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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista  2017-11-14

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 252 Remiss Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029 

2017/133

§ 253 Förslag på Regional Utvecklingsstrategi - 
RUS

2017/134

§ 254 Kulturstipendium och Musikpaviljongens 
Stipendium 2017  

§ 255 Motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, båda SD, angående dekalerna 
på kommunens bilar

2017/151

§ 256 Motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, båda SD, angående belysning 
av del av Badstigen i Virserum

2017/139

§ 257 Motion från Tommy Rälg, S, om att öka 
badandet i sjön Hulingen, Hultsfred

2017/152

§ 258 Motion från Börje Helgesson, L, om att 
förstärka de årsrikas situation

2017/155

§ 259 Motion från Anders Andersson, KD, 
angående äldreboendegaranti

2017/123

§ 260 Motion från Lars Rosander, Per-Inge 
Pettersson och Ulf Larsson, samtliga C, 
angående åtgärder för förbättrad folkhälsa, 
nr 1

2017/164

§ 261 Motion från Lars Rosander, Per-Inge 
Pettersson och Ulf Larsson, samtliga C, 
angående konkreta åtgärder för förbättrad 
folkhälsa, nr 2

2017/165

§ 262 Motion från Börje Helgesson, L, om att 
förebygga fallolyckor hos våra äldre

2017/154

§ 263 Motion från John Hoffbrink, SD, om 
avslutande av Hultsfreds kommuns 

2017/163
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engagemang i vindkraftsprojekt

§ 264 Motion från Socialdemokraterna om 
möjligheter till att söka bidrag till 
aktiviteter m m

2017/54

§ 265 Utbetalning av partistöd för 2018 2017/126

§ 266 Representation och gåvor - borttag av rutin 
för minnesgåva för förtroendevalda

2017/169

§ 267 Instruktion kommunchef - gemensamt 
reglemente för kommunstyrelsen, barn- 
och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden

2017/170

§ 268 Uppföljning av ersättningsbestämmelserna 
för förtroendevalda

2017/109

§ 269 Offentlig toalett i Virserum 2017/115

§ 270 Ändrad hänvisningskola för elever från 
Virserum samt äskande om medel för 
busskostnader och tjänster 

§ 271 Utökning i barn- och utbildningsnämndens 
budget 2018

§ 272 Utökning av tjänster i förskolan

§ 273 Skolresor 

§ 274 Rutin för utbetalning av individuellt 
försörjningsstöd

§ 275 Emåbygdens Vind 2017/168

§ 276 Styrelse för Invensys AB 2017/172

§ 277 Brev om polisens närvaro i Hultsfreds 
kommun 20170919

2017/150

§ 278 Anmälningsärenden 2017 2017/4
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KSAU § 252/2017 Dnr 2017/133

Remiss Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ge uppdrag till ordförande om 
kommunens ställningstagande utifrån det som kommer att delges på 
länsmötet 28 november 2019.

Sammanfattning
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Ärendebeskrivning
Trafikverket har skickat ut en remiss om förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029. Planförslaget har tagits fram i enlighet med 
regeringens direktiv till Trafikverket den 23 mars 2017. 

Planförslaget, liksom olika fördjupningar i form av underlagsrapporter och 
promemorior publiceras på www.trafikverket.se/nationellplan . Där 
redovisas även länkar till andra regeringsuppdrag som relaterar till 
planförslaget.  

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 30 
november 2017

Michael Leijonhud, Infrastrukturkansliet informerar om att det ska 
samordnas ett gemensamt yttrande från länet. Arbete med sammanställning 
pågår. 23 november behandlas ärendet i Regionförbundets arbetsutskott.

28 november kommer en träff ske med samtliga kommuner i länet där 
respektive kommunstyrelseordförande ska delta.

Beslutsunderlag
Remiss från Trafikverket

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 253/2017 Dnr 2017/134

Förslag på Regional Utvecklingsstrategi - RUS
Beslut
Arbetsutskottet ger uppdrag till kommunchef Lars-Erik Rönnlund, 
ordförande Lars Rosander och andre vice ordförande Rosie Folkesson att 
bereda ärendet till kommunstyrelsens sammanträde för att lämna förslag till 
yttrande.

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

Ärendebeskrivning
Ett förslag på Regional utvecklingsstrategi har lämnats av Regionförbundet
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 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.

Arbetsutskottet beslutade § 202/2017 att begära förlängd svarstid då 
kommunstyrelsens sammanträde är 21 november.

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

På kommunfullmäktige 5 november 2017 deltog representanter från 
regionförbundet. De informerade om förslaget.

Beslutsunderlag
Remiss Regional Utvecklingsstrategi – RUS
Kommunfullmäktige § 127/2017

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 254/2017 Dnr 2017/

Kulturstipendium och Hultsfreds 
Musikpaviljongs stipendium 2017 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att årets kulturstipendium tilldelas Karolina 
Stenström.

Arbetsutskottet har mottagit informationen om att stiftelsen Hultsfreds 
Musikpaviljongs stipendium för 2017 tilldelas Rosenfors Musikkår. 

Sammanfattning
Förslag till kulturstipendium 2017 lämnas för beslut till arbetsutskottet.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef Peter Adolfsson och kultursekreterare Ingela 
Heldebro informerar om förslag till mottagare av 2017 års 
kulturstipendium.

Vidare meddelas val av mottagare av stiftelsen Hultsfreds Musikpaviljongs 
stipendium 

2017 års kulturstipendium
Förslag är att årets kulturstipendium tilldelas Karolina Stenström. Karolina 
Stenström är en verksam musiker, kulturjournalist, författare och 
musikförläggare med ett stort och brett kulturellt engagemang. 

Följande motivering har lämnats:
Med sin musik och sitt personliga uttryck når Karolina ut och berör 
människor både nationellt och internationellt. I sin kreativitet har hon en 
stor förmåga att kombinera sina konstnärliga och kulturella uttryck.

Karolina är en kreativ och musikalisk förebild som ger tyngd i Hultsfreds 
kommuns ambition att verka som musikkommun.

Stiftelsen Hultsfreds Musikpaviljongs stipendium 2017  
Rosenfors Musikkår är sedan snart 70 år en aktiv musikkår i kommunen. 

Musikkåren bidrar till mångfalden inom musiken och kulturlivet i 
Hultsfred. I musikkåren finns ett stort engagemang i alla åldrar, man finns 
på flera lokala evenemang och gör spelningar utanför kommunen.
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Rosenfors Musikkår är en del av det breda musikutbudet i Hultsfreds 
kommun

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen

Skickas till
Kultur- och fritidschefen
Kultursekreteraren
Ekonomikontoret
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KSAU § 255/2017 Dnr 2017/151

Motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, båda SD, angående dekalerna på 
kommunens bilar
Beslut
Arbetsutskottet beslutar översända motionen till socialnämnden för 
beredning.

Samtidigt påminns om att innan beredning påbörjas ska kontakt ska tas 
med motionsställarna för att säkerställa motionens intentioner. 

Sammanfattning
En motion gällande dekalerna på kommunens bilar har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 
har 2017-10-16 lämnat in en motion angående dekalerna på kommunens 
bilar. Motionsställarna anser att dekalerna bör tas bort, med anledning av 
att utomstående människor inte bör veta att någon har besök av exempelvis 
hemtjänst eller socialtjänst. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning enligt § 117/2017.

Beslutsunderlag
Motion från John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 2017-10-16
Kommunfullmäktige § 117/2017

Skickas till
Socialnämnden
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KSAU § 256/2017 Dnr 2017/139 317

Motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, båda SD, angående belysning av del 
av Badstigen i Virserum
Beslut
Arbetsutskottet beslutar remittera motionen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund för beredning.

Samtidigt påminns om att innan beredning påbörjas ska kontakt ska tas 
med motionsställarna för att säkerställa motionens intentioner.

Sammanfattning
En motion om önskemål om belysning av en väg har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 
har 2017-09-26 lämnat in en motion om belysning. I motionen 
framkommer önskemål om belysning av Badstigens norra och södra del, 
samt Ola Ö stigen i Virserum. Motionsställarna menar att belysning skapar 
trygghet för fastighetsägarna samt verkar brottsförebyggande.

Kommunfullmäktige remitterade motionen enligt beslut § 116/2017 till 
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Motion från John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 2017-09-26
Kommunfullmäktige § 116/2017

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KSAU § 257/2017 Dnr 2017/152

Motion från Tommy Rälg, S, om att öka 
badandet i sjön Hulingen, Hultsfred
Beslut
Arbetsutskottet beslutar remittera motionen till kultur-och fritidskontoret 
för beredning.

Samtidigt påminns om att innan beredning påbörjas ska kontakt ska tas 
med motionsställaren för att säkerställa motionens intentioner.

Sammanfattning
En motion om att öka badandet i sjön Hulingen har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Tommy Rälg, S, har 2017-10-17 lämnat in en 
motion om att öka badandet i sjön Hulingen. Motionsställaren beskriver att 
utvecklingen som pågår runt sjön ökar attraktionsvärdet, och därför bör fler 
badplatser anläggas längs med Sjövägen och Herrstorpet.

Motionsställaren föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheten till flera badplatser samt att titta på andra möjligheter att ta 
tillvara på den attraktiva miljön vid sjön Hulingen.

Kommunfullmäktige beslutade § 118/2017 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag
Motion från Tommy Rälg, S, 2017-10-17
Kommunfullmäktige § 118/2017

Skickas till
Kultur- och fritidskontoret
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KSAU § 258/2017 Dnr 2017/155

Motion från Börje Helgesson, L, om att 
förstärka de årsrikas situation
Beslut
Arbetsutskottet beslutar remittera motionen till socialnämnden för 
beredning.

Samtidigt påminns om att innan beredning påbörjas ska kontakt ska tas 
med motionsställaren för att säkerställa motionens intentioner.

Sammanfattning
En motion om att förstärka de årsrikas situation har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2017-10-18 lämnat in en 
motion om att förstärka de årsrikas situation genom att införa projektet 
”Måltidsvän”. Motionsställaren föreslår att ansvariga förvaltningar 
skyndsamt utreder möjligheten till att initiera projektet ”Måltidsvän” 
tillsammans med föreningar och övriga civilsamhället. I motionen föreslås 
även det avsätts 75 000 kronor för projektet samt att motionen behandlas i 
budgetberedningen inför 2019.

Kommunfullmäktige beslutade § 120/2017 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Motion från Börje Helgesson, L, 2017-10-18
Kommunfullmäktige § 120/2017

Skickas till
Socialnämnden
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KSAU § 259/2017 Dnr 2017/123

Motion från Anders Andersson, KD, angående 
äldreboendegaranti
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till socialnämnden för 
beredning.

Samtidigt påminns om att innan beredning påbörjas ska kontakt ska tas 
med motionsställaren för att säkerställa motionens intentioner.

Sammanfattning
En motion angående äldreboendegaranti har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Anders Andersson, KD, har 2017-08-23 lämnat in 
en motion om äldreboendegaranti. Motionsställaren menar att det är hög till 
att lagstifta om en äldreboendegaranti, som skulle kunna garantera varje 
person över exempelvis 85 år en lagstadgad rätt att få en plats på ett 
äldreboende om så önskas. Förslaget innebär att beslutet att flytta till ett 
äldreboende helt ska vara den enskildes. Kommunens ansvar är att se till att 
det finns platser på olika boendealternativ.

Kristdemokraterna föreslår därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
klarlägga vad som inom nuvarande lagstiftning är möjligt att göra för att 
vår kommun ska kunna gå före och erbjuda en äldreboendegaranti, 
alternativt ta kontakt med SKL och socialdepartementet för att få de 
regeländringar som behövs.

Kommunfullmäktige beslutade § 115/2017 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Motion från Anders Andersson, KD, 2017-08-23
Kommunfullmäktige § 115/2017

Skickas till
Socialnämnden
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KSAU § 260/2017 Dnr 2017/164

Motion från Lars Rosander, Per-Inge Pettersson 
och Ulf Larsson, samtliga C, angående åtgärder 
för förbättrad folkhälsa, nr 1
Beslut
Arbetsutskottet beslutar remittera motionen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund för beredning. Vad gäller de punkter som berör 
skolan ska samråd ske med barn- och utbildningskontoret. 

Samtidigt påminns om att innan beredning påbörjas ska kontakt ska tas 
med motionsställarna för att säkerställa motionens intentioner.

Sammanfattning
En motion som är uppdelad i två delar och handlar om konkreta åtgärder 
för förbättrad folkhälsa har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Lars Rosander, Per-Inge Pettersson och Ulf 
Larsson, samtliga C, har 2017-11-02 lämnat in en motion om konkreta 
åtgärder för förbättrad folkhälsa.

Motionen tar upp ett antal punkter som motionsställarna vill ska ligga som 
grund för planläggningen när motionen bereds. 

Kommunfullmäktige beslutade § 121/2017 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag
Motion från Lars Rosander, Per-Inge Pettersson och Ulf Larsson, samtliga 
C, 2017-11-02
Kommunfullmäktige § 121/2017

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Barn- och utbildningskontoret
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KSAU § 261/2017 Dnr 2017/165

Motion från Lars Rosander, Per-Inge Pettersson 
och Ulf Larsson, samtliga C, angående 
konkreta åtgärder för förbättrad folkhälsa, nr 2
Beslut
Arbetsutskottet beslutar remittera motionen till kultur- och fritidskontoret 
för beredning.

Samtidigt påminns om att innan beredning påbörjas ska kontakt ska tas 
med motionsställarna för att säkerställa motionens intentioner.

Sammanfattning
En motion som är uppdelad i två delar och handlar om konkreta åtgärder 
för förbättrad folkhälsa har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Lars Rosander, Per-Inge Pettersson och Ulf 
Larsson, samtliga C, har 2017-11-02 lämnat in en motion om konkreta 
åtgärder för förbättrad folkhälsa.

Motionen tar upp ett antal punkter som motionsställarna vill ska ligga som 
grund för planläggningen när motionen bereds. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning § 122/2017.

Beslutsunderlag
Motion från Lars Rosander, Per-Inge Pettersson och Ulf Larsson, samtliga 
C, 2017-11-02
Kommunfullmäktige § 122/2017

Skickas till
Kultur- och fritidskontoret
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KSAU § 262/2017 Dnr 2017/154

Motion från Börje Helgesson, L, om att 
förebygga fallolyckor hos våra äldre
Beslut
Arbetsutskottet beslutar remittera motionen till socialnämnden för 
beredning.

Samtidigt påminns om att innan beredning påbörjas ska kontakt ska tas 
med motionsställaren för att säkerställa motionens intentioner.

Sammanfattning
En motion om att erbjuda halkskydd till äldre för att förebygga fallolyckor 
har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2017-10-18 lämnat in en 
motion om att förebygga fallolyckor hos äldre. I motionen föreslås att 
kommunen erbjuder halkskydd till våra äldre kommuninvånare, i första 
hand till de som idag har hemtjänst eller larm, i andra hand till alla över 65 
år. Motionsställaren föreslår även att medel för kommande säsong tas ur 
oförutsedda utgifter och därför behandlas vid budgetberedningen för 2019, 
samt att ansvarig förvaltning får i uppdrag att söka medfinansiering från 
exempelvis landstinget.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen § 
119/2017.

Beslutsunderlag
Motion från Börje Helgesson, L, 2017-10-18
Kommunfullmäktige § 119/2017

Skickas till
Socialnämnden
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KSAU § 263/2017 Dnr 2017/163

Motion från John Hoffbrink, SD, om avslutande 
av Hultsfreds kommuns engagemang i 
vindkraftsprojekt
Beslut
Arbetsutskottet beslutar invänta kommande hantering vad gäller  
vindkraftsbolaget och med detta avvakta motionen. 

Sammanfattning
En motion om kommunens engagemang i vindkraftsprojektet har lämnats 
in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten John Hoffbrink, SD, har lämnat in en motion 
angående kommunens engagemang i vindkraftsprojektet. Hultsfred 
kommun har tillsammans med Mönsterås och Högsby kommuner tidigare 
investerat i ett vindkraftsprojekt med placering i norra Sverige. 
Motionsställaren anser att detta är en dränering av kommunens ekonomi 
och vill därför att kommunfullmäktige beslutar avsluta sitt ägarengagemang 
och avyttrar sina andelar i vindkraftsprojektet.

Kommunfullmäktige beslutade § 123/2017 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat § 27/2017 om att snarast uppta 
förhandling med övriga delägare i syfte att avyttra de aktier kommunen via 
det kommunala industribolaget äger i Emåbygdens Vind AB. Med 
anledning av kommande hantering av vindkraftsbolaget.

Beslutsunderlag
Motion från John Hoffbrink, SD, 2017-11-03
Kommunfullmäktige § 123/2017

Skickas till
Kommunkansliet
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KSAU § 264/2017 Dnr 2017/54

Motion från Socialdemokraterna om möjligheter 
till att söka bidrag till aktiviteter m m
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
anse motionen besvarad med uppdrag till kommunledning att undersöka 
hur liknande tjänster utvecklats i andra kommuner, till exempel i Vetlanda. 

Sammanfattning
En motion om möjligheter till att söka bidrag till aktiviteter med mera har 
lämnats in av fullmäktigeledamoten Rosie Folkesson, S.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Rosie Folkesson, S har 2017-03-23 lämnat in en 
motion om möjligheter att söka bidrag till aktiviteter med mera.

Personalkontoret har efterhört med några förvaltningar om hur man ser på 
förslaget att anställa en administrativ resurs att vara förvaltningarna 
behjälplig med bidragsansökningar. Tanken med en administrativ resurs 
anses vara god men väcker också flera frågor och tveksamheter kring 
möjligheterna för en person att hantera bidragsansökningar för alla 
förvaltningar.

Personalkontoret har tidigare redogjort för förvaltningars syn och föreslagit 
avslag på motionen. Kommunstyrelsen beslutade § 67/2017 att 
återremittera motionen till kommunkansliet för ytterligare beredning av 
ärendet.

Kommunkansliet har stämt av med nio kommuner om de har någon 
liknande tjänst. Några kommuner har ingen sådan tjänst medan några har 
något liknande. Vetlanda och Oskarshamns kommuner har uttalade tjänster 
för uppdraget. I Oskarshamns kommun var dock tjänsten vakant för 
tillfället.

Vetlanda kommun har en tjänst som är 50 % landsbygdsutvecklare och 
50 % för att vara behjälplig vid bidragsansökan. Då tjänsten är relativt ny 
kan det vara av intresse att lyssna in längre fram om hur det går.  

Avstämningen har skickats till några chefer för reflektioner. Efter detta kan 
kommunkansliet konstatera att merparten säger att en sådan person måste 
ha god kunskap om verksamheten för vilken bidrag ska sökas. Det innebär 
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att svaret från personalkontoret fortfarande är den genomgående 
uppfattningen hos förvaltningarna. 

Genom olika sökningar på nätet kan kommunkansliet också se att det finns 
mycket information att få om vad som finns att sökas och hur man går 
tillväga.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunstyrelsens beslut § 67/2017
Personalkontorets yttrande
Sammanställning över kommunernas svar

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 265/2017 Dnr 2017/126

Utbetalning av partistöd för 2018
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att partistöd för år 2018 utbetalas till de politiska partierna i 
kommunfullmäktige enligt förteckningen nedan.

Parti
Antal

mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt
Socialdemokraterna 16 14 227 kr 115 216 kr 129 443 kr
Centerpartiet 11 14 227 kr 79 211 kr 93 438 kr
Sverigedemokraterna 5 14 227 kr 36 005 kr 50 232 kr
Moderaterna 4 14 227 kr 28 804 kr 43 031 kr
Kristdemokraterna 4 14 227 kr 28 804 kr 43 031 kr
Vänsterpartiet 3 14 227 kr 21 603 kr 35 830 kr
Miljöpartiet 1 14 227 kr 7 201 kr 21 428 kr
Liberalerna 1 14 227 kr 7 201 kr 21 428 kr
Summa 45 437 861 kr

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska enligt kommunens regler årligen ta beslut om 
utbetalning av partistöd till de politiska partierna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i § 109/2014 antagit ”Regler för lokalt partistöd i 
Hultsfreds kommun”. Enligt 5 § i reglerna ska partistöd betalas ut årligen i 
förskott senast under februari månad efter beslut av fullmäktige.

Enligt 4 § ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska ett granskningsintyg bifogas. 
Redovisningen ska ske senast 6 månader efter räkenskapsåret. Det innebar att 
redovisningen av 2016 års partistöd skulle vara inlämnat till kommunen senast 
2017-06-30.

Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat in 
redovisningen i tid.
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Partistöd utgår under 2018 med dels ett grundstöd om 14 227 kronor per parti 
samt dels ett mandatbundet stöd om 7 201 kronor per mandat. Baserat på 
utvecklingen för konsumentprisindex (KPI) har en justering av beloppen skett 
jämfört med 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 266/2017 Dnr 2017/169

Representation och gåvor - borttag av rutin för 
minnesgåva för förtroendevalda
Beslut
Arbetsutskottet beslutar i egenskap av personalorgan formulering för 50-
årsuppvaktning samt borttagande av 10-årsgåva för förtroendevalda.

Sammanfattning
Komplettering av text gällande 50-årsuppvaktning av förtroendevalda, 
ordinarie ledamöter likväl som dess ersättare.

Ärendebeskrivning
Personalkontoret har gjort en översyn av hantering vad gäller minnesgåvor 
till och 50-årsuppvaktning av förtroendevalda. Med den nya formuleringen 
ges möjlighet till styrelsen eller nämnden själva att hantera frågan utifrån 
den situation som gäller. 

Vad gäller tidigare bestämmelser om minnesgåva föreslås den utgå då den 
inte är lätt att följa då det en förtroendevald kan ha flera uppdrag samt att 
det numera förekommer tillfälliga avbrott i den politiska gärningen.   

Nytt förslag
50-årsuppvaktning
När du som medarbetare eller förtroendevald fyller 50 år ska 
verksamhetschefen när det gäller medarbetare och styrelse/nämnd när det 
gäller förtroendevalda uppvakta med blomstergrupp. Vid flera uppdrag får 
samråd ske om vem som uppvaktar. Inköpet debiteras verksamhetens konto 
(övriga kostnader).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-11-02

Skickas till
Personalkontoret
Kommunkansliet
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KSAU § 267/2017 Dnr 2017/170

Instruktion kommunchef - gemensamt 
reglemente för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden
Beslut
Arbetsutskottet ger kommunkansliet i uppdrag att komplettera reglementet 
vad gäller instruktion till kommundirektör samt översyn av andra mer 
skyndsamma ändringar i reglementet.

Sammanfattning
I och med att en ny kommunallag träder i kraft 1 januari 2018 kommer en 
revidering av det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- 
och utbildningsnämnden samt socialnämnden att ske under året 2018.

Dessförinnan behöver vissa justeringar göras där det bland annat hänvisas 
till paragrafer i lagar ändras. Notering föreslås också om att 
personuppgiftslagen ersätts av Dataskyddsförordningen 25 maj 2018.

Till detta då ska även en instruktion för kommunchefen fastställas, i 
kommunallagen benämnd kommundirektör.

Ärendebeskrivning
Tidigare reglemente har antagits av kommunfullmäktige § 15/2017 och 
trädde kraft 2017-02-06. 

Bakgrund
Från år 2018-01-01 träder den nya kommunallagen träda. En av nyheterna 
är att kommunerna åläggs att utforma och anta en instruktion för 
kommunens ledande tjänsteman, i lagen kallad kommundirektör. 

I nya kommunallagen finns följande:

7 kap Anställda
Direktören
1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande 
ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns 
under styrelsen.
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Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda 
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa 
direktörens övriga uppgifter.

Idag finns en instruktion över kommunchefens arbetsuppgifter. Denna finns 
i verksamhetsplan för kommunkansliet och kommunledning. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelser från kommunkansliet

Skickas till
Kommunkansliet
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KSAU § 268/2017 Dnr 2017/109

Uppföljning av ersättningsbestämmelserna för 
förtroendevalda
Beslut
Arbetsutskottet ger kommunkansliet i uppdrag att lämna förslag på hur 
kilometerersättningen skulle kunna hanteras.

Sammanfattning
En utvärdering av ändrade arvodesbestämmelser har genomförts under 
våren 2017.

Ärendebeskrivning
Från och med 2016-01-01 gäller nya arvodesbestämmelser. En jämförelse 
med tidigare år har skett och har presenterats för arbetsutskottet och även 
delgetts partigrupperna.

Kommunkansliet har skickat underlag för avstämning av de nya arvoden 
till partigrupperna. Eventuella synpunkter skulle lämnas till 
kommunkansliet senast 25 oktober 2017. Inga synpunkter har lämnats 
varför ärendet nu återkommer.

Två punkter som lyfts under året vid olika tillfällen är följande
- Ska reseersättning utbetalas vid ”frivilliga” uppdrag, till exempel 

arbetsgrupp i ”råd”, ska alla ”råd” ha reseersättning? Idag har 
tillgänglighetsrådet och pensionärsrådet km-ersättning.

- Ska restidsersättningen vara rimlig mot antalet körda mil? Idag 
finns endast begränsad restid 4 timmar men ingen gräns för km- 
ersättning. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet

Skickas till
Kommunkansliet
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KSAU § 269/2017 Dnr 2017/115

Offentlig toalett i Virserum
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att Föreningen 
Smalspåret Växjö-Västervik erhåller 100 tkr i engångsbidrag för 
byggnation av en toalettbyggnad på sin fastighet i Virserum. Finansiering 
föreslås ske från kommunstyrelsens konto för oförutsett. 

Vidare föreslår arbetsutskottet att kommunstyrelsen beslutar att föreningen 
ska erhålla ett bidrag om 1 000 kr per månad när toaletten hålls öppen för 
allmänheten. Finansiering sker genom gata/parks budget för park

Sammanfattning
Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik föreslår en gemensam lösning för 
offentlig toalett i Virserum.

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet beslutade § 112/2017 att ge avdelningschefen för gata/park 
i uppdrag att i samråd med kultur- och fritidschefen se över möjligheten till 
offentlig toalett i Virserum samt återkomma med underlag inkluderat drift- 
och skötselinstruktioner samt ansvar.

Bakgrunden till uppdraget är att det lämnats ett förslag från Föreningen 
Smalspåret Växjö-Västervik om en gemensam lösning för offentlig toalett i 
Virserum.

Föreningen har behov av en toalett för besökare till byggnadsminnet 
Virserums station. Behovet har ökat i takt med stigande besöksantal. 
Föreningen vill uppföra en offentlig toalett vid Virserums station som 
exteriört kommer se ut som ett klassiskt dass men interiört kommer 
innehålla en fullt tillgänglighetsanpassade toalett. 

Föreningen bedömer att det totalt skulle kosta mellan 50-100 tkr att 
färdigställa en sådan toalett. Vidare säger man att kommunen själva kan 
besluta om hur ofta toaletten kan vara tillgänglig som offentlig toalett men 
deras behov är under turistsäsongen.

Önskemål om offentlig toalett har framförts flera gånger i Virserum och 
andra tätorter i kommunen. Ingen lämplig lösning har kunnat genomföras 
på grund av höga kostnader och praktiska problem för att hantera löpande 
tillsyn och skötsel.
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Om toaletten i Virserum ska nyttjas som offentlig toalett är behovet som 
störst under samma säsong som föreningens behov finns. Därför är det 
lämpligare att föreningens sommarjobbare på platsen sköter den dagliga 
tillsynen och att föreningen själva styr över öppettiderna utifrån den nivå de 
klarar. 

För den servicen kan kommunen då istället ge ett löpande skötselbidrag för 
att toaletten hålls öppen, per månad. Förslagsvis 1 000 kr/månad under 
juni-augusti. 

Om engångsbidrag ska ges till föreningen för att kunna bygga toaletten 
måste nya medel fram då ingen av avdelningarna har några medel för detta 
avsatt i innevarande budgetar. 

Gata/park kan bidra med eventuell skyltning från lämpliga knutpunkter i 
Virserums samhälle till toaletten för den tiden den är öppen för 
allmänheten.

Beslutsunderlag
Förfrågan från Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik
Tjänsteskrivelse från gata/park

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 270/2017 Dnr 2017/175

Begäran om medel för busskostnader och 
tjänster
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen och ärendet kommer att 
behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 21 november 2017. 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren, andre vice 
ordförande Mikael Lång, barn- och utbildningschef Per Theorin samt 
ställföreträdande barn- och utbildningschef Martins Snickars redogör för 
kommande ärende till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 15 
november 2017.

Med anledning av att kommunstyrelsen sammanträder redan på tisdag 21 
november redogör presidiet för kommande ärende.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 271/2017 Dnr 2017/176

Utökning i barn- och utbildningsnämndens 
budget 2018
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen och ärendet kommer att lyftas 
på kommunstyrelsens sammanträde 21 november 2017.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren, andre vice 
ordförande Mikael Lång, barn- och utbildningschef Per Theorin samt 
ställföreträdande barn- och utbildningschef Martins Snickars redogör för 
kommande ärende till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 15 
november 2017.

Med anledning av att kommunstyrelsen sammanträder redan på tisdag 21 
november 2017 redogör presidiet för kommande ärende.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 272/2017 Dnr 2017/177

Utökning av tjänster i förskolan
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen och ärendet kommer att lyftas 
på kommunstyrelsens sammanträde 21 november 2017.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren, andre vice 
ordförande Mikael Lång, barn- och utbildningschef Per Theorin samt 
ställföreträdande barn- och utbildningschef Martins Snickars redogör för 
kommande ärende till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 15 
november 2017.

Med anledning av att kommunstyrelsen sammanträder redan på tisdag 21 
november redogör presidiet för kommande ärende.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 273/2017

Rutin skolresor
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen och ger ekonomichefen i 
uppdrag att återkomma med en utvärdering av rutinen längre fram.

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Henric Svensson redogör för ny rutin vad gäller skolresor och 
hantering kring dessa.

Skickas till
Ekonomichefen
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KSAU § 274/2017

Rutin för utbetalning av individuellt 
försörjningsstöd
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Sektionschef Marie Stjernström, socialförvaltningen, redogör om rutin för 
försörjningsstöd.

Skickas till
Ekonomichefen
Sektionschefen
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KSAU § 275/2017 Dnr 2017/168

Emåbygdens Vind
Förslag
Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
tillskjuta HKIAB 4 mnkr motsvarande nedskrivning och aktieägartillskott 
för Emåbygdens Vind AB.

Åke Nilsson, KD deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
För att återställa det egna kapitalet och göra nedskrivning av 
vindkraftverket för att få en värdering enligt beräkningarna behövs 
ett tillskott med totalt 10,0 mnkr. Av dessa är 7,9 mnkr för 
nedskrivning och 2,1 mnkr för att återställa det egna kapitalet och 
ge en marginal för framtiden. HKIAB och därmed Hultsfreds 
kommuns del av tillskottet blir 4 mnkr.

Ärendebeskrivning
Emåbygdens Vind AB bildades under 2014 och är ett samägt 
bolag av Mönsterås kommun, Hultsfreds kommunala industri 
AB och Högsby kommun. Bolaget äger ett vindkraftverk som 
ska producera el till de berörda parternas lokaler. 
Bolaget ägs med andelarna: Mönsterås kommun 40 procent, 
Hultsfreds kommunala industri AB 40 procent samt Högsby 
kommun 20 procent. 
Det gemensamma bolaget bildades genom att Hultsfreds kommun 
och Högsby kommun ställde frågan om ett gemensamt bolag till 
följd av att Mönsterås kommun arbetade fram underlag för att 
köpa ett vindkraftverk. Respektive kommuns kommunfullmäktige 
beslutade om att gemensamt bilda ett bolag och att upphandla ett 
vindkraftverk.
Upphandlingen resulterade i ett köp av ett vindkraftverk på 
Nötåsen i Sundsvall. Vindkraftsparken har byggts upp av Eolus 
Vind AB. Bolaget bildades och övertog ett nytt vindkraftverk från 
Eolus Vind AB. Avtalen tecknades den 27 juni 2014. 

Finansieringen av vindkraftverket sköts i bolaget genom upptaget 
lån. Lånets räntor och amortering betalas via elproduktionen. 
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Året 2016 visade sig vara ett dåligt vindår vilket visade sig i de 
ekonomiska rapporterna. Som en följd av detta har bolaget under 
2016 fått ett aktieägartillskott på 1 000 tkr vilket reglerades vid 
årets slut. Dock visade resultatet för de sista månaderna i bolaget, 
efter ägarnas beslut om tillskott, att aktieägartillskottet inte var 
tillräckligt för att återställa det egna kapitalet till fullo. 
Omsättningen under 2016 minskade totalt med mer än 30 procent 
jämfört med föregående år. Den minskade omsättningen beror på 
minskad produktion och vikande priser för el och certifikat. 

Året 2016 präglades av dåliga vindförhållanden och fortsatta låga 
priser på el och elcertifikat. Energimarknaden har under flera års 
tid haft sjunkande elpriser, vilket pressat många som äger 
vindkraft och andra anläggningar som producerar el. Indikationen 
är att elpris och certifikatpris fortsatt kommer att ligga på låga 
nivåer. Låg ersättning för el och elcertifikat har tryckt ner priserna 
på nya och begagnade vindkraftverk. Detta påverkar värdet på 
vindkraftverket. Elproduktionen under 2017 beräknas bli högre än 
under förra året. 

Som en följd av det som beskrivs har styrelsen agerat utifrån de 
nya ekonomiska förutsättningar som kommit fram sedan 
investeringen gjordes. 

De åtgärder som gjorts är följande: 
 Till följd av att det egna kapitalet inte helt återställdes 

under 2016 har en kontrollbalansräkning upprättas.
 En aktuell värdering av vindkraftverket har tagits fram med 

underlag från Eolus Vind AB och Tommy Göransson 
(vindkraftskonsult).  Deloitte har tagit del av värderingen 
och har inget att erinra mot beräkningen.

 På styrelsemöten har underlagen diskuterats och använts 
för att kunna föreslå ägarna att besluta om nedskrivning 
och samtidigt ha ett underlag för vad verket är värt idag vid 
en eventuell försäljning. Om det föreslagna 
kapitaltillskottet tillförs bolaget visar prognoser för 2018 
och kommande år ett överskott i bolagets verksamhet.

Under 2017 ska det egna kapitalet återställas till fullo. 
Anledningen till att nedskrivning inte gjordes under 2016 beror på 
osäkra indikationer på det ekonomiska värdet av vindkraftverket. 
De framtagna underlagen ger nu ett fullgott beslutsunderlag för att 
styrelsen kan kalla till en extra bolagsstämma.

Beräkningsunderlaget som upprättats bygger på följande:
Kalkylen görs med en undersökning av marknadspriset i dag är på 
ett nytt verk och nypriset är ca 3500 kr/MWh
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Medelberäkning görs av nypriset och möjligt investeringsutrymme 
för ett nytt verk. Medelvärdet blir då 3 335 kr/MWh.
Verkets beräknade produktion är 7 300 MWh/år på det aktuella 
verkat enligt tillverkaren och med de förutsättningar som mättes på 
vindkraftsparken med sodar och mast.
Startdatum för certifikat är 2015-07-01 vilket innebär att verket är 
36 månader 2018-01-01.
Slutsatsen av värdet 2018-01-01 blir då 20,694 Mkr 
Modellen ger ett underlag som även svarar på frågan från styrelsen 
om vad verket är värt vid en eventuell försäljning. 
Beräkningarna visar att verket är värt cirka 20,7 mnkr. Eftersom 
bolaget idag förbrukat sitt egna kapital måste även detta återställas. 
För att återställa det egna kapitalet och göra nedskrivning av 
vindkraftverket för att få en värdering enligt beräkningarna behövs 
ett tillskott med totalt 10,0 mnkr. Av dessa är 7,9 mnkr för 
nedskrivning och 2,1 mnkr för att återställa det egna kapitalet och 
ge en marginal för framtiden.
I enlighet med ägarandelarna bör kapital tillskjutas från respektive 
kommun enligt följande:
Mönsterås 4,0 mnkr
Hultsfred  4,0 mnkr
Högsby 2,0 mnkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 276/2017 Dnr 2017/172

Styrelse för Invensys AB
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att till styrelse i Invensys AB utse följande personer:

Ordinarie                         Ersättare
Lars Rosander, C Gunilla Aronsson, C
Kråketorp Bänarp 1
570 80 Virserum 577 94 Lönneberga

Åke Nilsson, KD Anders Andersson, KD
Bruksallén 7                       Svallgatan 5
577 51 Silverdalen 570 81 Järnforsen

Åke Bergh M Per-Inge Pettersson, C
Bergstigen 3                       Åkerö
570 84 Mörlunda 570 84 Mörlunda

Rosie Folkesson, S Tommy Rälg, S
Rönnvägen 10 N Föreningsgatan 5
577 33 Hultsfred 577 35 Hultsfred

Tomas Söreling, S              Lena Hasting, S
Byängsvägen 6                   Skifferstigen 3
570 82 Målilla 577 37 Hultsfred

Ordförande Lars Rosander
Förste vice ordförande Åke Nilsson
Andre vice ordförande Rosie Folkesson

Ärendebeskrivning
Kommunen förvärvar i enlighet med beslut KF §35/2015 bolaget Invensys 
AB. Bolaget äger fastigheten Träförädlingen 10 och förvärvet är ett led i 
saneringen av gamla VARTA- området.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 277/2017 Dnr 2017/150

Brev om polisens närvaro i Hultsfreds kommun 
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen

Ärendebeskrivning
Kommunen har skickat brev 20170919 till regionpolischef Carina Persson 
och polisområdeschef Patrik Oldin om att det är viktigt med polisnärvaro i 
Hultsfreds kommun. 

Ett svarsbrev har nu kommit från Patrik Oldin där det föreslås ett möte. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 236/2017 att ordförande Lars 
Rosander och andre vice ordförande Rosie Folkesson fick i uppdrag att 
delta på möte med polisen.

Ett möte har nu ägt rum och ytterligare ett möte ska ske efter årsskiftet.

Beslutsunderlag
Brev till polisen 20170919
Svar från polisen 20171016
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 236/2017
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KSAU § 278/2017

Anmälningsärenden
1. Översiktsplan Oskarshamns kommun
2. Information från Kommunassurans Syd Försäkrings AB
3. Information om kommande enkät från Boverket
4. Ordförande informerar om kommande förlängning av avtal för Campus 
Hultsfred, Vimmerby och Västervik.
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