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KS § 10/2017 Dnr 2017/31 041

Årsredovisning 2016
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
årsredovisningen för 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen ger ekonomikontoret i uppdrag att ta med information i 
årsredovisningen om Emåbygdens Vind AB inför dragningen i 
kommunfullmäktige.

Reservation
Mikael Petersson, L och John Hoffbrink, SD reserverar sig till förmån för 
yrkande om avslag på tillskjutande av extra kapital. 

Mikael Petersson, L lämnar följande reservation:

”Enligt tidigare fattade beslut i KSAU § 34/2017 samt vid dagens 
kommunstyrelsebeslut, punkt 2 angående årsredovisningen och del av 
densamma, vill vi inlämna följande reservation.

Vi finner det anmärkningsvärt, att under rubriken: ”Jämförelsestörande 
poster” finna ett förlusttäckningsbidrag om 400,000:- för Emåbygdens 
Vind AB. 
 
Vi har vid flertal tillfällen lyft frågan i kommunstyrelsen och även lämnat 
interpellation och tidigare reservation mot denna spektakulära investering.

Vi anser, att frågan är av så viktig principiell art, att vi kräver en öppen 
redovisning av förhållandet orsak/verkan.

Med anledning av ovanstående ser vi oss nödsakade att reservera oss mot 
beslutet, att tillskjuta ytterligare 400,000:- vad gäller denna del av 
årsredovisningen.”

Sammanfattning
Årsredovisningen för 2016 överlämnas för vidare hantering i 
kommunfullmäktige.

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

Det redovisade resultatet för Hultsfreds kommun 2016 är 6,3 mnkr. 
Koncernens resultat uppgår till 6,4 mnkr där då kommunen bidrar med 
större delen.

Yrkanden
Mikael Petersson, L yrkar att det ska finnas med information i 
årsredovisningen om vad som lett fram till Emåbygdens Vinds förlust.

Mikael Petersson, L yrkar även avslag på om extra tillskott på 400 000 
kronor till Emåbygdens vind. John Hoffbrink, SD instämmer i yrkandet om 
avslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslag om fastställande av årsredovisningen enligt 
förslag från arbetsutskottet mot Mikael Peterssons yrkande om avslag på 
extra tillskott om 400 000 kronor och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag varpå Mikael Petersson begär omröstning.
Ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för Mikael Peterssons 
förslag om att inte ge extra tillskott till Emåbygdens Vind AB.

Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster och 2 nej-röster, se särskild röstningslista, beslutar 
kommunstyrelsen att besluta enligt förslag från arbetsutskottet.

Vad gäller yrkandet om mer information om Emåbygdens Vind ges 
uppdrag till ekonomikontoret att komplettera årsredovisningen till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-20.   

Beslutsunderlag
Förslag till årsredovisning 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 52/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret
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KS § 11/2017 Dnr 2017/33 042

Årsredovisning för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 2016
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen 2016 för Östra Smålands Kommunalteknikförbund samt 
att ansvarsfrihet beviljas för Hultsfreds kommuns del för verksamhetsåret 
2016.

Sammanfattning
Årsredovisningen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2016 har 
överlämnats.

Ärendebeskrivning
Östra Smålands Kommunalteknikförbunds årsredovisning för 2016 har 
sammanställts.

För Hultsfreds del visas ett resultat på 15 645,2 tkr.

Förbundsdirektionen beslutade § 1/2017 att godkänna årsredovisningen och 
överlämna densamma till kommunfullmäktige i Hultsfred och Högsby.

Beslutsunderlag
Förbundsdirektionen Östra Smålands Kommunalteknikförbund § 1/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 12/2017 Dnr 2017/34 042

VA-verksamhet bokslut 2016
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen 
av bokslutet för VA-verksamheten år 2016.

Ärendebeskrivning
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred VA redovisar ett 
resultat på 942 000 kronor

Beslutsunderlag
VA-verksamhet bokslut 2016

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 13/2017 Dnr 2017/28

Utökning av tjänst på Vuxenutbildningen
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra 710 000 kr för 
utökning med 1,5 tjänst på grundläggande vuxenutbildning. 

Vidare föreslås att kostnaden för utökningen lyfts in i ombudgeteringen för 
2017 med halvårseffekt på 355 tkr. 

Sammanfattning
Under 2017 har vuxenutbildningen budget för 4,3 pedagogtjänster. För att 
kunna ta emot fler elever på den grundläggande vuxenutbildningen så 
behövs en utökning med 1,5 tjänst. 

Ärendebeskrivning
Vuxenutbildning omfattar kommunal vuxenutbildning (komvux) och 
särskild vuxenutbildning (särvux). Inom kommunernas vuxenutbildning 
finns det inom både komvux och särvux möjlighet att läsa en 
yrkesutbildning på gymnasial nivå. Komvux och särvux vänder sig till 
vuxna från 20 år som vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper och 
sin kompetens validerad eller kanske byta yrkesbana. Det är en avgiftsfri 
och frivillig utbildningsform. Både grundläggande och gymnasial nivå 
måste enligt den senaste förändringen i skollagen 2016 erbjudas av 
kommunen.

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå har tidigare utgjort bara 
en liten del av vuxenutbildningen. Idag, tack vare att många av de elever 
som nu är klara med sfi väljer att fortsätta studera, växer antalet elever på 
grundläggande nivå kraftigt. Från 2014 har inflödet av flyktingar ökat till 
Sverige, främst på grund av krig och oroligheter i Syrien, Afghanistan och 
Somalia. Under 2015 och 2016 har Hultsfreds kommun varit en av de 
kommuner som tagit emot flest nyanlända, i förhållande till invånarantal. 
Under 2017 har inströmningen av nyanlända inte avtagit, trots åtgärder i 
form av stängd biståndshantering för nyanlända från kommunens sida.

Alla nyanlända, över 18 år, ingår i etableringsuppdraget och kommer därför 
att genomgå utbildning i sfi. Beroende på förkunskaper och förmåga så 
börjar man utbildningen i ett av tre spår, kallade spår 1-3. På spår 3 läser de 
som har goda förkunskaper/god förmåga att ta till sig utbildningen. På spår 
1 läser de som har ingen/lite tidigare studievana och behöver mer tid för att 
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tillgodogöra sig utbildningen.

Efter avslutad utbildning på sfi så finns det flera alternativ att gå vidare 
med. Vissa hamnar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, andra hamnar i 
egenförsörjning, och en del går vidare med fortsatta studier. För de som 
läser spår 2 och 3 på sfi så handlar det för de flesta, uppskattningsvis 65-75 
procent, om att fortsätta sina studier på grundläggande vuxenutbildning. 
Under 2016 så var det 42 av 64 elever på spår 2 och 3 som fortsatte sina 
studier på grundläggande vuxenutbildning. I februari 2017 så är 
uppskattningen att 67 av 89 elever på spår 2 och 3 kommer att fortsätta till 
grundläggande vuxenutbildning inom snar framtid. 

Intaget till grundläggande vuxenutbildning sker fortlöpande under året och 
det är svårt att bedöma hur många elever som under hela 2017 kommer att 
söka utbildning på grundläggande vuxenutbildning. Trenden tyder på att 
antalet elever på grundläggande vuxenutbildning kommer fortsätta att öka 
de kommande åren, på grund av det stora inflödet av nyanlända till 
kommunen.
Studietiden på grundläggande vuxenutbildning är cirka två år för varje 
studerande.

Under 2017 har vuxenutbildningen budget för 4,3 pedagogtjänster. För att 
kunna hantera att ta emot fler elever så behövs en utökning med 1,5 tjänst, 
en pedagog för svenska som andraspråk och en halvtid studiehandledare. 
Även med en utökning kommer vuxenutbildningen under 2017 att ha kö 
och inte kunna genomföra fortlöpande intag. Det som sätter 
begränsningarna för antal elever som kan studera är antalet pedagoger samt 
tillgång till lokaler.

Kostnaden för utökning med 1,5 tjänst beräknas uppgå till 710 000 kr.

Förslag
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
tillföra 710 000 kr för utökning med 1,5 tjänst på grundläggande 
vuxenutbildning. Med en utökning av tjänster kan fler elever tas emot i den 
grundläggande vuxenutbildningen.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut från barn- och utbildningsnämndens ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 53/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 14/2017 Dnr 2017/29 041

Ombudgetering 2017
Förslag
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
ombudgetering 2017.

Sammanfattning
Förslag till ombudgetering 2017 har tagits fram av ekonomikontoret. Resul-
tatet för 2017 beräknas bli 24 447 tkr vilket är 19 841 tkr högre än den i 
juni 2017 fastställda budgeten. Investeringsnivån höjs till 107 813 tkr.

Ärendebeskrivning
Efter förslag till ombudgetering beräknas resultatet för 2017 bli 24 447 tkr 
vilket är 19 841 tkr högre än den budget som fastställdes i juni 2016. 
Utöver resultatet beräknas övergripande finansiella mål för långfristiga 
skulder och soliditet vara 355,4 mnkr respektive 26,8 procent.

Verksamhetens nettokostnader är 24 tkr högre, i den posten ingår beräk-
nade löneökningar med – 1 660 tkr. Andra stora förändringar är att avskriv-
ningarna beräknas bli 745 tkr högre än tidigare budget och barn- och utbild-
ningsnämnden får ett tillskott på 3 190 tkr i personalförstärkning. I detta 
ingår även 1 575 000 kronor till vuxenutbildningen och utökning av tjänst 
på vuxenutbildningen. 

Skatter och statsbidrag ökar med 18 500 tkr på grund av ett högre 
invånarantal och bättre skatteunderlag än budgeterat. 

Nyupplåningen beräknas bli 89 820 tkr vilket är högre än tidigare budget. 
Trots det beräknas räntenettot bli 1 364 tkr bättre vilket beror på att 
räntenivåerna fortsatt är låga.

Investeringsbeloppet föreslås bli 107 813 tkr vilket är 34 973 tkr högre än 
tidigare. Av detta är 44 083 tkr flytt av budget från tidigare år där den 
största posten är förskolor/skolor för 13 215,7 tkr. Ombyggnation för 
arbetsförmedlingens lokaler har tillkommit med 10 000 tkr. 

I ombudgeteringen ingår även finansiering för byggnationen av köket på 
Lindgården med 1 500  tkr från ”Förändringar kök 2017” och 1 100 tkr 
anslås ur ”Energieffektivisering”.
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Beslutsunderlag
Underlag från ekonomikontoret
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 50/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 15/2017 Dnr 2017/10 041

Mål och budget 2018 - ram
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
ram för år 2018.

Protokollsanteckning
Rosie Folkesson, Tomas Söreling, Lena Hasting, Tommy Rälg och Silva 
Andersson, samtliga S, lämnar förslag om att 500 000 kronor avsätts för att 
utreda om åtgärder i Hagadal. Förslaget lämnas till budgetberedningen för 
att tas med i arbetet med budget 2018.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag utifrån de framtagna 
förutsättningarna. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 51/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
Budgetberedningen
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KS § 16/2017 Dnr 2017/14 045

Finansiering av fortsatt bebyggelse vid 
kvarteret Sjögläntan i Hultsfred
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att tillföra 
medel för att bebygga den del av Sjögläntan som återstår. 

Finansiering föreslås ske genom att skjuta till ett aktieägartillskott upp till 9 
miljoner kronor för att möjliggöra detta.

Jäv
Åke Nilsson, KD deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Sammanfattning
AB Hultsfreds Bostäder har för avsikt att bebygga den återstående delen av 
kv Sjögläntan med ytterligare ett trygghetsboende för äldre personer, över 
65 år med 16 lägenheter. 

Ärendebeskrivning
Vd Nicke Wainebro har fått uppdrag av styrelsen i AB Hultsfreds Bostäder 
att fortsätta med att bebygga den tomma delen av kvarteret Sjögläntan som 
i dag är en grusparkering. Styrelsens beslut är att uppföra en byggnad 
liknande den som finns idag och är ett trygghetsboende med 12 lägenheter.

Styrelsen avser även att genomföra en information om att bygga flera 
lägenheter vid Södra Långgatan i Målilla samt information i Järnforsen om 
byggnationer med 2 olika alternativ i form av radhus alternativt ”SKL-
Hus”, eller ett hus liknande trygghetsboendet i Hultsfred, men i 2 våningar.

AB Hultsfreds Bostäder har inte själv de medel som behövs för att 
genomföra projekten. Bolaget kommer att utöka låneskulden, men för att få 
projekten att bli lönsamma och affärsmässiga behövs ett utökat stöd med 
ovanstående begärd aktieägartillskott på 9 miljoner kronor. Bolaget 
kommer även att söka ett stöd till bostäder för äldre personer genom 
Boverket, till byggnationen i Hultsfred.

Målsättning med de tilltänkta 16 lägenheterna i Sjögläntan är att uppföra ett 
så kallat trygghetsboende med trygghetsbidrag som följd. När Hultsfreds 
Bostäder erhåller stödet från Boverket minskas aktieägartillskottet med 
motsvarande summa.
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Kalkyler visar att detta blir ett lönsamt projekt för ABHB och ägaren 
Hultsfreds kommun. Produktionskostnaden är beräknad till ca 30,2 
miljoner kronor i Hultsfred.

Det lilla kapital som finns i bolaget kommer att behövas i ett flertal 
investeringar i förnyade energikällor, underhåll och reparationer samt 
fortlöpande kostnader.
 
Dessa projekt bör kunna genomföras med tanke på det intresse som tidigare 
visats, och den kö med ca 65 personer som finns till de centrala 
lägenheterna i Hultsfred, samt en kö i Målilla och förfrågan i Järnforsen.
 
Befintlig kösituation visar att det finns ett stort intresse för sjönära boende 
och att bo centralt i Hultsfred med närhet till all service, även centralt i 
Målilla och Järnforsen, men kön är inte lika stor i Målilla och Järnforsen.

Projekten ska innan definitivt beslut tas, säkras med ca 70% bindande 
intresseanmälningar.

Projekten genomförs med en kraftfull marknadsföring och profilering.
Byggstart och inflyttning beräknas under 2017/2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från VD Nicke Wainebro
Kommunstyrelsen arbetsutskott § 27/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 17/2017 Dnr 2017/30 008

Avgifter för kopiering vid utlämnande av allmän 
handling
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 
”Avgifter för kopiering vid utlämnande av allmän handling”.

Sammanfattning
Efterfrågan om kommunens beslut om att ta ut avgift för kopiering vid 
utlämnande av allmänna handlingar alternativt ta ställning om att inte ta ut 
avgift.

Ärendebeskrivning
Då kommunen inte har någon fastställd avgift för utlämnande av handlingar 
överlämnas ett förslag för antagande.

Vid kontakt med Justitiedepartementet hösten 2016 efterfrågade de beslut 
om fastställande av avgift alternativt beslut om att inte ta någon avgift vid 
utlämnande av allmänna handlingar. Efter genomgång av hur några 
kommuner hanterat frågan har det visat sig att dessa kommuner haft 
fastställd avgift.   

Förslaget är framtaget utifrån grunderna för avgiftsförordningen 
(1992:191). 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kanslichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 18/2017 Dnr 2017/24 111

Remiss valkretsindelning vid 2018 års val till 
landstingsfullmäktige
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Hultsfreds kommun inte 
har något att invända mot att bibehålla nuvarande valkretsindelning.

Sammanfattning
Landstinget har remitterat frågan om valkretsindelning inför val 2018.

Ärendebeskrivning
Landstinget i Kalmar län har översänt remiss om valkretsindelningen vid 
2018 års val till landstingsfullmäktige.

Landstingsfullmäktige ska senast 31 oktober 2017 besluta om den 
nuvarande indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid 
landstingsvalet 2018 eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas av 
länsstyrelsen.

Nuvarande valkretsindelning är följande:
Första valkretsen: Västervik
Andra valkretsen: Vimmerby och Hultsfreds kommuner 
Tredje valkretsen: Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner
Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner
Femte valkretsen: Kalmar kommun
Sjätte valkretsen: Borgholms och Mörbylånga kommuner.

Landstingsstyrelsen har den 8 februari beslutat föreslås 
landstingsfullmäktige att nuvarande valkretsindelning och antal mandat i 
valet till landstingsfullmäktige ska vara oförändrade samt att besluta om att 
skicka frågan om valkretsindelning på remiss till länets kommuner.

Enligt besked från valnämndens ordförande Camilla Ljungdahl finns inget 
att invända mot att bibehålla nuvarande valkretsindelning.

Beslutsunderlag
Remiss från landstingsfullmäktige i Kalmar län
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39/2017
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Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 19/2017 Dnr 2016/68 294

Motion från Anders Andersson och Anne-
Charlotte Cederberg, båda KD, om att bygga 
nya lägenheter i centrum av Järnforsen
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 
besvarad med hänvisning till yttrande från AB Hultsfreds Bostäders VD.

Sammanfattning
Anders Andersson och Anne-Charlotte Cederberg, båda KD, har lämnat in 
en motion om att bygga lägenheter i Järnforsen.

Ärendebeskrivning
Anders Andersson och Anne-Charlotte Cederberg, båda KD, har 
2016-05-04 lämnat in en motion om att planera för byggnation av 
flerfamiljshus i Järnforsen.

I motionen beskrivs att Järnforsen länge utmärkt sig positivt när det gäller 
sysselsättning och företagande. Motionsställarna konstaterar att det för 
närvarande i princip inte finns några lediga lägenheter i samhället. En tomt 
som skulle vara lämpligt är den som kallas ”Fiskebyn”. Eftersom denna 
tomt tidigare varit bebyggd finns där redan vatten och avlopp framdraget. I 
motionen yrkas att kommunstyrelsen får i uppdrag att planera för att bygga 
nya lägenheter, samt att möjligheten att åter bebygga ”fiskebyn” undersöks.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till AB Hultsfreds 
Bostäder för beredning.

AB Hultsfreds Bostäders VD Nicke Wainebro lämnar följande yttrande:

När efterfrågan på bostäder var väldigt liten så beslutade bostadsbolaget att 
sälja alla lägenheter i Järnforsen.

Motivet till försäljningen var även att det ur praktisk och ekonomisk 
synpunkt var svårt att rationellt drifta ett mindre antal lägenheter. 

Eventuellt kan det finnas någon privat aktör som redan är etablerad på orten 
som är intresserad av att bygga nya lägenheter.
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AB Hultsfreds Bostäder planerar dock ett informationsmöte till våren, för 
att se hur intresset är angående nya lägenheter i Järnforsen. Motionen ska 
därmed anses vara besvarad.

Samråd har skett med motionsställaren.

Beslutsunderlag
Motion inlämnad av Anders Andersson, KD, 2016-05-04
Kommunfullmäktige § 58/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 129/2016, 45/2017
Tjänsteskrivelse från AB Hultsfreds Bostäder

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 20/2017 Dnr 2017/26

Ansökan om investeringsbidrag Målilla 
Byggnadsförening "Skeppet" 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om ett bidrag på 36 000 kronor till en ny 
luftvärmepump.

Finansiering med 36 000 kronor sker ur kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda behov. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att följa 
upp om verkliga kostnaden understiger beräknad kostnad så ska bidraget 
sänkas så att det motsvarar 50 % av kostnaden.

Vad gäller investeringsbidrag får kultur- och fritidschefen i uppdrag att 
återkomma efter ytterligare beredning.

Sammanfattning
Målilla Byggnadsförening har genom en skrivelse sökt bidrag till en ny och 
energisnålare luft/vatten värmepump på 100 000 kronor, då den befintliga 
har havererat. Man har från försäkringsbolaget erhållit 27 925 kronor i 
ersättning.

Målilla Byggnadsförening söker också investeringsbidrag till ombyggnad 
och anpassning av lokalerna för ny extern hyresgäst. Total kostnad 300 000 
kronor.

Ärendebeskrivning
Målilla Byggnadsförening – Skeppet har sökt bidrag till investering och 
anpassning till nya externa hyresgäster i lokalerna. Investeringar gjordes 
under 2016 på 40 000 kronor och beräknas under 2017 uppgå till 300 000 
kronor. 

Ombyggnaderna är direkt relaterade till anpassning till nya hyresgäster och 
bör regleras genom hyra eller bekostas av hyresgäst och bör därför inte 
ersättas genom kommunala bidrag. Föreningen har fått och kan få fortsatt 
hjälp från kultur- och fritidsförvaltningen med arbetskraft från 
Föreningslaget avseende mindre och enklare hantverksarbeten i fastigheten.

Målilla Byggnadsförening söker också bidrag till en ny och energisnålare 
luft/vatten värmepump, kostnad 100 000 kronor, då den befintliga har 
havererat. 
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Alternativt och om möjligt söker föreningen bidrag till att investera i en 
Bergvärmepump till en kostnad av 175 000 kronor. Försäkringsbolaget har 
ersatt föreningen med 28 000 kronor för skadan på den befintliga 
värmepumpen.

Tidigare, under de senaste åren, har kommunen beviljat bidrag på 50% av 
kostnaderna till föreningar med egna fastigheter som investerat i sina 
lokaler. Nödvändiga investeringar som värmepump, takbyten och fasader.

Kostnaden för ny värmepump på Skeppet i Målilla uppgår till 100 000 
kronor minskat med 28 000 kronor som ersatts av försäkringsbolaget, ger 
en nettokostnaden på 72 000 kronor. Kultur- och fritidsförvaltningen 
föreslår att kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 50% av kostnaden – 
36 000 kronor.

Beslutsunderlag
Ansökan från Målilla Byggnadsförening
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 44/2017 

Skickas till
Kultur-och fritidschefen
Ekonomikontoret
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KS § 21/2017 Dnr 2016/84

Uppdrag om laddstolpar 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att projektgruppen kan gå vidare enligt nya 
förslaget om placeringar och antal laddstolpar. Projektgruppen ska, när 
anbud inkommit, begära startbesked för investering hos arbetsutskottet 
samt redogöra för behov av framtida driftkostnad så att dessa kan tas med i 
budgetberedningen. 

Då kommunstyrelsen ger klartecken till nya förslaget lämnas beslutet till 
budgetberedningen för att 2018 anslå ytterligare 358 tkr för projektet. Total 
kommunal insats blir 893 tkr utöver bidraget på 415 tkr för åren 2017-
2018.

Sammanfattning
Förslag till placeringar och antal laddstolpar i kommunen har tagits fram.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Hultsfreds kommun deltar i länsgemensamt projekt för att uppföra publik 
laddningsinfrastruktur för elfordon.

I projektet har kommun erhållit 415 000 kr i bidrag från Klimatklivet. 

Utöver bidraget har kommunen avsatt 535 000 kr. Medlen ligger i 
Hultsfreds kommuns budget under 2016 men kommer att ombudgeteras till 
2017.

ÖSK (Östra Smålands Kommunalteknikförbund) har fått ett uppdrag från 
kommunen att samordna upphandling och byggnation. I projektgruppen har 
Jens Karlsson, ÖSK deltagit samt Arvid Lindblad för Hultsfreds kommun 
och Jonas Högquist för Högsby kommun.

Förprojektering
En förprojektering har under hösten 2016 tagits fram med hjälp av extern 
konsult. Den 13 december redogjordes detta för arbetsutskottet med ett 
förslag om att minimera antalet platser och centralisera dem till Hultsfreds 
tätort för att hålla ned kostnaderna och hålla budgeten. Arbetsutskottet 
valde att återremittera ärendet med en önskan om att placeringar ska ske så 
utspritt som möjligt i respektive kommun.

De ursprungliga placeringarna skulle inneburit en projektkostnad på 
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sammanlagt ca 1 300 tkr. Genom centraliseringen skulle kostnaderna 
hamna under 1 000 tkr vilket hade varit i nivå med aktuell budget.

Analys förprojektering efter återremiss 
De förändringar som är föreslagna i denna version mot föregående är att 
snabbladdaren (50 kW) placeras på nyanlagd parkeringsplats vid 
återvinningsstationen i Målilla i anslutning till Konsum, att placeringarna 
vid konsumparkeringen i Hultsfred utgår och istället ersätts av placeringar 
vid grusparkeringen bakom polishuset i Hultsfred samt att en extra laddare 
placeras vid Rockcity. 

Då har spridning skett enligt arbetsutskottets önskemål i hela kommunen 
och viss kostnadsbesparing har kunnat uppnås. Total projektkostnad uppgår 
nu till 1 225 tkr. 

Det innebär alltså att ytterligare 358 tkr måste tillskjutas projektet för att 
det ska kunna genomföras med fullt externt bidrag. Därför föreslår 
projektgruppen att 358 tkr tillskjuts 2018 års budget. Detta då projektet 
tidsmässigt inte kommer gå att genomföra i sin helhet 2017 och därför kan 
extra medel istället anslås 2018. 

Observera att kostnadsbedömningar för denna typ av ny teknik alltid är 
svåra att förutse innan anbud inkommit. Därför är riskfaktorn hög i dessa 
kalkyler. Vidare är det en risk gällande kostnaderna från nätägaren gällande 
anslutningsavgifter. De har svårt att ge en exakt prisuppgift innan de har 
kunnat bereda en formell ansökan från oss.
 
Tillstånd från myndigheter är också något som är en risk i detta fall. T.ex. 
bygglov vid de olika placeringarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrateg och avdelningschef gata och  park
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 115/2016, 259/2016 

Skickas till
Budgetberedningen
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hållbarhetsstrategen
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KS § 22/2017 Dnr 2017/35

Mark till råvattenbrunn - Målilla 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelse om 
fastighetsreglering berörande fastigheterna Hultsfred XX, Hultsfred XX, 
XX, XX och XX samt skötselavtal för ett område om 11,5 ha åkermark.

Enligt överenskommelsen ska kommunen betala 980 000 kronor.  

Ärendebeskrivning
Överenskommelse om fastighetsreglering berörande fastigheterna XX, 
XX, XX, XX och XX samt ansökan om fastighetsreglering har 
sammanställts. 

Överenskommelsen innebär att kommunen betalar 980 000 kronor.

Vidare har ett skötselavtal tagits fram för ett område om 11,5 ha åkermark. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 48/2017

Skickas till
Ekonomikontoret
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KS § 23/2017 Dnr 2016/149

Betänkandet En inkluderande kulturskola på 
egen grund (SOU 2016:69) 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att översända tjänsteskrivelsen med reflektioner 
över betänkandet till  Kulturdepartementet och samtidigt särskilt lyfta fram 
följande:

”Tidsbegränsat verksamhetsbidrag till kulturskola
Ta bort tidsbegränsningen och föreslå ett verksamhetsbidrag på mellan 
500 000 och 1 miljon kronor, beroende på ambitionen hos kommunen med 
liten folkmängd samt låg befolkningstäthet. 

Skillnaden idag är stor och många kommuner har inte möjlighet att 
tillfredsställa barnens behov av kulturinlärning. Med tanke på det stora 
behovet av integrerande verksamhet behövs kulturskolor mer än någonsin.”

Sammanfattning
Kulturdepartementet har översänt remiss där kultur-och fritidschefen fick i 
uppdrag att ta fram förslag till yttrande vilket nu överlämnats till 
arbetsutskottet.  

Ärendebeskrivning
Kulturdepartementet har översänt betänkandet ”En inkluderande 
kulturskola på egen grund” på remiss.

Uppdraget från regeringen har varit att ta fram en nationell strategi för den 
kommunala musik- och kulturskolan.

Yttrande över remissen ska vara Kulturdepartementet tillhanda senast 15 
mars 2017.

Andre vice ordförande Rosie Folkesson lämnar förslag om en synpunkt 
under rubriken ”Tidsbegränsat verksamhetsbidrag till kulturskola”.

Arbetsutskottet beslutade att ge uppdrag till kultur- och fritidschef Peter 
Adolfsson att sammanställa ett förslag till yttrande utifrån Rosie Folkessons 
förslag.

Ett förslag till yttrande har nu överlämnats med en rad punkter.   

24



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-07

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Remiss från kulturdepartementet 2016-11-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 241/2016,  37/2017 

Skickas till
Kulturdepartementet
Kultur- och fritidschefen
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KS § 24/2017

Anmälan av delegationsbeslut
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar 
kommunstyrelsen handläggning anmäls till kommunstyrelsen

Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-24   2017-01-31   2017-02-07    2017-02-14

Krisledningsnämnd
2017-01-24

Delegationsbeslut
Ordförande 
Pkt 1.1.1 Utökad löpande kredit AB Hultsfreds Bostäder
Pkt 10.1.19 Erinran AÄS-2016-00012
Yttrande länsstyrelsen - tillsyn

Ekonomichefen
Omsättning av lån hos Kommuninvest

Utredare/inspektör
Pkt 10.1.9 Återkallande av serveringstillstånd på egen begäran
13-2016-00036

Förbundschefen Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Fullmakt – yttrande 20170123

Meddelande
1. Revisorernas granskning av intern kontroll
2. Revisorernas granskning av renhållningsverksamheten i Östra Smålands 
    Kommunalteknikförbund
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

   § 
Ja

10
Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Lars Rosander, C X x

2 Åke Nilsson, KD  ej § 16 Gunvor Nilsson, M §16 X x

3 Rosie Folkesson, S X x

4 Åke Bergh, M X x

5 Mikael Petersson, L X x

6 Gunilla Aronsson, C X x

7 Tomas Söreling, S X x

8 Lena Hasting, S X x

9 Tommy Rälg, S X x

10 Silva Andersson, S X x

11 John Hoffbrink, SD X x
    9       2

§ 10 Årsredovisning 2016, yrkande om att inte ge tillskott på 400 000 kronor till Emåbygdens Vind
Ja-röst för arbetsutskottets förslag, nej-röst för yrkandet 
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