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1 (1)Meddelande

2017-04-10

Meddelanden
1. Redovisningen av anslagen för oförutsedda 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
17 865 600:- 0:- 17 865 600:-

2. Årsredovisningen 2016 finns nu på kommunens hemsida.

3. Beslut från kommunstyrelsen om en ny överenskommelse om samverkan
mellan polismyndigheten och Hultsfred kommun samt att tidigare
överenskommelse har upphört att gälla.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 31/2017 Dnr 2017/50 106

Överenskommelse om samverkan mellan polis 
och kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna överenskommelsen mellan 
Polismyndigheten och Hultsfreds kommun.

Vidare beslutas att överenskommelsen ska meddelas i kommunfullmäktige 
och att tidigare överenskommelse har upphört att gälla. 

Ärendebeskrivning
Kommunen har tidigare haft överenskommelse med polisen där man 
gemensamt prioriterar områden för gemensamma insatser.

Det lokala brottsförebyggande rådet har tillsammans sett över 
överenskommelsen som bland annat innehåller vision, mål, prioriteringar 
och modell för vad som ska göras.

Överenskommelsen ska gälla från 2017-01-01 till 2019-12-31.

Beslutsunderlag
Förslag till överenskommelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 76/2017

Skickas till
Trygghetsstrategen
Brottsförebyggande rådet
Kommunfullmäktige för kännedom
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 27/2017 Dnr 2017/56

Utökning av förskola i Hultsfreds tätort
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att utöka med 
en förskoleavdelning genom att hyra en modul. Den nya avdelningen ansluts 
till befintliga Råsebäcks förskola.

Kommunfullmäktige föreslås även besluta om personalkostnader 2 350 000 
kronor för helår för upp till 5 tjänster för att göra om två avdelningar från 15-
timmarsverksamhet till småbarnsavdelningar. 

För 2017 beräknas utfallet för alla kostnader på halvårseffekt utom kostnader 
för inventarier vilket innebär 1 947 400 kronor.  

De utökade hyres- och personalkostnaderna tas med i budgetdialogen för 
2018.

Sammanfattning
Barn- och utbildningschef Per Theorin och biträdande barn- och 
utbildningschef Martin Snickars redogjorde för ärendet på arbetsutskottets 
sammanträde 2017-03-28.

Förskolan i Hultsfreds kommun har under de senaste åren ökat kraftigt i 
antalet inskrivna barn. Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-21 att utöka 
med tre avdelningar i Hultsfred och med två avdelningar vid Venhaga förskola 
i Målilla. Antalet barn i kö har fortsatt att öka vilket gör att befintliga lokaler 
inte kommer att räcka till. 

Förslag på lösning är att göra om två befintliga 15-timmarsavdelningar till 
småbarnsavdelningar på heltid eftersom antalet migrationsbarn har minskat. 

Behovet av antalet förskoleplatser är störst i Hultsfred och en tillfällig lösning 
är att utöka ytterligare med en modulavdelning vid Råsebäcks förskola för att 
tillgodose behovet av antalet platser.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet och  
föreslår kommunfullmäktige att besluta om att utöka med en 
förskoleavdelning genom att hyra en modul. Den nya avdelningen ansluts till 
befintliga Råsebäcks förskola.

Markberedning och bygglov går på upp till 90 000 kronor. Kostnaderna för 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

drift går på 27 900 kronor/månad och personalkostnader på 1 400 000 kronor 
för helår för upp till 3 tjänster och inventariekostnader till ny avdelning på upp 
till 100 000 kronor. 

Kommunfullmäktige föreslås även besluta om personalkostnader 2 350 000 
kronor för helår för upp till 5 tjänster för att göra om två avdelningar från 15-
timmarsverksamhet till småbarnsavdelningar. 

För 2017 beräknas utfallet för alla kostnader på halvårseffekt utom kostnader 
för inventarier.  

De utökade hyres- och personalkostnaderna tas med i budgetdialogen för 
2018.

Kostnader för 2017
Markberedning 70 000 kr
bygglov 20 000 kr
Hyreskostnader modul 6 månader 27900kr/månad 167 400 kr
inventarier modul förskola 100 000 kr
3 tjänster till Råsebäck 5 månader 590 000 kr
5 tjänster till Venhaga och Stålhagen 5 
månader 1 000 000 kr

Totalt: 1 947 400 kr

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 39/2017
Ordförandebeslut barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 84/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 28/2017 Dnr 2017/57

Två tjänster för social verksamhet
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att barn- och 
utbildningsnämnden får överskrida budget med 950 000 kronor för utökade 
personalkostnader med två tjänster för social verksamhet som kan kopplas 
till ungdomsenhetens befintliga verksamhet. 

För 2017 beräknas utfallet för personalkostnaderna på halvårseffekt vilket 
innebär 400 000 kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att en återrapportering ska ske hösten 2017 om 
organisation och bemanning inom skolan. 

Sammanfattning
Förslag för stötta elever som är i behov av särskilt stöd genom att 
komplettera befintliga verksamheter med en del för social stöttning till de 
elever som behöver det. 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef Per Theorin och biträdande barn- och 
utbildningschef Martin Snickars redogjorde för ärendet på arbetsutskottets 
sammanträde.

Det finns ett behov både i grundskolan och på Hultsfreds gymnasium att 
kunna förbättra tryggheten och studiemiljön i skolorna. För att kunna stötta 
alla elever som är i behov av särskilt stöd finns det behov av att 
komplettera befintliga verksamheter med en förstärkning för social 
stöttning till elever som behöver det. 

Att förstärka den sociala verksamheten har två syften. Det ena syftet är 
enligt Skollagen 5 kapitel 3 § ”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt 
att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studiero.” Det andra syftet är att stötta de elever som saknar 
studiemotivation tillfälligt och har ökad frånvaro från undervisningen. Det 
finns risk att elever som saknar studiemotivation stör studieron för övriga 
elever på ett negativt sätt. De elever som stör studieron eller har bristande 
närvaro på lektionerna behöver få social stöttning för att kunna hitta 
motivationen igen för sina studier. 

Skolorna i Hultsfred har redan idag ett gott samarbete med kommunens 
ungdomsenhet som leds av kultur- och fritidsförvaltningen. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Grunden till arbetet i ungdomsenheten ligger i att skapa relationer till 
ungdomar. Framförallt för att stödja ungdomarna så att de kan ta tillvarata 
och använda sina egna inneboende resurser. Ungdomsenhetens uppdrag är 
att främja en god relation till vuxenvärlden, skapa positiv fritid och öka 
ungas känsla av delaktighet i samhället. 

För att skapa en social verksamhet för att stötta de elever som behöver det 
finns det behov av två tjänster som kan kopplas till ungdomsenhetens 
befintliga verksamhet i samverkan med skolorna. För att lyckas med den 
sociala stöttningen är även behovet av täta föräldrakontakter viktiga vilket 
sker genom det tänkta arbetet i den sociala verksamheten.  
Personalkostnader för två tjänster räknas uppgå till 950 000 kronor för 
helår. För 2017 beräknas utfallet för personalkostnaderna på halvårseffekt. 
De utökade personalkostnaderna tas med i budgetdialogen för 2018.

Återrapportering
På mötet lyfts önskemål om en återrapportering om skolans organisation 
och personalläget. Återrapporteringen föreslås ske under hösten.  

Förslag till beslut  
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om att barn- och utbildningsnämnden får 
överskrida budget med 950 000 kronor för utökade personalkostnader med 
två tjänster för social verksamhet som kan kopplas till ungdomsenhetens 
befintliga verksamhet. För 2017 beräknas utfallet för personalkostnaderna 
på halvårseffekt. 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 40/2017
Ordförandebeslut barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 26/2017 Dnr 2017/49 249

Markbyte för del av X i Silverdalen
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 
förslag till markbytesavtal.

Sammanfattning
Förslag om markbyte i Silverdalen.

Ärendebeskrivning
En förfrågan har inkommit till kommunen om att byta mark i Silverdalen. 

På fastigheten X finns en gammal deponi som under cirka 10 år fungerade 
som mottagare av hushållsavfall från Lönneberga och Silverdalen. 

Ägaren till X önskar att kommunen byter till sig ett markområde inklusive 
den gamla deponin mot del av X (del 6), X samt X. 

Kommunens skogsförvaltare har gjort en värdering av de aktuella 
markområdena och kan konstatera att värdet på markerna är lika stora och 
att ett byte kan ske utan att någon mellanskillnad ska betalas

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förbundschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 25/2017 Dnr 2017/55

Medlemskap i Inera AB
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förvärva 5 (fem) aktier i 
Inera AB av SKL Företag AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i 
enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

Vidare föreslås att redovisat aktieägaravtal godkänns och att inträda som 
part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

Sammanfattning
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) erbjuder förvärv av aktier i 
Inera. Genom Inera möjliggörs en nationell samordning av digitaliseringen 
i landets kommuner. 

Ärendebeskrivning
Kommunchefen Lars-Erik Rönnlund och eUtvecklingschefen Stefan 
Wittlock har länge försökt förmå SKL att ta större ansvar för samordningen 
av den digitala transformationen i landets primärkommuner. Därför är 
SKL:s förvärv av Inera AB och den följande försäljningen av aktier till 
kommuner en välkommen nyhet. Det är ett mycket bra och efterlängtat 
initiativ av SKL. Digitaliseringen av kommuner bör ske så mycket som 
möjligt på nationell nivå. På detta sätt deltar Hultsfreds kommun. 

En sammanfattning av vad medlemskapet i Inera kan innebära.
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka 
hastigheten, kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och 
regioners digitalisering är:
 Medlemsgemensamma digitala lösningar. 
 Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam 

kravställning.
 Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas 

verksamheter.

Beslutsunderlag
Erbjudande från SKL
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 29/2017 Dnr 2017/43

Tillväxt- och näringslivsprogrammet - 
insatsområde 7, Miljöfokus - hållbar tillväxt och 
teknikutveckling
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att insatsområde 7, 
Miljöfokus - hållbar tillväxt och teknikutveckling,  utgår ur Tillväxt- och 
näringslivsprogrammet 2016-2019 då det arbetas in i andra dokument.

Sammanfattning
Arbetsgrupper finns utsedda i varje insatsområde i Tillväxt- och 
näringslivsprogrammet. I insatsområde 7 har svårigheter funnits att tillsätta 
en fullständig arbetsgrupp. Utvecklingskontoret har gått igenom mål och 
aktiviteter i insatsområde 7 i Tillväxt-och näringslivsprogrammet.

Ärendebeskrivning
Utvecklingskontoret har gått igenom mål och aktiviteter i insatsområde 7. 
Flera av målen har miljö- och byggnadsförvaltningen redan nu i sin 
verksamhet. Några mål ses som omöjliga att genomföra och några finns 
redan i kommunfullmäktiges strategikarta – Lite bättre varje dag – Hållbart 
samhälle.  Fyra av målen kan flyttas till andra insatsområden i Tillväxt- och 
näringslivsprogrammet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga från utvecklingschef Lars Gjörloff
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 66/2017 

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 30/2017 Dnr 2017/2 009

Redovisning av motioner under beredning 2017
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av 
motioner under beredning.

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 2017-03-22. Det är 14 motioner och den äldsta är från 
2015-03-23. 

Vid kommunfullmäktige 2017-03-20 kom den senaste motionen in och som  
kommer att remitteras för beredning.

Följande motioner är under beredning:

Motion om kulturskola ks 
2015/58

S Kultur- och fritidschef

Motion från Folkpartiet om ökad 
trygghet i vardagen

ks 
2015/75

L Säkerhetssamordnaren

Motion från Rosie Folkesson, S, om 
klättervägg i Mörlunda

ks 
2016/19

S Kultur- och fritidschef

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

ks 
2016/22

S Ekonomikontoret

Motion från Per-Inge Pettersson, C, om 
bättre belysning i nära anslutning till 
ICA Nära Sundbergs för ökad 
trafiksäkerhet i Mörlunda

ks 
2016/56

C Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund

Motion från Kristdemokraterna om 
centrumbilden i Hultsfred kan bli 
bättre - ny plats för sopor

ks 
2016/58

K
D

Samhällsbyggnads-
gruppen

Motion från Kristdemokraterna om att 
sänka avgiften för att pröva 
strandskyddet

ks 
2016/78

K
D

Kommunchef

Motion från Lizette Wästerlund och 
Mikael Lång, båda S, om barn- och 
ungdomsperspektiv

ks 2016/
132

S Kommunkansliet
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Motion från Börje Helgesson, L, om 
motprestation för att erhålla 
försörjningsstöd (socialbidrag)

ks 2016/
136

L Socialnämnden

Motion från Per-Inge Pettersson om 
tydligare arbete som främjar god hälsa

ks 2016/
151

C Personalchef

Motion från Lizette Wästerlund, S, m fl 
om korttidsboende för personer med 
en psykiatrisk funktionsnedsättning

ks 2016/
158

S Socialnämnden

Motion från Mikael Lång och Lizette 
Wästerlund, båda S, om utökad 
barnomsorg på kvällar och helger

ks 2017/
17

S Barn- och 
utbildningsnämnden

Motion om att sända 
kommunfullmäktige direkt via webb-
TV och över kommunens hemsida

ks 
2017/9

L Turism- och 
informationsenheten

Motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, SD, om asfaltering av väg till 
badplatsen vid Kaffeberget i Virserum

ks 2017/
36

SD Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 74/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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