detta var ursprungligen ett förslag från S-gruppen. 

På tidigare sammanträden diskuterades olika modeller såsom halva 
avgiften, en tredjedels avgift eller avgiftsfritt för grundkurs i musikskolan. 
Vidare lyfte Åke Nilsson, KD, frågan om ett underlag för att se 
konsekvenserna av yrkandet.

Vid avstämning med musikskolan visar det sig att taxan för musikskolan 
behöver justeras till dragning i kommunfullmäktige. I och med detta ändras 
S-gruppens förslag till att första året i ämneskurs ska vara avgiftsfri.  
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Yrkanden
Lars Rosander, C, med instämmande av Åke Nilsson, KD, Tomas Söreling, 
S, Åke Bergh, M och Rosie Folkesson, S yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag samt till nedanstående tilläggsyrkande:
M Att en utvärdering görs efter att antagningarna till musikskolan för 
vårterminen 2017 är klara, för att se vilken inverkan det har på 
musikskolans möjlighet att tillgodose elevernas önskningar, samt effekter 
på musikskolans ekonomi. Detta underlag ska finnas tillgängligt för 
budgetberedningen inför budget NOQRSM

TUVWXZ Lång, S, och Anders Andersson, KD, yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Börje Helgesson, L, yrkar att vår kommuns musikskola skall vara fri från 
s.k. studieavgift � inte bara det första året utan helt avgiftsfri under hela 
studietiden.

Beslutsgång
Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag mot Börje Helgessons 
yrkande om att musikskolan ska vara avgiftsfri under hela studietiden och 
finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.

Därefter ställer ordförande frågan om fullmäktige bifaller Lars Rosanders 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 65/2016

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret
Revisionen
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 81/2016 Dnr 2016/88 045

Mål och Budget 2017 - Taxor 2017

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till taxor för 2017.

Sammanfattning
Förslag till taxor 2017

Ärendebeskrivning
Förslag till taxor för år 2017 har lämnats av nämnder, förbund och 
förvaltningar.

Ekonomikontoret informerar om att taxan för renhållning och tömning av 
slamavskiljare och slutna tankar hanteras vid annat tillfälle i 
kommunfullmäktige.

Vad gäller taxan för brandskyddskontroll och sotning har förslag ännu inte 
lämnats då det varit försenat besked från Sveriges Kommuner och 
Landsting med anledning av löneavtal. 

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har en ny sammanställning av 
taxorna tagits fram. Taxa för musikskolan, se KF § 80/2016, är justerad 
liksom taxa för kubikmeteravgift för levererat vatten som ändrats till två 
decimaler.

Vid kommunfullmäktiges behandling av förslaget föredras det av 
ekonomichef Henric Svensson.

Yrkanden
Lars Rosander, C, Åke Nilsson, KD, Mikael Lång, S, Tomas Söreling, S, 
Anders Andersson, KD, Åke Bergh, M, och Rosie Folkesson, S, yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Förslag till taxor – budgetberedning § 4/2016
Kommunstyrelsen § 67/2016
Reviderat förslag till taxor inför kommunfullmäktige 2016-06-27

Skickas till
Ekonomikontoret
Samtliga förvaltningar
Revisionen
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Kommunfullmäktige
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KF § 82/2016 Dnr 2016/86 045

Mål och Budget 2017 - Kommunal utdebitering 
2017

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utdebitering av kommunalskatt för år 
2017 är oförändrad, det vill säga 21,91 per skattekrona.

Sammanfattning
Fastställande av kommunal utdebitering

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen lämnar förslag om oförändrad utdebitering av
kommunalskatt för år 2017.

Vid kommunfullmäktiges behandling av förslaget föredras det av 
ekonomichef Henric Svensson.

Yrkanden
Lars Rosander, C, Åke Nilsson, KD, Mikael Lång, S, Tomas Söreling, S, 
Anders Andersson, KD, Åke Bergh, M, och Rosie Folkesson, S, yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Budgetberedningen § 6/2016
Kommunstyrelsen § 69/2016

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
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KF § [\]^_`a Dnr ^_`b]`c\ 287

Svar på motion om användning av förnybar 
energi vid ny- och ombyggnad av kommunalt 
ägda fastigheter

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med yttrandet 
från fastighetsavdelningen.

Sammanfattning
Håkan Hermansson, L (tidigare FP), har lämnat in en motion om att i 
samband med ny- och ombyggnader av kommunala fastigheter se över 
möjligheten att samtidigt även genomföra investeringar i förnybar energi. 

Fastighetsavdelningen har lämnat yttrande om att när stora investeringar 
genomförs i kommunens fastigheter ska om möjligt alternativet med 
förnybar energi utredas.

Ärendebeskrivning
Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Håkan Hermansson, 
dåvarande FP, har 2015-09-22 lämnat in en motion om användning av 
förnybar energi vid ny- och ombyggnad av kommunalt ägda fastigheter. 
Motionen ställs i ljuset av att flera viktiga investeringar i skollokaler med 
mera är planerade under de närmaste åren. Att i samband med dessa 
arbeten även komplettera med förnybara energikällor, som exempelvis 
solenergi, är ett sätt att gemensamt visa intresse och mål på det 
energipolitiska området.

Motionsställaren yrkar därför att man vid varje anbudsförfarande vid 
nybyggnad och/eller ombyggnad också tar hänsyn till energibeprövande 
metoder som exempelvis solenergi och i de fall detta är möjligt samt att 
man som kompletterande alternativ också begär in kostnadskalkyl för ovan 
rubricerade energitillskott.

Kommunfullmäktige beslutade § 108/2015-09-28 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet remitterade § 187/2015 
motionen till Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) för yttrande.

Följande yttrande har lämnats:
ÖSK föreslår att alternativet med förnybar energi ska vara med i tidiga 
skeden när stora investeringar ska genomföras i kommunens fastigheter. 
Erfarenheten har dock visat att det är svårt att få ekonomisk lönsamhet 
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enligt kommunens riktlinjer för lönsamma investeringar. I de projekt där 
det finns förutsättningar för någon form av förnybar energi föreslås att detta 
läggs in som en option i anbudsförfarandet.

Kommunicering har skett med motionsställaren.

Beslutsunderlag
Motion från Folkpartiet (numera Liberalerna) 2015-09-22
Kommunfullmäktige § 108/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 187/2015, 100/2016
Kommunstyrelsen § 57/2016

Skickas till
Motionsställaren
Östra Smålands Kommunalteknikförbund.
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KF § 84/2016 Dnr 2016/29 845

Svar  motion om ställplats  husbilar vid 
Kalvkätte

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad med att 
ställplatser vid Kalvkätte diskuteras inför turistsäsongen 2017, under 
förutsättning att föreningen Kalvkätte Trädgård eller annan aktör har 
intresse och möjlighet att utveckla och driva ställplatserna.

Vidare beslutar kommunfullmäktige att uppdrag ges till turism- och 
informationsenheten att arbeta vidare med frågan.

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.

Kommunfullmäktige remitterade motionen § 18/2016 till kommunstyrelsen 
för beredning. Arbetsutskottet remitterade motionen till turism- och 
informationschef Malin Albertsson som nu lämnat ett yttrande över 
motionen.

Samråd har skett med motionären, som allra helst skulle vilja se en 
utveckling i frågan inför säsongen 2016. Samråd har även skett med Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund, som på grund av hög arbetsbelastning 
hänvisar till säsongen 2017.  Kalkyler måste tas fram och 
investeringsmedel ska äskas. Trafikverket måste även hinna yttra sig i 
ärendet.

Turism- och informationschefens uppfattning är att ställplatser i första hand 
ska utvecklas av intresserade privata aktörer eller föreningar, om 
ställplatsens tänkta placering är i ett sådant geografiskt läge så att det 
gynnar en aktör. 

Kommunen bör heller inte gå in i frågor som kan uppfattas som 
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konkurrensutsättande. Frågan om ställplatser har därför ställts till styrelsen 
för föreningen Kalvkätte Trädgård, som i nuläget inte anser att de har 
resurser personellt och ekonomiskt för att ta sig an projektet. 

Mot bakgrund av detta föreslås att man avvaktar med frågan om ställplatser 
vid Kalvkätte, och åter diskuterar med föreningen Kalvkätte Trädgård inför 
turistsäsongen 2017. Då finns även möjlighet att diskutera med andra 
berörda aktörer, såsom Camping Hultsfred.

Beslutsunderlag
Motion från Rosie Folkesson, S
Kommunfullmäktige § 18/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 74/2016, 99/2016
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschef
Kommunstyrelsen § 58/2016

Skickas till
Turism- och informationschefen
Motionsställaren

30



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-27

1(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § defghij Dnr 2016/69 gek

  finansiering av 
kostnad

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 65 000 kronor ur 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov för att finansiera ett 
framtagande av bostadsförsörjningsprogram.

Sammanfattning
Uppdrag har lämnats för att ta fram ett underlag över tomter som kan 
bebyggas med flerfamiljshus inom kommunen.

Ärendebeskrivning
Utvecklingschef Lars Gjörloff, stadsarkitekt Sara Dolk och konsult 
Jonas T Sandelius informerade tidigare arbetsutskottet om tomter som kan 
bebyggas med flerfamiljsfastigheter.

Vad gäller tomter för villor finns specifikation på Östra Smålands 
Kommunalteknikförbunds webbplats.

På kommunstyrelsens senaste sammanträde 2016-04-05 togs beslut om att 
påbörja arbete med ett bostadsförsörjningsprogram.

Arbetsutskottet gav uppdrag att ta fram ett förslag till hur programmet ska 
tas fram och finansiering av detsamma. Ett förslag har nu lämnats om att 
förslag att finansiering av 65 000 kronor sker ut kommunfullmäktiges 
anslag för oförutsedda behov.

På ett kommande sammanträde med kommunstyrelsen föreslås en 
presentation av tomter och presentation av bostadsförsörjningsprogrammet.

Till bostadsförsörjningsprogrammet bör även tänkbara tomter för 
flerfamiljshus som idag är bebyggda med fastigheter som är i behov 
omfattande underhåll tas med. 

Kommunstyrelsen beslutade i § 62/2016 att bjuda in utvecklingschef Lars 
Gjörloff och stadsarkitekt Sara Dolk för en diskussion vad gäller arbetet 
med bostadsförsörjningsprogrammet och fastigheter med rivningsfärdiga 
byggnader.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 116/2016, 123/2016
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen § 62/2016

Skickas till
Utvecklingschefen
Ekonomikontoret
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 86/2016 Dnr 2015/190 401

 av lokala   att skydda 
människors hälsa och 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka det reviderade förslaget av de 

lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön för 

Hultsfreds kommun. 

Sammanfattning
Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 

miljön som har återremitterats av kommunfullmäktige med anledning av 

felaktig karta.

Ärendebeskrivning
Föreskrifterna i kommunerna togs i miljö- och byggnadsnämnden i 

december 2015 och skickades vidare till kommunfullmäktige. När de skulle 

antas i kommunfullmäktige ansågs en av kartorna över Rosenfors vara 

felaktigt ritad. De lokala föreskrifterna skickades då på återremiss. Till det 

nya förslaget har kartan över Rosenfors reviderats.

Miljö- och byggnadsnämnden har tillstyrkt det reviderade förslaget enligt 

beslut § 68/2016. 

Yrkande
Lennart Davidsson, KD, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden §§ 245/2015, 68/2016

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 8/2016, 111/2016

Kommunstyrelsen §§ 1/2016, 61/2016

Kommunfullmäktige § 13/2016 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

Informationsavdelningen
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 87/2016

 från  

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är mottagen.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Lennart Davidsson, KD, önskar att Regionförbundet 

lyfter frågan om polisens minskade lokala närvaro i och med den nya 

organisationen. Frågeställaren ser redan en minskad anmälningsbenägenhet 

vilket skulle kunna ge en missvisande statistik över antalet anmälda brott.

Kommunstyrelsens ordförande och representant i Regionförbundet Lars 

Rosander, C, tar med sig frågan till Regionförbundet.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

   

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 Nermina Mizimovic, S X

11 Gunilla Aronsson, C X

12 John Hoffbrink, SD X

13 Ulf Larsson, C

§§ 70-87

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 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 Börje Helgesson, L X

25 Åsa Landberg, C X
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

    

Fullmäktigeledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

§ 
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

26 Kotaiba Kholi, S -- -

27 Lisbeth Hoffbrink, SD X

28 Lizette Wästerlund, S X

29 Lennart Odengrund, C X

30 Anders Andersson, KD X

31 Mikael Lång, S X

32 Tommy Ejnarsson, V X

33 Carina Erlandsson, MP X

34 Inger Loord, S X

35 Alexander Steinvall, C -- -

36 Ulf-Bertil Salomon, SD Bo Eriksson, SD X

37 Jonny Bengtsson, S X

38 Conny Daag, M X

39 Silva Andersson, S X

40 Lennart Eklund, C Ann-Charlott 
Andersson, C

X

41 Konny Bogren, S X

42 Monica Bergh, KD X

43 Sievert Andersson, M X

44 Antje Rohde, C Britt-Marie Harrysson, 
C

X

45 Christel Rüdiger Karlsson, 
S

X

Närvarande      43/45

Närvarande efter ajournering kl. 17.00-17.35 43/45     
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