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1 (1)Meddelanden

2017-10-24

Meddelanden
1. Redovisningen av anslagen för särskilda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början Anslaget 2017 Återstår
650 000:- 0:- 650 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål:

Anslag från årets början Anslaget 2017               Återstår
16 250 600:- 0:- 16 250 600:-

2. Information om krisledningsnämnden

3. Kort information om nya lagar
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-26

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 202/2017 Dnr 2017/134

Förslag på Regional Utvecklingsstrategi - RUS
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att begära förlängd svarstid då kommunstyrelsens 
sammanträde är 21 november 2017.   

Sammanfattning
Regionförbundet har som regionalt utvecklingsansvarig aktör uppdraget att 
ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS).

Ärendebeskrivning
Representanter från Regionförbundet har tidigare varit ute i kommunerna 
för att ha dialog inför framtagandet av ett förslag på Regional 
Utvecklingsstrategi.

Strategin skickas ut för förankring och eventuella synpunkter. Efter beslut i 
regionförbundets och landstingets styrelser, kommer strategin att åter att 
skickas ut till organisationer som då ges möjlighet att anta den.

Regionförbundet vill ha ett svar och eventuella synpunkter senast 17 
november 2017.

Materialet finns på Regionförbundet i Kalmar läns hemsida:
http://rfkl.se/sv/Om-Regionforbundet/RUS/    

Regionförbundet kommer till kommunfullmäktige 6 november och 
informerar om RUS. Då ska även frågor om transportplanen lyftas. 

Beslutsunderlag
Missiv och förslag från Regionförbundet 

Skickas till
Regionförbundet i Kalmar län
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-17

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 78/2017 Dnr 2017/141

Delårsrapport per 2017-08-31 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 
per 2017-08-31.

Sammanfattning
Ekonomikontoret presenterar uppföljning av delårsrapport per 2017-08-31 
för arbetsutskottet samt presidierna för socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund samt AB Hultsfreds Bostäder.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2017-08-31 och 
resultatet för kommunen är 38,9 mnkr. 

Prognosen för helåret 2017 beräknas bli 15,7 mnkr vilket är 8,7 mnkr sämre 
än budgeterat.

Presidierna för socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden, Östra Smålands Kommunalteknikförbund samt AB 
Hultsfred Bostäder deltar.

Beslutsunderlag
Delårsrapport per 2017-08-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 219/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 79/2017 Dnr 2017/144

Delårsrapport för 2017-08-31 Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 
per 2017-08-31 för Östra Smålands Kommunalteknikförbund.

Ärendebeskrivning
Uppföljningsrapporter per 2017-08-31 för Hultsfreds kommun har 
redovisats för förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen har efter 
redaktionella ändringar godkänt uppföljningsrapporterna per 2017-08-31 
samt översänt desamma till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Delårsrapport per 2017-08-31
Förbundsdirektionen § 38/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-17

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 81/2017 Dnr 2017/138

Tilläggsanslag löner 2017
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kostnaden för 
löneökningarna 15 111,0 tkr finansieras genom att ianspråkta detta belopp 
av kommunfullmäktiges reserverade medel för särskilda ändamål år 2017 
(16 205,6 tkr).  

Ärendebeskrivning
Personalkostnaderna i budgeten för år 2017 är beräknade med 
utgångspunkt från löneläget per 2015-04-01. Enligt uppgift från 
personalkontoret blev nivåhöjningen 2017-04-01 respektive 2017-05-01 ca 
3,4 %. Dock påverkas inte vissa ersättningar av höjningen varför ökningen 
av de totala lönekostnaderna blir något mindre.

När lönerna höjs ökar inte bara de löpande löneutbetalningarna utan också 
värdet av kommunens skuld för de anställdas semesterlöner samt 
pensionsavgift och löneskatt. Dock påverkas inte vissa ersättningar av 
höjningen.

Kostnaden för löneökningen inklusive personalomkostnadspålägg uppgår 
till 15 130,8 tkr av detta finansieras 19,8 tkr av statsbidrag. Återstår att 
finansiera är då 15 111,0 tkr, vilket föreslås ske genom att beloppet belastar 
kontot för kommunfullmäktiges reserverade medel för löneökningar. För 
detta finns avsatt 16 205,6 tkr i 2017 års budget, vilket medför ett överskott 
på 1 094,6 tkr med motsvarande förbättring av 2017 års budgeterade 
resultat. 

Ursprungligt avsatt belopp för reserverade medel för särskilda ändamål var 
17 865,6 tkr, i ombudgeteringen reducerades beloppet med 1 660 tkr vilket 
gav 16 205,6 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 214/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-17

1(4)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 88/2017 Dnr 2016/33

Äldreboenden i kommunen
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att :

1. kommunen tillsammans med Riksbyggen bildar en kooperativ 
    hyresrättsförening,
2. kommunen tecknar stiftaravtal med Riksbyggen som reglerar syfte och
    ändamål med föreningen (enligt bilaga 7),
3. kommunen antar föreslagna stadgar för föreningen (enligt bilaga 6),
4. kommunen ska sälja anvisade fastigheter vid Lindgården-, Hemgården-   
    samt Eklidens särskilda boende till föreningen enligt senare upprättade  
    köpekontrakt. Priset ska vara kommunens bokförda värden vid  
    försäljningstillfället.
5. ge föreningen i uppdrag att genomföra om- och nybyggnation vid  
    Hemgården samt nybyggnation av trygghetslägenheter vid Ekliden enligt 
    redovisat förslag. (Beslut 1)
6. ge kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta bereda beslutsunderlagen för 
    övriga åtgärder enligt ”Beslut 2, 3 och 4”.
7. kommunen tecknar samverkansavtal med föreningen (enligt bilaga 8),
8. kommunen lämnar kommunal borgen med 165,5mkr till föreningen i 
    enlighet med ”Beslut 1”,
9. en förutsättning för försäljningen av fastigheterna är att försäljningen 
    kommer till stånd i enlighet med Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt.

Slutligen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa 
kommunfullmäktiges beslut och att teckna kontrakten för försäljning 
Lindgårdens, Hemgårdens samt Eklidens särskilda boenden.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att samverkansavtalet (bilaga 8) ska justeras i 
enlighet med dagens diskussion innan förslaget lämnas till 
kommunfullmäktige.

Vidare beslutar kommunstyrelsen ge arbetsutskott i uppdrag att direkt till 
kommunfullmäktige lämna förslag på vilka tre personer som ska utses till 
kommunens ordinarie styrelseledamöter i föreningen samt vilka tre 
personer som ska utses som ersättare.

Reservation
Åke Nilsson KD, med instämmande av Åke Bergh, M reserverar sig till 
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2(4)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

förmån för Åke Nilssons yrkande om att driva projektet i kommunal regi.

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

Ärendebeskrivning
Efter genomförd upphandling gavs uppdrag om en äldreboendeutredning  
till Riksbyggen.

En styrgrupp har arbetat fram ett förslag. I styrgruppen har 
kommunstyrelsens presidium, socialnämndens arbetsutskott och 
ekonomichef ingått. Från start deltog kommunchefen men ekonomichefen 
tog över uppdraget under arbetets gång enligt beslut i kommunstyrelsen § 
83/2016-09-06.

På kommunfullmäktige sammanträde 2017-04-24 informerade Riksbyggen 
om äldreboendeutredningen. 

Yrkande
Lars Rosander, C, Rosie Folkesson, S, Per-Inge Pettersson, C, Tommy 
Rälg, S,  John Hoffbrink, SD och Mikael Pettersson, L yrkar bifall till 
förslag om att kommunen tillsammans med Riksbyggen bildar en 
kooperativ hyresrättsförening.  

Åke Nilsson, KD yrkar att kommunstyrelsen beslutar driva ombyggnation 
och nybyggnad av äldreboenden (specifikt särskilda boenden) i egen 
kommunal regi enligt följande:

”Huvudsakliga motiv för ställningstagande:
 Upplåtelseformen med särskilda boenden i kooperativ hyresrätt i 

enlighet med Riksbyggens modell är i och för sig väletablerad. 
Däremot finns fortfarande en del formella tveksamheter i delar av 
upplägget som ännu prövats fullt ut i rättsliga instanser. Det finns 
delar som grundar sig i Riksbyggens egna bedömningar av det 
rättsliga läget.

 För att pröva och besluta i ett av kommunens största och i övrigt 
mest omfattande projekt önskar jag ett långt utförligare underlag 
från Riksbyggens sida. Det som nu presenterats är i mina ögon 
mycket undermåligt, något som inte minst en jämförelse med det 
underlag som lämnades i Högsby kommun visar. Det senare är 
långt mer omfattande. Det gör det svårt att fullt ut värdera hur 
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3(4)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Riksbyggens modell kommer att fungera i vårt fall.

 Upplägget har helt klart sina fördelar, men jag är tveksam till att 
kommunen avhänder sig rådigheten över en så stor del av det 
kommunala fastighetsinnehavet på ett så viktigt område som 
äldreomsorgen.

 Ett av de bärande argumenten i tidigt stadium av vår process, var 
att vi förmodligen inte skulle kunna skaka fram personella resurser 
att driva ett så omfattande projekt. Idag har det visat sig att vi har 
ett utmärkt tillfälle att bygga en egen organisation och åstadkomma 
ett ur kompetensförsörjningssynpunkt bra utgångsläge för 
framtiden.”

Åke Bergh, M instämmer i Åke Nilssons yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslag om att tillsammans med Riksbyggen bilda en 
kooperativ hyresrättsförening mot Åke Nilssons yrkande om att driva 
projektet i kommunal regi och finner att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att tillsammans med Riksbyggen bilda en kooperativ 
hyresrättsförening. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 34/2016, 124/2016, 168/2016, 
102/2017, 111/2017, 123/2017, 177/2017, 224/2017
Kommunstyrelsen §§ 16/2016, 83/2016, 34/2017
Kommunfullmäktige §§ 1/2015, 15/2016, 53/2017
Socialnämndens arbetsutskott § 12/2016

1. Beslutsunderlag Kooperativ Hyresrättsförening Hultsfreds Kommun 
Rev. 5 2017-10-05 samt bilagor:
- Bilaga 1 Ritningar och planskisser över planerade åtgärder
- Bilaga 2 Produktionskostnadskalkyl med finansiering och hyressättning 
  samt driftsbudget för föreningen år 1
- Bilaga 3 Redovisning över kommunens nuvarande kostnader för aktuella 
  fastigheter
- Bilaga 4 Socialförvaltningens rapport om ekonomiska och 
  verksamhetsanknutna effekter genom planerat samarbete med föreslagen  
  förening.
- Bilaga 5 Långtidsbudget för föreningen verksamhetsår 1 till 20
- Bilaga 6 Förslag till stadgar för föreningen
- Bilaga 7 Förslag till stiftaravtal mellan kommunen och Riksbyggen
- Bilaga 8 Förslag till samverkansavtal mellan Riksbyggen föreningen och 
   kommunen
- Bilaga 9 Byggnationsbudget
- Bilaga 10:1 Utkast avtal Föreningen och Riksbyggens förvaltning
- Bilaga 10:2 Utkast avtal fastighetsförvaltning ÖSK och Riksbyggen 
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

- Bilaga 10:3 Utkast avtal fastighetsförvaltning Hultsfreds kommun-
  Städ&Vaktmästeri och Riksbyggen
2. Exempel på information kooperativ hyresrättsförening
3. Exempel på medlemsansökan
4. Ombildande av hyresrätt
5. Projekteringsplan ombyggnad äldreboenden i kommunens regi inklusive 
    Riksbyggens regi.  

Skickas till
 Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 238/2017 Dnr 2016/33

Äldreboenden i kommunen – förslag till 
representanter i styrelsen för den kooperativa 
hyresrättsföreningen med Riksbyggen
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige följande till representanter i 
styrelsen för ekonomiska föreningen:

Ordinarie                                                 Ersättare
Kommunalråd Lars Rosander                   Oppositionsråd Rosie Folkesson
Förbundschef Helena Grybäck Svensson VD ABHB Nicke Wainebro 
Ekonomichef Henric Svensson                  Controller Patrik Simonsson

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade § 88/2017 att ge arbetsutskott i uppdrag att 
direkt till kommunfullmäktige lämna förslag på vilka tre personer som ska 
utses till kommunens ordinarie styrelseledamöter i föreningen samt vilka 
tre personer som ska utses som ersättare.

På mötet föreslås att kommunalråd, förbundschef och ekonomichef har 
ordinarire platser. Som ersättare utses oppositionsråd, vd för bostadsbolaget 
samt controller från ekonomikontoret. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 88/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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1 Sammanfattning 
Riksbyggen och Hultsfreds kommun har sedan mars 2016 i projektform samarbetat kring om- och 

nybyggnation av särskilt boende samt trygghetsbostäder i nära anslutning till särskilt boende.  

Projektets syftar till ett långvarigt samarbete mellan parterna, som genom en kooperativ 

hyresrättsförening skall skapa moderna och tidsenliga boende för äldre.  

Alla kostnader som byggnationen innebär finansieras av föreningen via lån. Kommunen lämnar 

föreningen kommunal borgen för att garantera lägsta lånekostnad för föreningen. 

Föreningen styrs av ett antal dokument och avtal som grundläggs i samband med bildandet av 

föreningen. Några av dessa är föreningens stadgar som grundas på lagen om kooperativa 

hyresrätten (2002:93) och det stiftaravtal som tecknas mellan kommunen och Riksbyggen om 

syfte och ändamål med föreningen. 

Genom föreslagen lösning erhåller kommunen 163 lägenheter för särskilt boende, 18 rum för 

korttidsboende samt 49 trygghetslägenheter i nära anslutning till särskilt boende. 
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2 Förslag till beslut 
Projektgruppen föreslår Kommunstyrelse att föreslå Kommunfullmäktige besluta: 

Att Hultsfreds kommun bildar tillsammans med Riksbyggen en kooperativ 

hyresrättsförening (namn enligt senare beslut). 

Att Hultsfreds kommun utser tre personer till ordinarie styrelseledamöter i föreningen 

och tre personer som ersättare.  

Att Hultsfreds kommun antar föreslagna stadgar för föreningen (enligt bilaga 6). 

Att Hultsfreds kommun tecknar stiftaravtal med Riksbyggen som reglerar syfte och 

ändamål med föreningen (enligt bilaga 7). 

Att Hultsfreds kommun säljer anvisade fastigheter vid Lindgården-, Hemgården- samt 

Eklidens särskilda boende till föreningen enligt senare upprättade köpekontrakt till 

bokfört värde. Vidare uppdrar kommunfullmäktige till föreningen att genomföra 

om- och nybyggnation vid Hemgården samt nybyggnation av trygghetslägenheter 

vid Ekliden enligt redovisat förslag. (”Beslut 1) 

Att Dessutom ger kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta bereda 

beslutsunderlagen för övriga åtgärder enligt ”Beslut 2, 3 och 4”. 

Att Hultsfreds kommun tecknar samverkansavtal med föreningen (enligt bilaga 8). 

Att Hultsfreds kommun lämnar kommunal borgen till kooperativa hyresrättsföreningen 

i enligt ”Beslut 1” på 165,5 mkr. Försäljningen av fastigheterna skall ske i enlighet 

med Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt.  

 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges beslut och att teckna 

kontrakten för försäljning av Lindgården-, Hemgården- samt Eklidens särskilda boenden. 
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3 Ärendebeskrivning 

3.1 Riksbyggens erfarenhet av äldreboende 
Riksbyggen har sedan inledningen av 1990-talet samarbetat med olika kommuner gällande 

vårdboenden och kooperativ hyresrätt. Konceptet har under denna tid utvecklats och har för 

berörda kommuner inneburit besparingar, samt ökat kommunernas förmåga att erbjuda moderna 

äldrebostäder till sina innevånare. 

Riksbyggen har etablerat samarbete med bland annat Skara, Borås, Mariestad, Hjo, Götene, 

Töreboda, Gullspång, Ljusnarsbergs, Grästorp, Munkfors och Mullsjö, Åtvidaberg och Högsby 

kommuner med samma koncept som föreslås i denna handling. 

3.2 Bakgrund 
Hultsfreds kommun har idag sex särskilda boenden med totalt 119 lägenheter och 13 rum. Dessa 

13 rum finns idag på ett före detta sjukhem, som en gång lagts ner. Detta boende uppfyller inte 

kraven på dagens standard. För att tillgodose behovet och verkställa beslut om särskilt boende har 

detta varit en tillfällig lösning i väntan på nybyggnation. Behovet av särskilt boende har varit 

större än tillgången.  

På övriga fem särskilda boendena är det endast ett boende som fullt ut uppfyller kraven då det 

gäller storlek på lägenheter samt tillgång till lämpliga gemensamhetslokaler.  

På korttidsboendet, som har tretton rum, kan det vara så att några får dela rum om platsbristen är 

akut. I vissa fall då det finns omvårdnadsbehov med kritiska intervaller som är svårt att tillgodose 

i hemmet kan personen vistas på korttidsboendet i väntan på att beslut om särskilt boende 

verkställs. Om det är lång väntetid på särskilt boende upptas platser på korttidsboendet i väntan 

på att beslut om särskild boende verkställs. Detta innebär att det blir svårt att tillgodose den 

avlösning som andra personer är beviljade som bor hemma med hemtjänst. Korttidsboendet 

behöver även kunna bereda plats för de som vistats på sjukhus och inte kan återvända direkt till 

hemmet. Det finns annars risk för höga kostnader för utskrivningsklara patienter som blir kvar på 

sjukhuset. I dagsläget har Hultsfreds kommun inga kostnader för kvarvarande  

Den demografiska utvecklingen pekar på att andelen äldre kommer att öka i Hultsfreds kommun 

under en 15-årsperiod. En orsak är att befolkningen lever allt längre. Befolkningen i stort blir 

friskare men andelen mest sjuka äldre ökar och det är den målgruppen som är i behov av särskilt 

boende. 

Enligt SCB kommer äldre personer vilja bo kvar i hemmet i större utsträckning. Det innebär att 

det behöver finnas tillgång till korttidsplatser för tillfällig återhämtning och avlösning. 

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap 5§ 

”Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som 

behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 

Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor 

som behöver särskilt stöd.” 
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För att möta lagkraven ska bostadens utformning och innehåll formas utifrån framtida 

utvecklingsbehov. Det innebär att det ska finnas lokaler som ger förutsättningar för gemenskap 

och aktiviteter som ger förutsättningar för meningsfullhet. I framtiden kommer även tekniken att 

ge nya möjligheter inom äldreomsorgen. Tekniken måste därför finnas med i framtidens 

planering. 

3.3 Projektarbete med Riksbyggen 
Hultsfreds kommun har sedan mars 2016 i projektform samarbetat med Riksbyggen. 

Projektorganisationen består av styrgrupp, projektgrupp och referensgrupp. Arbetet inleddes med 

en omfattande utredning avseende fastigheternas tekniska skick samt verksamhetens behov och 

förutsättningar. Inom kommunen har man arbetat fram inriktningsbeslut och specificerat antalet 

platser mm. Projektgruppen har utfört det operativa arbetet och styrgruppen har tagit beslut om 

riktning och innehåll i arbetet. 

Projektet har letts av en styrgrupp bestående av: 

Namn Befattning Organisation 

Lars Rosander Ordf KS (C) Hultsfreds kommun 

Åke Nilsson 1:e v. ordf KS (KD) Hultsfreds kommun 

Rosie Folkesson 2:e v ordf KS (S) Hultsfreds kommun 

Per-Inge Pettersson Ordf. Socialnämnden (C) Hultsfreds kommun 

Conny Daag 1:e v ordf Socialnämnden (M) Hultsfreds kommun 

Jonny Bengtsson 2:e v ordf Socialnämnden (S) Hultsfreds kommun 

Eva Svedberg Ledamot socialnämnden (S) Hultsfreds kommun 

Ann-Gret Sillén Socialchef Hultsfreds kommun 

Henric Svensson Ekonomichef Hultsfreds kommun 

Daniel Toftskär MO-chef Fastighetsförvaltn. Riksbyggen 

Mikael Lindebring MO-chef Bostad Riksbyggen 

Kristina Cleber Projektledare Riksbyggen 

 

Utredningsarbetet har utförts av en projektgrupp med följande deltagare: 

Namn Befattning Organisation 

Marie Pihl Verksamhetschef Hultsfreds Kommun 

Henric Svensson Ekonomichef Hultsfreds Kommun 

Gunilla Olsson Verksamhetschef Hultsfreds Kommun 

Anna-Karin Avemarker Enhetschef Hultsfreds Kommun 

Charlotte Risberg Servicechef Hultsfreds Kommun 

Charlotte Sternell Enhetschef Hultsfreds Kommun 

Mikael Pettersson Fastighetschef Hultsfreds Kommun 

Lina Dryselius Ekonom Riksbyggen 

Pär Jonasson Förvaltare Riksbyggen 

Kristina Cleber  Projektledare Riksbyggen 

 

Projektgruppen har från början arbetat med olika alternativ som inneburit olika konsekvenser 

både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Allt eftersom arbetet pågått har alternativen 

omformats vilket lett fram till det förslag som redovisas.  
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För förankring av projektgruppens förslag har representanter från personal- och 

pensionärsorganisationer samt fackliga företrädare från vård och omsorg fortlöpande informerats 

om planerna och inbjudits att lämna synpunkter och förslag till det fortsatta arbetet. Vidare har 

man uppmanats att sprida information om projektets innehåll till sina respektive organisationers 

medlemmar för största möjliga förankring och information om planerade åtgärder.  

Referensgrupp har bestått av 

Namn Tillhörighet 

Elisie Jönsson Ordf. anhörigföreningen, KPR 

Lars Johansson Samordningsorganisationen PRO, KPR 

Elsie Larsson SPF, Tillgänglighetsrådet 

Viola Norling SKPF 

  

Olika företrädare Kommunal 
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4 Utredda alternativ 
Inom äldreomsorgen i Hultsfred ska, enligt ett politiskt uppdrag, bedrivas en salutogen 

verksamhet utifrån värdegrunden och med Kasam som metod. Antal lägenheter på varje enhet, på 

särskilt boende, bör inte överstiga tio för att det ska bli bra förutsättningar. Det behöver finnas 

flera enheter på varje boende för att kunna få till både kvalitet och ekonomi. Det finns då 

möjligheter att samordna aktiviteter och gemenskap med andra boende. Det ger också bra 

förutsättningar för kontinuitet och en väl anpassad bemanning av personal. 

Målgruppen är de äldre personer som har ett omvårdnadsbehov med kritiska intervaller som 

innebär att det är svårt att planera och tillgodose behovet i det egna hemmet. Det är personer som 

har någon form av demenssjukdom eller som inte känner sig trygga utan behöver ha närhet till 

personal dygnet runt. Framtidens boende behöver vara utformade så att dessa är anpassade för 

personer med demenssjukdom. Då befolkningen blir allt äldre ökar även risken för att drabbas av 

demens. Detta utesluter inte att det särskilda boendet även ska kunna tillgodose 

omvårdnadsbehovet även för somatiskt sjuka. Det är dock ofta en kombination av dessa behov 

som ska tillgodoses.  

Utredningen har bestått av huvuddelar enligt nedan: 

 Statusbesiktning (bygg, el samt VVS) 

 Insamling ekonomiska data 

 Inriktningsbeslut utformning 

 Synpunkter från verksamhet 

 Arkitektstudie 

 Skisser åtgärdsförslag 

Utredningen har omfattats av samtliga särskilda boenden inom kommunen samt de 

trygghetsbostäder som ligger i nära anslutning till särskilt boende. Fastigheterna ägs idag av 

kommunen alternativt kommunens bostadsbolag. 

Kortfattad redogörelse om status och åtgärdsförslag redovisas nedan. I ”Bilaga 1” beskrivs 

åtgärderna ytterligare tillsammans med arkitektskisser. För detaljerad rapport hänvisas till 

”Huvudrapport Statusbesiktning Särskilt boende inom Hultsfreds kommun” dat. 2016-05-27 samt 

”Huvudrapport Statusbesiktning Trygghetsboende inom Hultsfreds kommun” dat 2017-01-17 

inkl. bilagor. Tilläggas bör att det vid varje fastighet finns några delar som inte undersökts i detalj 

– generellt gäller det delar som inte är okulärt besiktningsbara såsom skick på avlopp och ev. 

fettavskiljare liksom icke synliga fuktskador då varken filmning av avlopp eller noggranna 

fuktmätningar utförts. 
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4.1 Särskilt boende 
 

 

Bilden visar karta över Hultsfreds kommun samt placering på Särskilda boenden som ingått i 

utredningen enligt nedan. 

4.1.1 Ekliden 

Ekliden ligger i Virserum, ägs av Hultsfreds kommun och byggdes ursprungligen 1950-1960. 

Lägenheterna totalrenoverades 2010-2011 och administrationsdelen 2012-2013. Här finns idag 18 

lägenheter och ett tillagningskök. Fastigheten är i gott skick och nyligen ombyggt i sin helhet 

vilket innebär att t.ex brandskydd med sprinkler uppfyller dagens norm. Verksamheten har 

uppgett att många äldre från området samlas här dagligen för att äta lunch i den gemensamma 

restaurangen. Man anser också att lägenheterna är fina och att det finns flera fina ljusa utrymmen 

för den allmänna verksamheten. Det som är negativt är att Ekliden är beläget i ett område med 

kuperad terräng vilket gör det svårt för äldre boende i andra delar av Virserum att ta sig hit för att 

äta lunch. De större åtgärder som behöver utföras inom den närmsta 10-årsperioden är byte 

takpapp samt el i köksdel. I övrigt bedöms endast mindre åtgärder avseende färgsättning mm vara 

lämpligt för att skapa en trivsammare miljö för de boende - detta då korridorer och gemensamma 

utrymmen upplevs som något kala och opersonliga. 
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4.1.2 Klockargården 

Klockargården ligger i Vena, ägs idag av det kommunala bostadsbolaget och är byggt 1991. Här 

finns 20 lägenheter för särskilt boende. Byggnaden är väl underhållen i sin helhet. 

Handdukstorkarna är kopplade på varmvattnet (VVC) vilket gör att det finns risk för tillväxt av 

legionella. Marken lutar mot byggnaden på några ställen vilket bör åtgärdas för att inte riskera 

fuktskador. Panncentralen som ligger på fastigheten förser även skolan med värme och 

varmvatten. Lägenheterna är mycket stora vilket det både finns för och nackdelar med. Utemiljön 

är bra och varje lägenhet har sin egen uteplats. Besökare möts av en stor fin entré där de boende 

gärna samlas. Men för den boende saknas alternativ för samvaro då det endast finns en stor 

gemensam sal. Verksamheten har även angett att det är brist på förråd. Projektgruppen föreslår att 

mindre rum för samvaro skapas på varje avdelning. Detta går på ena ”flygeln” att göra genom att 

dela av en lägenhet (på nedre samt övre plan) men på den andra ”flygeln” krävs en mindre 

tillbyggnad. Se skisser på detta i ”Bilaga 1”. 

4.1.3 Lundagården 

Vid Lundagården, som ligger i Mörlunda, finns idag 18 lägenheter fördelat på fyra avdelningar 

som ägs av det kommunala bostadsbolaget. Byggnaden är ursprungligen från 1964. Vissa delar är 

renoverade/tillbyggda på senare tid (1988 resp 2003). I sin helhet är byggnaden väl underhållen 

med hänsyn till sin ålder men många av de tekniska delarna börjar ha uppnått slutet på sin 

livslängd, t.ex. badrum samt elinstallationer. Verksamhetsmässigt så finns utrymmen som är 

utformade för hemlik miljö och det finns en fin allmän matsal med lunchservering. Trots att det är 

en enplansbyggnad så är inte utemiljön tillgänglig. Ytskikten är dåliga på vissa ställen och man 

upplever problem med dålig luft. Avdelningarna är för små för att det ska fungera bra för 

verksamheten (4, resp 5 boende per avdelning) Projektgruppen föreslår här en större renovering 

samt tillbyggnation på två platser för att slå samman avdelningarna (se skisser ”Bilaga 1”). I och 

med detta erhålls ett modernt boende med långt mycket bättre möjligheter till ett trivsamt boende 

samt välfungerande verksamhet. 

4.1.4 Lindgården 

Lindgården ligger centralt i Hultsfred, ägs av kommunen och är byggt på 1960-talet men 

renoverades i sin helhet på 1990-talet. Här finns 36 lägenheter fördelade på 6 avdelningar. 

Skicket är normalt i sin helhet men det finns några fuktskador i källaren som orsakas av att fukt 

tränger in genom källarväggar. Lysrörsarmaturerna börjar nå slutet av sin livslängd. Byggnation 

av tillagningskök pågår. Verksamheten upplever problem med värme/kyla. Det finns problem 

både för den boende och för verksamheten som bör åtgärdas. Dels är lägenheterna mycket små 

(26-28 kvm) och dels saknas alternativa samlingsrum för verksamheten. Rummens storlek gör 

idag att den enskilde endast har plats för en garderob t.ex. Ytterligare en stor brist är att hissens 

placering i huset medför att man måste passera genom en avdelning för att ta sig till de andra 

avdelningarna i huset. Då Lindgården ligger centralt i Hultsfred anser man att det är lämpligt att 

utöka antalet platser här. Förutom att åtgärda bristerna finns möjlighet att bygga ut Lindgården 

med 21 platser. I samband med tillbyggnation är det även lämpligt med en ombyggnation av de 

befintliga rummen enligt princip nedan vilket innebär att så gott som alla lägenheter blir 

tillräckligt stora för att bli ett riktigt ”hem”. 
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Bilden visar princip för tillbyggnad av befintliga rum. 

4.1.5 Hemgården 

Hemgården ligger i Målilla, har 27 befintliga lägenheter fördelat på 3 avdelningar och ägs av 

kommunen. Hemgården byggdes liksom Lindgården om på 1990 talet. Totalt sett är fastigheten i 

normalt skick (källare samt utemiljön är eftersatt). Elinstallationerna har uppnått sin tekniska 

livslängd. Fördelen verksamhetsmässigt är att det är en enplansbyggnad samt att det är nära till 

naturen. Lägenheterna är även här mycket små (se Lindgården). Ytterligare ett problem 

verksamhetsmässigt med Hemgården är att korridorerna är smala och har lågt till tak. Placeringen 

av de gemensamma köken på avdelningarna är inte heller lämplig utifrån att det är ett boende för 

dementa. Vid Hemgården finns inte heller något tillagningskök idag. Verksamheten beskriver 

även brister med att det saknas markiser samt tvättmaskiner i lägenheterna samt att det är dålig 

ljudisolering. Förslaget för Hemgården ligger i två delar. Dels föreslås en om- och tillbyggnation 

av den befintliga huskroppen för att åtgärda ovan nämnda brister samt för att bygga ett 

tillagningskök (samma utbyggnad av lägenheterna som beskrivs för Lindgården). I och med detta 

skapas 3 nya lägenheter som alla är enligt dagens standard på utformning. Dessutom föreslås en 

helt ny byggnad vid Hemgården med 20 nya platser. 

4.1.6 Knektagården 

Ägs idag av kommunen, ligger i utkanten av centrala Hultsfred och är byggt i omgångar sedan 

1957. Det är vid Knektagården man idag har 13 rum för särskilt boende på det före detta 

sjukhemmet samt 13-18 korttidsplatser. På Knektagården finns ett tillagningskök som inte är i 

bruk då det krävs åtgärder för att få använda enligt utlåtande från Miljö och Hälsa. (I stället finns 

moduler uppställda i anslutning till byggnaden). Elinstallationerna i dagverksamhetsdelen är från 

2010, i övrigt har det uppnått sin tekniska livslängd. Fastigheten har stort renoveringsbehov men 

har i grund och botten en gedigen stomme.   
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För verksamheten finns det många brister såsom; inga duschar i lägenheterna, inga markiser, 

dålig ljudisolering, inget aktivitetsrum mm. Tack vare en mycket engagerad personal så trivs de 

boende mycket bra på Knektagården.  

Hela fastighetens område är kulturminnesmärkt vilket innebär att möjligheterna för byggnation på 

området är begränsat. Projektgruppen föreslår att sjukhemsbyggnaden byggs om till 18 

korttidsplatser, dagverksamhet samt administration. Byggnad för dagpsykiatrin renoveras för 

befintlig verksamhet. Byggnad ”Husaren” som idag inrymmer administration töms. Då 

fastigheten är så stor och innehåller flera byggnader som inte har med vård- och omsorg att göra 

föreslås en avstyckning så att övriga byggnader inte skall gå över i föreningens ägo. 

4.2 Trygghetsbostäder i nära anslutning till SÄBO 
 

 

Bilden visar befintliga eller planerade trygghetsbostäder i nära anslutning till SÄBO enligt 

beskrivet nedan. 

4.2.1 Ekliden 

Vid Ekliden i Virserum finns idag inga trygghetslägenheter. Sedan tidigare finns förslag på att 

bygga trygghetsboende då man ser att det finns ett behov av det på orten. Projektgruppen föreslår 

att man enligt tidigare förslag från det kommunala bostadsbolaget bygger 7 lägenheter i 

radhusform på gräsytan intill parkeringen. 
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4.2.2 Klockargården 

Vid klockargården finns idag 8 trygghetslägenheter som är uppförda i början av 1990-talet. 

Byggnaderna är till synes i mycket gott skick. Det finns luftburen golvvärme vilket upplevs 

mycket positivt från de boende. Handdukstorkar är kopplade på varmvattencirkulationen vilket 

bör demonteras för att inte riskera tillväxt av legionella. Elinstallationer är i bra skick men 

lysrörsarmaturer börjar nå slutet av sin livslängd. Anläggningen är försedd med trådlöst 

trygghetslarm från Tunstall och ytterdörrarna har nyckellöst system för hemtjänsten från Phoniro 

care. Inga åtgärder förutom det löpande underhållet föreslås för de befintliga trigghetsbostaderna i 

nära anslutning till Klockargårdens särskilda boende. 

4.2.3 Lundagården  

Vid Lundagården finns idag 20 lägenheter från 1988 som är mycket populära. I sin helhet är 

byggnaderna väl omhändertagna men lägenheterna har varierande standard på invändiga ytskikt. 

VVS-installationer är i normalt skick. El-armaturer börjar nå slutet på sin livslängd. 

Anläggningen är försedd med trygghetslarm från Tunstall och ytterdörrar med Phoniro Care´s 

system för nyckelfri hemtjänst. I en av de inventerade lägenheterna noterades att det är blandat 

jordade med ojordade uttag vilket strider mot elföreskrifterna. Förutom åtgärder av ovan noterade 

brister föreslår projektgruppen en utökning med 6 trygghetslägenheter lika redan befintligt 

bestånd.  

4.2.4 Hemgården 

Vid hemgården finns idag 8 ”vanliga” lägenheter placerade intill det befintliga särskilda boendet. 

Kommunen äger byggnaderna men lägenheterna hyrs ut genom det kommunala bostadsbolaget. 

Vid den utförda statusbesiktningen fanns inte möjlighet att komma in i någon lägenhet men ålder 

och skick bedömdes överensstämma med trygghetslägenheterna vid Lundagården. I och med en 

byggnation av ett tillagningskök föreslås att dessa lägenheter klassas om till trygghetsbostäder. 
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5 Projektgruppens förslag 

5.1 Organisationsform 
Projektgruppen föreslår att Hultsfreds kommun tillsammans med Riksbyggen bildar en 

kooperativ hyresrättsförening som uppdras att äga och förvalta en nytt särskilt boende.  

Föreningens medlemmar blir kommunen, Riksbyggen, Samverkansföreningen för kooperativa 

hyresrättsföreningar förvaltade av Riksbyggen och de personer som bor i föreningens bostäder. På 

föreningsstämman utses den styrelse som enligt stadgarna har det fulla operativa ansvaret för 

föreningens verksamhet. 

Styrelsen föreslås bestå av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter. Av dessa utser kommunen 

tre, Riksbyggen en och föreningsstämman tre. Styrelsens ansvar regleras i föreningens stadgar 

och lagen för ekonomiska föreningar. 

Bostäderna upplåts av föreningen med kooperativ hyresrätt.. Tilldelning av bostad sker i 

samverkan mellan föreningen och socialförvaltningen i Hultsfreds kommun. 

De verksamhetslokaler som finns i föreningens hus upplåts med hyresrätt med vanligt 

lokalhyresavtal. 

Föreningen förvaltas av Riksbyggen via förvaltningsavtal som tecknas mellan föreningen och 

Riksbyggen. Avtalets omfattning beslutas av föreningens styrelse. Förvaltningsavtalet är 

tidsbundet. En förening av föreslagen modell kan med fördel äga och förvalta olika fastigheter för 

både trygghetsbostäder och vård och omsorgsboende inom kommunen. Ofta utgör detta en fördel 

då inget hinder föreligger att utjämna boendekostnaden mellan olika anläggningar. 

5.2 Namnförslag 
Projektgruppen föreslår att en namntävling utlyses efter beslut är taget om bildande av 

föreningen. Till dess går föreningen under arbetsnamnet ”KHF Hultsfred” 

5.3 Åtgärdsförslag 
Projektgruppen föreslår att samtliga åtgärder enligt åtgärdsförslag utföres men då tiden för att 

utföra samtliga åtgärder kommer vara så lång (för att klara logistiken) och det därmed finns stor 

risk för att andra faktorer än de vi vet idag påverkar såväl utformning som kostnader föreslås att 

besluten delas upp. Uppdelningen enligt nedan grundar sig i tidplanen som arbetats fram utifrån 

det givna uppdraget. Beslutsordningen kan komma att ändras beroende på lägesbilden i 

kommunen. 

Beslut 1 

Köp av fastigheterna Hemgården, Ekliden samt Lindgården 

 Nybyggnation 20 lgh Hemgården 

 Om- och tillbyggnad Hemgården (utöka med 3 platser samt byggnation tillagningskök) 

 Nybyggnad 7 trygghetslägenheter Ekliden 

 Mindre åtgärder färgsättning mm Ekliden 
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Beslut 2 

Köp av fastigheterna Klockargården samt Lundagården 

 Om- och tillbyggnad Klockargården (SÄBO) 

 Nybyggnation 5 trygghetslägenheter Lundagården 

 Om- och tillbyggnation Lundagården (SÄBO) 

Beslut 3 

Köp av fastighet Knektagården 

 Ombyggnation Knektagården 

Beslut 4 

Om- samt tillbyggnation Lindgården 
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6 Verksamhetseffekter 
Framtidens boende i Hultsfred ska vara modernt och tidsenligt och ge förutsättningar för en 

salutogen verksamhet vilket är innebörden av politiska mål och värdegrund. Målet är att förbättra 

boendekvalitén genom lösningar som inte begränsar de boendes dagliga aktiviteter. Värdegrunden 

”Vi möts i känsla av värdighet” som bas för Salutogen verksamhet med hög kvalitet inom vård 

och omsorg. Det innebär boende former där man får möjlighet att leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande och behålla sin självständighet. Det finns en stark länk mellan individuell kapacitet 

och förmågan att behålla sin autonomi.  

Det sociala innehållet ska vara anpassat till den enskildes behov och intressen. Det ska vara goda 

hemlika miljöer där det går att individanpassa innehållet. Hemmet ska vara lättillgängligt, 

bekvämt, säkert, tryggt, lättskött och välplanerat. Att inta måltider med vänner är ett viktigt inslag 

i vardagen och har en nära koppling till nöje och socialt liv. Att kunna ha social samvaro med sina 

grannar och bekanta för att bibehålla psykosocial hälsa. Det ska vara lätt att förflytta sig vilket är 

nödvändigt för en god livskvalitet. 

Det ska finnas förutsättningar för användandet av nya tekniska lösningar som förbättrar 

användarens sociala förmågor. Skapa bästa möjliga förutsättning för personlig och omgivande 

säkerhet, hela hemmet ska vara säkert och tryggt. 

Trivsam omgivning och god estetik i gemensamhetslokaler. Det finns ett nära samarbetet med 

anhörigstöd och frivilligverksamhet som ska uppmuntras. Kontakt med det omgivande samhället 

är en grundläggande aspekt för en god psykosocial hälsa. Samhällets olika aktiviteter ger 

möjlighet till meningsfullhet. Att kunna se vad som händer utanför bostaden stimulerar sensoriska 

uppfattningsförmågan. Att behålla ett socialt nätverk är bra för livskvalitén och att kunna hålla på 

med olika hobbyaktiviteter är viktigt.  

På Korttidsboendet ska det finnas möjlighet till avlösning och återhämtning i en stimulerande 

miljö.  

Med föreslagna åtgärder finns stora möjligheter för verksamheten att uppfylla ovan beskrivna 

mål. 
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7 Ekonomi 

7.1 Ägar- och förvaltningsform 
Ägarformen kommer vara en ekonomisk förening med kooperativ hyresrätt som upplåtelseform. 

Detta är en grundförutsättning i redogörelse nedan. 

7.2 Effekter på kommunens ekonomi 
Kostnad för köp av fastighetsbolagets fastigheter är angiven styrgruppen juni 2017 efter 

inkommen fastighetsvärdering till 61 mkr (60,3 samt mark 750 tkr). Köpeskilling kommunägda 

fastigheter är bokfört värde vid tiden för köpet. 

7.2.1 Totala projektet 

Kommunens hyreskostnad uppgår brutto till 18,4 mkr för de lokaler som inte ingår i de boendes 

ansvar.  

7.2.2 Enligt Beslut 1 

Kommunens hyreskostnad uppgår brutto till 4,8 mkr för de lokaler som inte ingår i de boendes 

ansvar.  

7.3 Produktionskostnad 

7.3.1 Totala projektet 

Projektet är kostnadsberäknat till totalt 456 mkr, där fastighetsanskaffning, detaljplan, 

markarbeten och infrastrukturkostnader är beräknade till 123 mkr.  

Investeringskostnaden inkl. alla byggherrekostnader och med ett fastpris efter momsavdrag och 

bedömt investeringsbidrag är beräknat till 333 mkr. Beloppet inkluderar de förberedande åtgärder 

som vidtas för att en tillbyggnad i framtiden enkelt kan ske. För uppstart av föreningen, lagfart 

och oförutsett har avsatts 1 mkr. Produktionskostnaden är bedömd efter kända parametrar och 

gällande kostnader våren 2017. 

Beloppen inkluderar lagstadgad moms. 

7.3.2 Enligt Beslut 1 

Projektet är kostnadsberäknat till totalt 165,5 mkr, där fastighetsanskaffning, detaljplan, 

markarbeten och infrastrukturkostnader är beräknade till 52,6 mkr. (köpeskillingen 

fastigheter+lagfart) 

Investeringskostnaden inkl. alla byggherrekostnader och med ett fastpris efter momsavdrag och 

bedömt investeringsbidrag är beräknat till 112 mkr. Beloppet inkluderar de förberedande åtgärder 

som vidtas för att en tillbyggnad i framtiden enkelt kan ske. För uppstart av föreningen, lagfart 

och oförutsett har avsatts 1 mkr.  

Beloppen inkluderar lagstadgad moms. 

7.4 Momsredovisning 
Föreningen kan till skillnad från kommunen inte dra av moms som avser bostäder. 
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7.5 Finansiering och kommunal borgen 
Föreningen startar sin verksamhet helt utan eget kapital. Det kommer heller inte att krävas någon 

stor kapitalinsats av föreningens blivande medlemmar. Medlemsinsatsen föreslås bli 100 kr. 

Hela produktions- anskaffningskostnaden lånefinansieras på sedvanligt sätt för fastigheter. 

Upphandling av finansiering kommer att ske. 

Eftersom föreningen vid bildandet enligt finansmarknadens aktörer inte ”innehåller något 

substansvärde” krävs kommunal borgen till föreningen. För att ett kommunalt borgensåtagande 

inte ska snedvrida marknaden krävs det enligt EU:s statsstödsregler att en så kallad borgensavgift 

erläggs från föreningen till kommunen. Borgensavgiftens storlek är 0,25 procent av det totala 

borgensåtagandet. 

Då föreningens verksamhet helt är inriktad mot att erbjuda ”s.k. särskilt boende”, innebär en 

kommunal borgen till detta ändamål inte någon snedvridning av konkurrens gentemot andra 

aktörer på bostadsmarknaden. 

Med hänsyn till att denna typ av bostäder bedöms ha stor efterfrågan under överblickbar tid, 

innebär risktagandet i en borgen som lågt. För att ytterligare minska kommunens risktagande i 

detta avseende, se under rubriken ”föreningens styrelse”. 

7.6 Principer för ekonomin i föreningen 
Driftsbudgeten i föreningen bygger på de självkostnader som uppstår vid förvaltningen av 

föreningens fastigheter i form av räntor, avskrivningar, driftskostnader och underhållskostnader.  

Intäkterna baseras på att täcka föreningens kostnader och att en rimlig konsolidering av 

föreningens ekonomi fortlöpande kan ske. Eftersom föreningen startar helt utan eget kapital finns 

behov av att långsiktigt bygga upp både ett fritt eget kapital som att bygga upp en underhållsfond 

för framtida periodiskt underhåll. 

Föreningens intäkter kommer från de hyror för bostäder och lokaler som finns i föreningens 

fastigheter. Hyrorna beslutas av styrelsen i samband med att budget för nästa verksamhetsår 

beslutas. 

Således stannar överskott kvar i föreningen och bildar ett fritt eget kapital som styrelsen och 

föreningsstämman varje år beslutar disponeringen utav. Någon utdelning från föreningen finns 

inte. Föreningens ekonomi är helt skild från båda stiftarnas ekonomier. 

7.7 Driftsbudget för föreningen  

7.7.1 Totala projektet 

Driftsbudgeten bygger på att hela produktionskostnaden lånefinansieras. 

Ränta på lånat kapital är beräknad till 3,0 %.  

Avskrivning sker på 70 år rak avskrivning med modellen K2 enligt bokföringsnämndens senaste 

anvisningar. 

Driftskostnaden för värme, vatten, renhållning, el, fastighetsskötsel, administration, reparationer 

mm är beräknad till 513 kr/kvm och avsättning till underhållsfond beräknas ske med 70 kr/kvm 

från år 1. 

För fortsatt underhållsplanering upprättas underhållsplan som sedan kommer styra fortsatt 

ekonomisk avsättning för periodiskt underhåll. 
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Med dessa förutsättningar uppgår de totala driftskostnaderna till 34,3 mkr år 1, vilket motsvarar 

1 545 kr/kvm. 

Föreningens intäkter kommer från boende medlemmar och kommunens lokalanvändning. 

Inflyttningshyran för nybyggd/ombyggd lägenhet är satt till 6 300-6 500 kr/månad. Oförändrad 

hyra tas ut på de lägenheter som ännu ej blivit åtgärdade. Kommunens lokalhyra till föreningen 

uppgår till 18,4 mkr. Föreningens totala intäkt för lokalhyror och boendehyror beräknas till 34,6 

mkr. 

Resultatet för föreningen år 1 beräknas till 232 tkr motsvarande 0,7 % av omsättningen. 

I driftskostnad och hyra ingår el, TV- avgift och hemförsäkring för de boende. 

7.7.2 Enligt beslut nr 1 

Driftsbudgeten bygger på att hela produktionskostnaden lånefinansieras. 

Ränta på lånat kapital är beräknad till 3,0 %.  

Avskrivning sker på 70 år rak avskrivning med modellen K2 enligt bokföringsnämndens senaste 

anvisningar. 

Driftskostnaden för värme, vatten, renhållning, el, fastighetsskötsel, administration, reparationer 

mm är beräknad till 375 kr/kvm och avsättning till underhållsfond beräknas ske med 70 kr/kvm 

från år 1. 

För fortsatt underhållsplanering upprättas underhållsplan som sedan kommer styra fortsatt 

ekonomisk avsättning för periodiskt underhåll. 

Med dessa förutsättningar uppgår de totala driftskostnaderna till 12,6 mkr år 1, vilket motsvarar 

1 186 kr/kvm. 

Föreningens intäkter kommer från boende medlemmar och kommunens lokalanvändning. 

Inflyttningshyran för nybyggd/ombyggd lägenhet är satt till 6 300-6 500 kr/månad. Oförändrad 

hyra tas ut på de lägenheter som ännu ej blivit åtgärdade. Kommunens lokalhyra till föreningen 

uppgår till 4,4 mkr. Föreningens totala intäkt för lokalhyror och boendehyror beräknas till 12,8 

mkr. 

Resultatet för föreningen år 1 beräknas till 110 tkr motsvarande 0,85 % av omsättningen. 

I driftskostnad och hyra ingår el, TV- avgift och hemförsäkring för de boende. 
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7.8 Långtidsbudget 

7.8.1 Totala projektet 

En långtidsbudget på 20 år är upprättad fr. o m 2024 då det totala projektet beräknas vara klart. 

Följande antaganden ligger till grund för beräkningen: 

 Ränta 3,0 % över perioden. 

 Rak avskrivning på 70 år. 

 Inflation om 2,0 % per år för driftskostnader och avsättning till underhållsfond. 

 Hyreshöjning av bostäder  med 1,0 % per år. 

 Resultatet i förening växer från 232 tkr år 2024 till 386 tkr år 2043. 

 Balanserat resultat år 2043 är med dessa förutsättningar 9mkr. 

 Avsatt till periodiskt underhåll från start till år 2043 är 37,7 mkr. 

 

Slutsatser av långtidsbudgeten är att utrymme finns att möta en ökad räntenivå när marknaden 

återgår till mer normalt läge. 

7.8.2 Enligt beslut 1 

En långtidsbudget på 20 år är upprättad fr. o m 2024 då det totala projektet beräknas vara klart. 

Följande antaganden ligger till grund för beräkningen: 

 Ränta 3,0 % över perioden. 

 Rak avskrivning på 70 år. 

 Inflation om 2,0 % per år för driftskostnader och avsättning till underhållsfond. 

 Hyreshöjning av bostäder med 1,0 % per år. 

 Resultatet i förening växer från 110 tkr år 2024 till 491 tkr år 2043. 

 Balanserat resultat år 2043 är med dessa förutsättningar 7 mkr. 

 Avsatt till periodiskt underhåll från start till år 2043 är 18,1 mkr. 

 

Slutsatser av långtidsbudgeten är att utrymme finns att möta en ökad räntenivå när marknaden 

återgår till mer normalt läge. 
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8 Tidsplan 
Projektgruppen föreslår att man som första åtgärd bygger nytt hus med 20 nya platser vid 

Hemgården. Med detta alternativ kommer logistiken vid de kommande ombyggnationerna att 

underlättas och de boende få en bättre miljö. Tidplan enligt nedan visar en tänkt plan med en 

uppskattning av produktionstiden för respektive objekt. Projektering föreligger varje produktion 

med ca ett års tid beroende på åtgärd. Projektering beräknas påbörjas så snart beslut är fattat.. 

Med planering enligt nedan finns möjligheten att reglera antalet platser som man bygger vid 

Lindgården. Beroende på omständigheter i kommunen finns det möjlighet att ändra turordningen 

på åtgärderna och t.ex. tidigarelägga Lindgården. 

 

 

Bilden visar bedömning av produktionstider för de olika åtgärderna. Skalan anger år samt 

månader. 
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9 Föreningens samarbete/koppling till 
Riksbyggen 

Kooperativa hyresrättsföreningen i Hultsfred är en helt fristående förening som är bildad med 

stadgar som Riksbyggen och Hultsfreds kommun har utformat för ändamålet. 

Föreningen är en egen juridisk person som registreras hos Bolagsverket med styrelse och stadgar. 

Föreningens stadgar antas av Hultsfreds kommun och Riksbyggen och kan enbart ändras efter 

godkännande från Hultsfreds kommun och Riksbyggen. 

Styrelsen i föreningen är suverän att fatta de beslut som gagnar föreningen bäst. 

Föreningens samarbete med Riksbyggen bygger på avtal som tecknas mellan parterna. De 

vanligaste avtalen rör byggavtal och förvaltningsavtal. 

Eftersom Riksbyggen är ett byggande och förvaltande företag kan Riksbyggen erbjuda föreningen 

specialanpassad kompetens för just dessa områden.  

Med hänsyn till att upplägget som det byggts upp i Hultsfreds kommun grundar sig på 

Riksbyggens koncept för äldreboende, förutsätts att föreningen under etableringstiden och bygg- 

och förvaltningsfasen samarbetar med Riksbyggens lokala bygg och förvaltningsorganisation. 

Innehåll och omfattning i dessa avtal anpassas efter de specifika förhållanden som råder för de 

objekt/uppdrag som föreningen skall verkställa.   

9.1 Riksbyggens avtal 
Riksbyggen erbjuder föreningen ett s.k. Riksbyggen - avtal, vilket innebär att Riksbyggen blir 

totalentreprenör mot föreningen och att Riksbyggen lämnar ett fast pris på planerade åtgärder. 

Avtalet innebär att risktagandet i projektet tas av Riksbyggen och att föreningen med säkerhet vet 

vilken kostnad som åtgärderna innebär redan när man fattar beslut om åtgärden. 

Projektgruppen föreslår styrelsen i den blivande föreningen att teckna ett Riksbyggen - avtal. 

9.2 Föreningsstadgar 
Det viktigaste styrinstrumentet för föreningens arbete är stadgarna. Dessa grundar sig på lagen 

om kooperativ hyresrätt och den praxis som Riksbyggen erfarit av sitt arbete med motsvarande 

föreningar. 

Strävan är att anpassa stadgarna efter de specifika förhållanden som varje kommun har. Och detta 

är till en del möjligt, medan det i vissa andra områden inte är möjligt eftersom lagstiftningen på 

dessa områden är tvingande. 

Stadgarna är mycket omfattande och reglerar samtliga tänkta situationer mellan förening och 

medlemmar, samt hur medlemmarnas rättigheter, skyldigheter och inflytande regleras via 

föreningsstämma, styrelse mm. 
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9.3 Föreningens styrelse 
Styrelsen i föreningen har ett totalt ansvar för föreningens verksamhet, varför styrelsearbetet är 

mycket viktigt. Styrelsen har att beakta medlemmarnas intressen på både kort och lång siktigt, 

och att ta hänsyn till boendekvalitet, underhållsstatus och ekonomi. Därför måste styrelsen 

innehålla olika kompetenser som kan bevaka sina respektive kompetensområden.  

Enligt föreslagna stadgar ska kommunen utse tre ledamöter, stämman tre och Riksbyggen en. (Se 

bilaga 7.) 

9.4 Stiftaravtal 
Föreningen bildas (stiftas) av Riksbyggen, Samverkansföreningen för kooperativa 

hyresrättsföreningar förvaltade av Riksbyggen och Hultsfreds kommun.  

För att långsiktigt säkerställa att ändamål och syfte med föreningen inte blir bortglömt och ändrat 

med tiden, tecknas ett stiftaravtal mellan stiftarna som redogör för de grunder som var avgörande 

vid samarbetes start. 

Ändamål och syfte kan ändras framledes om omständigheterna så påkallar, men då kan detta ske 

på ett planlagt och organiserat sätt.  

När arbetet i föreningen sker i linje med stiftaravtalet, kan ett framgångsrikt samarbete utvecklas 

mellan Riksbyggen och kommunen som leder fram till att föreningen blir ett nyttigt redskap i 

kommunens verksamhetsutveckling. 

Avtalet är inte tidsbundet utan gäller så länge föreningen är i verksamhet. 

Avveckling av föreningen regleras i föreningens stadgar. 

9.5 Samverkansavtal 
Mellan föreningen och kommunen måste ett samverkansavtal tecknas. 

Avtalet reglerar att kommunen har anvisningsrätten till samtliga bostäder och lokaler i 

föreningens fastigheter, att kommunen lämnar föreningen garanti för fullt lokal och 

lägenhetsutnyttjande, samt att hyrorna för de boende blockaviseras till kommunen för samordning 

av hyra, matkostnad och omvårdnadsavgift.  

185



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-17

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 84/2017 Dnr 2016/136 754

Motion från Börje Helgesson, L, om 
motprestation för att erhålla försörjningsstöd 
(socialbidrag)
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad i 
och med yttrandet från socialnämnden.

Sammanfattning
Börje Helgesson, Liberalerna, har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige. Socialförvaltningen föreslår att avslag lämnas på 
motionen. Yttrandet är kommunicerat med motionsställaren både genom 
mail och genom brev för att säkerställa att frågeställningarna i motionen 
anses besvarade. Motionsställaren har inte svarat på detta.

Ärendebeskrivning
Börje Helgesson, Liberalerna, har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige. Motionens förslag är att utveckla en obligatorisk och 
ovillkorlig handlingsplan, individuellt utarbetad och utifrån individens 
möjligheter och villkor – som omfattar kompletterande utbildningsbehov, 
nödvändig praktik både i offentlig som privat regi. I motionen lämnas 
förslag på att införa motprestation liknande Västerås och Landskrona för att 
erhålla försörjningsstöd. 

Vid möte med Börje Helgesson, för förtydligande av intentionerna med 
motionen, framkommer det förslag om att vid en ansökan om ekonomiskt 
bistånd anvisa till lärlingsutbildningar samt att göra noggranna kontroller 
på om en person gör vad som är bestämt och planerat enligt en 
handlingsplan. 

Vid en ansökan om ekonomiskt bistånd görs alltid en ekonomisk utredning 
för att påvisa om sökande utnyttjat alla möjligheter för att bidra till sin 
försörjning samt att en planering görs för hur sökande ska bli 
självförsörjande. Vid handläggning utgår IFO (Individ- och 
familjeomsorgen) Vuxen från socialtjänstlagen och Socialstyrelsens 
rekommendationer för vad som kan krävas av den enskilde för att erhålla 
ekonomiskt bistånd. Några ytterligare motprestationer anses inte vara 
nödvändigt samt att det inte är förenligt med socialtjänstlagen. 

Socialnämnden beslutade § 103/2017-09-13 att anta förvaltningens förslag 
som sitt eget och överlämna yttrandet. Vidare anser socialnämnden att 
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motionen med detta föreslås vara besvarad.

Yrkande
Mikael Pettersson, L yrkar om återremiss för ytterligare beredning.

Per-Inge Pettersson, C yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.    

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 103/2017
Socialnämndens arbetsutskott § 68/2017
Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande 2017-06-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 220/2016, 208/2017
Motion från Börje Helgesson, L, om
motprestation för att erhålla försörjningsstöd

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 82/2017 Dnr 2015/75 169

Motion från Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 
om ökad trygghet i vardagen
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 
bifallen utifrån att trygghets- och säkerhetsorganisationen sedan motionen 
skrevs, har utökats och redan arbetar på det sätt som framställs i motionens 
olika delar och punkter.

Sammanfattning
En motion har inkommit från Liberalerna med förslag om förändring i 
kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun arbetar förebyggande i många olika frågor inom 
trygghets- och säkerhetsområdet. Denna del har utökats under 2017, då 
organisationen har utökats med en trygghetsstrateg på 100% samt en 
utbildningssamordnare på 50% och som tidigare även säkerhetssamordning 
på 50%. 

Hultsfreds kommun har genom ett nytt avtal med Polismyndigheten, avtalat 
om samverkan och prioriterade områden där alla aktörer aktivt ska arbeta 
med främst förebyggande åtgärder. 

Motionsställaren har tre punkter som denne anser bör åtgärdas: 

Punkt ett (att Hultsfreds kommun skyndsamt utreder möjligheter att 
aktivt utöka grannsamverkan och att öka samarbetet med polisen): 
Hultsfreds kommun arbetar sedan tidigare med grannsamverkan i 
kommunen. Under hösten 2017 kommer denna verksamhet att på en del 
orter både stärkas och utvecklas samt med målsättningen att nya 
samverkansområden ska startas upp.
Uppstartsmöten kommer att ske under augusti och september månad i 
Hultsfred, Målilla/Mörlunda, Virserum, Järnforsen, Silverdalen och Vena.

Punkt två (att Hultsfreds kommun skyndsamt utreder möjligheten till 
fler förebyggande åtgärder mot bostadsinbrotten): I det förebyggande 
arbetet med bland annat bostadsinbrott, arbetar olika arbetsgrupper med 
däribland BRÅ (Brottsförebyggande rådet), kommunens trygghetsstrateg 
och säkerhetssamordnare, räddningschef och kommunpolis samt 
gruppchefen för Polisens utryckningsverksamhet. De träffas regelbundet 
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och får där ta del av vad som har hänt och där läggs även stor vikt på vad 
som kan göras för att förebygga liknande brott igen, se även svar på punkt 
1.

Punkt tre (att Hultsfreds kommun genomför en informationskampanj i 
kommunen tillsammans med berörda aktörer): Informationskampanjer i 
trygghet och säkerhet har även utvecklats under 2017.  Där vi bland annat i 
samverkansavtalet med Polismyndigheten ska genomföra fyra aktiviteter 
per år gemensamt. Vi har bland annat genomfört ett trygghetstorg i 
samband med årets Hultsfredsdag, där vi var representerade från kommun, 
Polismyndigheten och Securitas. Där pratade vi om brandskydd, 
vattensäkerhet samt grannsamverkan och tips på förebyggande skydd inför 
sommaren och semestern.

Planerade informationskampanjer kommer även att ske under hösten och 
vintern (se punkt ett) samt vid ytterligare några tillfällen för att höja 
kunskapen hos våra invånare.

Yrkande
Mikael Pettersson, L yrkar att motionen ska vara bifallen och inte 
”besvarad” såsom arbetsutskottets förslag till beslut har formulerats. 

Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandet mot arbetsutskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att motionen föreslås vara bifallen.

Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna 
Kommunfullmäktige § 57/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 106/2015, 181/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 83/2017 Dnr 2016/19 332

Motion från Rosie Folkesson, S, om klättervägg 
i Mörlunda
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen är 
bifallen utifrån svar om att det kan vara möjligt att bygga en klättervägg i 
samband med upprustning av före detta tennisbanan.

Sammanfattning
Rosie Folkesson, S har lämnat motion om en klättervägg i Mörlunda. 

Ärendebeskrivning
En motion om att anlägga en klättervägg i Mörlunda har inkommit från 
Rosie Folkesson. Parallellt med denna motion har kultur- och 
fritidsförvaltningen planerat att upprusta den före detta tennisbanan vid 
Sporthallen. 

Den nedlagda tennisbanan är tänkt att byggas om till en enklare 
spontanidrottsplats med konstgräs och utrustning för lek och spel, allt i 
samråd med skolan i Mörlunda. För 2018 finns 100 000 kr i budget samt att 
den före detta tennisföreningen vill hjälpa till att finansiera. Eventuellt kan 
även pengar sökas från Smålandsidrotten.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att om uppdrag ges kan i samband 
med upprustning av gamla tennisbanan i Mörlunda. I samråd med skolan 
kan det också möjliggöras att bygga en klättervägg i samband med 
upprustningen av tennisbanan.

Kontakt har tagit med motionsställaren.

Yrkande
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsunderlag
Motion från Rosie Folkesson, S
Kommunfullmäktige § 3/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 33/2016, 182/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 86/2017 Dnr 2017/128

Investeringsprojekt Gårdveda VA-sanering 
samt belysning och trafiksäkerhet - omföring i 
investeringsbudget
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera 2 600 000 
kronor från investeringsposten ”Utvecklingskostnader (skatt)” till en ny 
investeringspost vid namn ”Gårdveda belysning och trafiksäkerhet”.

Sammanfattning
Starttillstånd för Gårdveda VA-sanering efterfrågas samt förslag till 
åtgärder som kan genomföras i samband med saneringen. Detta kräver då 
en omföring i investeringsbudgeten till ny post ”Gårdveda belysning och 
trafiksäkerhet”. 

Ärendebeskrivning
Upphandling av entreprenaden är genomförd och flera anbud har inkommit. 

Projektet avser sanering av vatten-, spill- och dagvattenledningar i nästan 
hela Gårdveda samhälle. Projektet är det största i sitt slag som upphandlats 
de senaste 30-40 åren. 

Ingående budget på ”Åtgärdsprogram VA” och ”Servisledningar” projektnr 
92005 respektive 92007 är 10 694 583 kr under 2017. Av dessa är 325 817 
kr nyttjade på projekteringar och mindre saneringar i egen regi. För 2018 
ligger budgeten på 12 000 000 kr.

Aktuellt projekt är planerat att pågå under hösten 2017 och hela 2018. 
Lägsta anbud ryms inom de två årens budget men det kan bli aktuellt med 
ombudgetering från 2017 till 2018. Projekteringar av nya saneringar pågår 
redan och kommer beroende på personalbesättning även upphandlas och 
eventuellt påbörjas under 2018. 

Under projekteringens gång har det visat sig att det finns anledning att ta 
med andra delar som inte ska belasta VA-kollektivet. Bland annat är det 
mest kostnadseffektivt att byta ut all gatubelysning när man ändå måste 
flytta stolpar och ledningar, lösa viss ytlig dagvattenhantering från gata, 
säkrare trafikmiljö, busshållplats, brandposter, m.m. Merkostnaden för 
dessa åtgärder uppgår till ca 2 600 000 kr och bör därför finansieras av 
skattekollektivet. 
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Då dessa kostnader kommer uppstå under 2018 vid en tilldelning utifrån 
aktuell upphandling, föreslås att en ombudgetering ska genomföras från 
investeringsposten ”Utvecklingskostnader (skatt)” med 2 600 000 kr från 
underposten ”Målilla handelsområde”, till ett nytt skattefinansierat projekt 
vid namn ”Gårdveda belysning och trafiksäkerhet”. 

Då skulle 3 400 000 kr finnas på ”Målilla handelsområde” som underpost 
och 4 600 000 kr totalt på investeringsposten ”Utvecklingskostnader 
(skatt)”. 

Om full beredskap ska föreligga för handelsområdet efter 2018 kan nytt 
äskande ske till 2019 års budgetarbete. 

Alternativet är att tilldela projektet och lägga dessa åtgärder som avgående 
arbeten. 

Om kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige avslår förslaget om 
ombudgetering går det fortfarande meddela avgående arbeten i tilldelad 
entreprenad.

Arbetsutskottet gav starttillstånd för investeringsprojekt Gårdveda VA-
sanering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelningschef Jens Karlsson gata/park

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 85/2017 Dnr 2017/2 009

Redovisning av motioner under beredning 2017
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av 
motioner under beredning per 2017-09-13.

Sammanfattning
Kommunkansliet har i uppdrag att två gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige vad gäller motioner under beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har tagit fram en sammanställning över motioner som är under 
beredning per 2017-09-13. Det är 26 motioner varav 6 stycken är nya. Den 
äldsta är från 2015-03-23.  

Aktualisering av listan har skett med de som inkom till kommunfullmäktiges 
septembermöte och som remitterats av kommunstyrelsens arbetsutskott.

                                                          Ärendenr        Parti     Remitterad till
Motion om kulturskola Ks 2015/58 S Kultur- och fritidschefen
Motion om ökad trygghet i 
vardagen

Ks 2015/75 L KS (KF i november)

Motion om klättervägg i 
Mörlunda

Ks 2016/19 S KS (KF i november)

Motion om EU-Ja till krav på 
kollektivavtal vid offentliga 
upphandlingar

Ks 2016/22 S Ekonomikontoret

Motion om centrumbilden i 
Hultsfreds kan bli bättre – ny 
plats för sopor

Ks 2016/58 KD KF (klar)

Motion om att sänka avgiften för 
att pröva strandskyddet

Ks 2016/78 KD Kommunchefen

Motprestation för att erhålla 
försörjningsstöd (socialbidrag)

ks 
2016/136

L Socialnämnden (KF i 
november)

Tydligare arbete som främjar 
god hälsa

ks 
2016/151

C KS

Korttidsboende för personer 
med en psykiatrisk 
funktionsnedsättning

ks 
2016/158

S Socialnämnden

Utökad barnomsorg på kvällar 
och helger

ks 2017/17 S Barn- och 
utbildningsnämnden
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Sänd kommunfullmäktige direkt 
via webb-TV och över 
kommunens hemsida

ks 2017/9 L Turism- och 
informationsenheten

Hur lindra eller helt eliminera 
urbaniseringseffekterna inom 
vår egen kommun

ks 2017/53 L KF (klar)

Möjlighet till att söka bidrag till 
aktiviteter med mera

ks 2017/54 S Kommunkansliet

Gratis busskort inom Hultsfreds 
kommun

ks 2017/65 S Infrastrukturkansliet

Håll Hultsfreds kommun rent ks 2017/75 L KF (klar)
Förmånscykel till 
kommunanställda - erbjud 
löneväxling

ks 2017/76 KD Personalkontoret

Åtgärda bekymren med kajor ks 2017/80 KD Miljö- och 
byggnadsnämnden

Minimera körning med privata 
fordon i tjänsten

ks 2017/82 KD Socialnämnden

Återinrättande av nämnd för 
kultur, idrott, föreningar och 
turism

ks 2017/95 V Kommunkansliet

Belysning av väg i Virserum ks 
2017/101

SD ÖSK

Ta vara på varje orts starka sidor ks 
2017/111

S/V Samhällsbyggnadsgruppen
NY 

Utbildning för hemtjänstens 
personal i säkrare och tryggare 
bilkörning

ks 
2017/119

S SOC (NY)

Ny båtramp/iläggningsplats i 
Virserumssjön

ks 
2017/120

C Kultur och fritid (NY)

Sjösättningsramp i 
Virserumssjön

ks 
2017/121

SD Kultur och fritid (NY)

En satsning på motion och ökad 
trygghet i Järnforsen

ks 
2017/122

KD/S ÖSK (NY)

Äldreboendegaranti ks 
2017/123

KD NY (KF november)

Beslutsunderlag
Sammanställning från kommunkansliet
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 194/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 87/2017 Dnr 2017/131

Förslag sammanträdesdagar 2018
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
sammanträdesdagar för sin del.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner sammanträdesdagar 2018 för 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning
Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige har lämnats från kommunkansliet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen       Kommunfullmäktige
Tisdagar Kl Måndagar Kl
16 januari 14.00   5 februari 16.00
6 mars 14.00 19 mars 18.30
10 april 14.00 23 april 18.30
  8 maj 14.00 28 maj 18.30
 5 juni   9.00 

(budget)
25 juni 15.00 

(Budget)
Uppehåll juli-augusti Uppehåll juli-augusti
  4 september 14.00 24 september 18.30 

(”sista” kf)
16 oktober 14.00 29 oktober 18.30 

(nytt kf)
  6 november 14.00 19 november 18.30
27 november 14.00 17 december 17:00

Kommunstyrelsens sammanträden börjar kl 14. Gruppmöten är mellan kl 
13 och 14. Budgetmötet i juni börjar kl 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträder enligt särskild lista som anmäls i kommunstyrelsen. 

Vanligtvis är sammanträdena tisdagar 8.30-12 de tisdagar då 
kommunstyrelsen eller budgetberedningen inte har sammanträde. 

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten enligt tidigare 
beslut i kommunfullmäktige.
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6-7 februari är kommunstyrelsens strategidagar.

Årsstämmor för AB Hultsfreds Bostäder och Hultsfreds Kommunala 
Industri AB sker i mars respektive april direkt före kommunfullmäktiges 
sammanträde. 

Då val ska ske till nämnder och styrelser föreslås kommunfullmäktige börja 
kl 17.00 i december.

Yrkande
Tomas Söreling, S yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag från kommunkansliet

Skickas till
Kommunfullmäktige
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2017-05-29Kommunkansliet/BI

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna sammanträdesdagar för sin del och 
kommunfullmäktige föreslås godkänna sammanträdesdagar för sin del.

Förslag:
Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
Tisdagar Kl Måndagar Kl
16 januari 14.00   5 februari 16.00
6 mars 14.00 19 mars 18.30
10 april 14.00 23 april 18.30
  8 maj 14.00 28 maj 18.30
 5 juni   9.00 (budget) 25 juni 15.00 (Budget)
Uppehåll juli-augusti Uppehåll juli-augusti
  4 september 14.00 24 september 18.30 (”sista” kf)
16 oktober 14.00 29 oktober 18.30 (nytt kf)
  6 november 14.00 19 november 18.30
27 november 14.00 17 december 17:00

Kommunstyrelsens sammanträden börjar kl 14. Gruppmöten är mellan kl 13 
och 14. Budgetmötet i juni börjar kl 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträder enligt särskild lista som anmäls i kommunstyrelsen. Vanligtvis 
är sammanträdena tisdagar 8.30-12 de tisdagar då kommunstyrelsen eller 
budgetberedningen inte har sammanträde. Se bilaga för 2018.

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten enligt tidigare 
beslut i kommunfullmäktige.

6-7 februari är kommunstyrelsens strategidagar.

Årsstämmor för AB Hultsfreds Bostäder och Hultsfreds Kommunala Industri 
AB sker i mars respektive april direkt före kommunfullmäktiges sammanträde. 

Då val ska ske till nämnder och styrelser föreslås kommunfullmäktige börja kl 
17.00 i december. 
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