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Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KS § 55/2022 Dnr 2022/21 

Mål och budget 2023 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
driftbudget för år 2023 och plan 2024–2025. 

Vidare föreslås kommunfullmäktige godkänna att förslag till mål och 
nyckeltal får användas redan 2022 för de som så önskar. 

Sammanfattning 
Förslag till mål och budget för 2023 överlämnas till kommunstyrelsen från 
budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har haft fyra sammanträden och överlämnar nu förslag 
till driftbudget 2023 och plan 2024–2025. 

För beräkning av skatteintäkter, utjämningsbidrag etc används Sveriges 
Kommuner och Regioners prognos över uppräkningsfaktorerna för åren 
2022 och 2023. 

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

MBL-förhandling genomfördes den 19 maj 2022. 

Remitterade ärenden 
Remitterade ärenden redovisas i särskild lista som finns i ärendet. 

Äskanden 
Äskanden redovisas i särskild lista som finns i ärendet. 

Anslag för oförutsedda behov 
Anslaget för oförutsedda behov till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förfogande föreslås till 50 000 kronor. 

Anslaget för oförutsedda behov till kommunstyrelsens förfogande föreslås 
till 400 000 kronor. 

Anslaget för oförutsedda behov till kommunfullmäktiges förfogande 
föreslås till 650 000 kronor. 
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Anslaget för särskilda ändamål föreslås till 33 629 000 kronor avseende 
löneökningar för 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
Underlag från ekonomikontoret 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 56/2022 Dnr 2022/18  
 
Mål och budget 2023 - investeringsbudget 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
investeringsbudget 2023 och plan 2024–2027 med följande ändringar:  
-planering för Silverdalens förskola tidigareläggs från 2026 till 2023. 
-de 300 000kr som socialförvaltningen har för IT-utrustning ändras så att 
de tas från driftkontot istället för investeringskontot.  
 
Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har haft fyra sammanträden och har nu överlämnat 
förslag till investeringsbudget för 2023 och plan 2024–2027. 
 
MBL-förhandling har ägt rum den 19 maj 2022. 
 

Yrkande 
Åke Nilsson, KD, Tomas Söreling, S, Gunilla Aronson, C, Åke Bergh, M, 
Tommy Ejnarsson, V samt Per-Inge Pettersson, C yrkar bifall till förslagen 
för investeringsbudgeten.  
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 57/2022 Dnr 2022/17  
 
Mål och budget 2023 - taxor 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna taxor för år 
2023. 
 
Sammanfattning 
Förslag till taxor har överlämnats av budgetberedningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till taxor för år 2023 har lämnats av nämnder och förvaltningar och 
sedan sammanställts av ekonomikontoret. VA-taxorna och 
renhållningstaxorna hanteras separat. 
 
MBL-förhandling har ägt rum den 19 maj 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
Budgetberedningens förslag, sammanställt av ekonomikontoret 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 58/2022 Dnr 2022/20  
 
Mål och budget 2023 - upptagande av lån och 
borgensramar 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente bemyndiga kommunstyrelsen att vid behov 
för kommunens räkning, utöver rörelsekredit, uppta tillfälliga lån under 
2023 inom ramen 30 mnkr. 
 
Vidare föreslås att kommunstyrelsen under 2023 har rätt att omsätta lån 
upp till motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 
2023 och att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 
2023 med totalt 160 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
vidare att såsom för egen skuld ingå borgen för: 
 

• AB Hultsfreds Bostäders låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 241 mnkr. Detta borgensåtagande är gällande från och med år 
2022. 

• Hultsfreds Kommunala Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett 
lånebelopp om totalt 42 mnkr 

• RockCity Hultsfred AB:s (Hultsfreds Kommunala Industri AB:s 
helägda dotterbolag) låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 33,5 mnkr 

• Hultsfred Trygga Hems (ekonomisk förening i samverkan med 
Riksbyggen) låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om totalt 360 
mnkr 

• Emåbygdens Vind AB:s låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 6,8 mnkr 

Sammanfattning 
Årligen fastställs ramar för upptagande av lån och för att ingå 
borgensförbindelser. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichefen har överlämnat förslag till ramar för upptagande av lån och 
att ingå borgensförbindelser. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-05-17 
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Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 59/2022 Dnr 2022/19  
 
Mål och budget 2023 - utdebitering 2023 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utdebitering av 
kommunalskatt för år 2023 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 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-05-17 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 61/2022 Dnr 2022/91  
 
Ekonomisk uppföljning per 2022-04-30 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
delårsrapporten per 2022-04-30.  
 
Vidare föreslås att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i 
uppdrag att återkomma till arbetsutskottet i augusti med förslag på åtgärder 
för att eliminera negativa avvikelser.  
 
Slutligen föreslås att samtliga verksamheter får i uppdrag att kontinuerligt 
ser över effektiviteten och arbeta med nyckeltal och jämförelser för att hitta 
effektiviseringspotential. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har tagit fram delårsrapport med helårsprognos för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-05-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 124/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 62/2022 Dnr 2022/71  
 
VA-taxa 2023 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till VA-
taxor för 2023. 
 
Förslaget utgår från en ökning av taxan med 3,5 % gällande rörliga 
respektive fasta avgifter och oförändrat avseende anläggningsavgifter.  
 
Sammanfattning 
Förslag till VA-taxa för 2023 har tagits fram. 
 
Ärendebeskrivning 
Taxeprognoser övergripande 
Den i särklass största investeringsposten för VA över budget-/planperioden 
(2023–2027) är VA-saneringar av ledningsnätet som uppgår till ca  
130 milj.  
 
För Hultsfreds kommun finns även investeringar där investeringsfond kan 
nyttjas till ett belopp om ca 49 milj. Det är främst överföringsledningar 
mellan Hultsfred och Silverdalen samt mellan Målilla och Mörlunda.  
 
Inför 2022 finns ca 29 milj. avsatta i investeringsfonden för dessa investe-
ringar. 
 
Det finns således ett behov av att fylla på fonden. Förslaget till taxa bygger 
alltså på att ytterligare medel ska avsättas under 2022 - 2027, dessa avsätt-
ningar kommer dock inte att räcka för att täcka investeringen enbart via 
investeringsfond.   
 
Investeringarna där investeringsfond inte får nyttjas ökar också under 
perioden vilket innebär att höjning måste ske för att även klara de ökade 
kapitalkostnaderna. Utöver detta har vi en generell ökning av priset på 
varor och tjänster vilket vidare motiverar en höjning av VA taxan.  
 
De höjningar som föreslås genererar ett positivt resultat i planen om ca  
1,8 milj. för åren 2023 - 2027. ÖSK avser att avsätta dessa till investerings-
fonden.  
 
För perioden beräknas prognostiserade höjningar fördelas lika mellan rör-
lig- och fasta avgifter med följande procentsatser:  
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•  2023 = 3,5 % 
•  2024 = 4,5 % (prognos)  
•  2025 = 4,5 % (prognos)  
•  2026 = 5,0 % (prognos)  
•  2027 = 4,5 % (prognos) 

 
För typ-hus A enligt Svensk Vatten ger detta en kostnadsökning om 337 kr 
För typ-hus B enligt Svensk Vatten ger detta en kostnadsökning om 2621 
kr. 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen §14/2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 135/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 63/2022 Dnr 2022/87  
 
Omräknad taxa för brandskyddskontroll, 
omräknad sotningstaxa för Hultsfreds kommun 
samt omräknat skorstensfejarmästararvode 
from 2022-06-01 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagna taxor 
enligt sotningsindex samt omräknat skorstensfejarmästararvode att gälla 
från och med 2022-06-01. 
 
Sammanfattning 
Förslag på omräknad taxa för brandskyddskontroll, omräknad sotningstaxa 
för Hultsfreds kommun samt omräknat skorstensfejarmästararvode har 
tagits fram. 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner och Skorstensfejarmästarförbundet har 
träffat en ny överenskommelse att gälla fr o m 2022-06-01. Föreslagen taxa 
är enligt rekommendation från SKR, sotnings index 2022 är en ökning med 
2,17%. Även arvodet till skorstensfejarmästaren är ökad med samma 
procentsats, från 24 694 kronor till 25 230 kronor exklusive mervärdesskatt 
för 2022. 
 
Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fastställa 
taxor för både sotning och brandskyddskontroller. Nu gällande beslut gäller 
t o m 2022-06-01. Kommunen tillämpar sedan 2002 sotningsindex enligt 
kommunförbundets cirkulär 2002:83. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse räddningschef 2022-04-29 
Bilaga 1: Sotningsindex 
Bilaga 2: Sotningstaxa inklusive mervärdesskatt 
Bilaga 3: Sotningstaxa exklusive mervärdesskatt 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 116/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 67/2022 Dnr 2022/90  
 
Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av 
kommunstyrelsens reglemente. 
 
Sammanfattning 
Komplettering med kommunstyrelsens uppdrag att anställa kommunchef 
(kommundirektör) samt korrigering av paragraf. 
 
Ärendebeskrivning 
Då kommunstyrelsen har uppdraget att utse en kommundirektör samt 
fastställa en instruktion för densamma bör detta också framgå i 
reglementet. I kommunallagen 7 kap 1 §. I 2 § står det att kommunstyrelsen 
ska fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen 
samt också fastställa direktörens övriga uppgifter. Detta är inlagt som punkt 
6 i 49 § i reglementet. 
 
I kommunen används begreppet kommunchef i stället för kommundirektör 
varför samma begrepp är infört i reglementet. 
 
Vidare har en korrigering av hänvisning till paragraf i kommunallagen 
gjorts under 40 § punkt 4.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2022-05-05 
Reviderat reglemente 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 119/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 68/2022 Dnr 2022/98 

Antagande av detaljplan för del av X med flera
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för X 
med flera. 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att utöka kvartersmark för användningen Parkering 
och egenskapsbestämmelsen prickmark. 

Sökande vill genom ny detaljplan ges möjlighet för att fullgöra LOI-avtalet 
på den del av fastigheten som anger användning gång- och cykelväg samt 
kvartersmark för handel, kontor och småindustri utan krav på 
skyddsavstånd. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att utöka kvartersmark för användningen parkering 
och egenskapsbestämmelsen prickmark. Sökande vill genom ny detaljplan 
ges möjlighet för att fullgöra LOI-avtalet på den del av fastigheten som 
anger användning gång- och cykelväg samt kvartersmark för handel, kontor 
och småindustri utan krav på skyddsavstånd. 

Detaljplanen har varit tillgänglig för samråd under hösten 2021 och 
granskning under våren 2022. De yttranden som kom in efter samrådstiden 
föranledde enbart redaktionella ändringar av planhandlingarna. Efter 
granskningstiden har inga yttranden kommit in med några erinringar. 
Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt granskningsutlåtandet. 

Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande, undersökning om 
betydande miljöpåverkan 
Miljö- och byggnadsnämnden § 79/2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 129/2022 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 69/2022 Dnr 2022/99 

Antagande av detaljplan för X 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för X. 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att öka byggrätten och byggnadshöjden för att kunna 
förtäta med bostäder på kvarteret Sämjan i centrala Hultsfred. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit tillgänglig för två granskningar under våren 2021 och 
våren 2022. 

Under första granskningen kom ett yttrande in där en sakägare framförde 
oro för skuggning och insyn. Det kom även in yttranden som föranledde 
fler kompletterande undersökningar. Under andra granskningen kom endast 
yttranden in som föranledde redaktionella ändringar i planhandlingarna. 
Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt granskningsutlåtandet. 

Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande, undersökning om 
betydande miljöpåverkan 
Miljö- och byggnadsnämnden § 80/2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 130/2022 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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