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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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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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KS § 80/2017 Dnr 2017/142

Verifiering av 2018 års investeringsbudget
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till 2018 års investeringsbudget.

Sammanfattning
Förslag till 2018 års investeringsbudget har överlämnats för verifiering.

Ärendebeskrivning
Enligt budgetplan ska verifiering av nästkommande års investeringsbudget 
verifieras av kommunstyrelsen.

På mötet redogör controller Patrik Simonsson för kommande års 
investeringsbudget.

Beslutsunderlag
Investeringsbudget för 2018 - tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 220/2017

Skickas till
Ekonomikontoret
Revisorerna
Samtliga förvaltningar
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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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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 § 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 § 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 § 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 § 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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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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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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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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- 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

21



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-17

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 89/2017 Dnr 2017/127

Bonus kvartsfinal för Dackarna 
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner finansiering med 21 500 kronor ur 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov till Dackarna enligt avtal.   

Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås i enlighet med partner- och sponsringsavtal 
finansiera bonus till Dackarna på 21 500 kr. Finansiering föreslås tas från 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Ärendebeskrivning
Dackarna nådde kvartsfinal i 2017 års slutspel i elitserien.

Partner- och sponsringsavtalet mellan Målilla Motorklubb och Hultsfreds 
kommun innefattar en bonus på 21 500 kr om Dackarna når kvartsfinal. 
Denna bonus finns inte inom budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 192/2017

Skickas till
Ekonomikontoret
Turism- och informationsenheten 
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KS § 90/2017 Dnr 2017/135

Avtal med Virumsvallen AB 2017-2018
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner avtalet med Virumsvallen för 2017-2018.

Vidare beslutas att Virumsvallen AB får i uppdrag att återkomma med en 
femårsplan för bland annat kommande investeringsbehov. 

I kommande möte med styrelsen ska frågan om utökad åktid för 
allmänheten lyftas i enlighet med tidigare beslut 2016. 

Sammanfattning
Ett avtal upprättas årligen där kommunen betalar för att få nyttja ishallen 
under vissa tider.  

Ärendebeskrivning
Ett avtal för 2017/2018 har upprättats mellan Virumsvallen AB som 
fastighetsägare/hyresvärd och Hultsfreds kommun som hyresgäst. För 
nyttjande av ishallen under hyresperioden betalar Hultsfreds kommun 
768 000 kronor.

I avtalet finns noterat de veckodagar och tidpunkter som Hultsfreds 
kommun har rätt att nyttja. I ett kommande möte med styrelsen för 
Virserumvallen kommer åktider att lyftas i enlighet med beslut 2016 om att 
utöka åktiden. Det kommer också att tas upp om att ta fram en fem- eller 
tioårsplan för ishallens kommande behov av åtgärder.
  
För 2016/2017 betalade kommunen 658 000 kronor.   

Yrkande
Tomas Söreling, S yrkar att frågan om utökad åktid för allmänheten ska 
ingå i beslutstexten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förbundschefen
Förslag till avtal

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Kultur- och fritidschefen
Ekonomikontoret
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KS § 91/2017 Dnr 2017/149

Gemensam ledningsorganisation inom 
räddningstjänsten upphör
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna att den gemensamma 
ledningsorganisationen inom Räddningstjänsten för Hultsfred och 
Vimmerby ska upphöra från och med 1 november 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat § 96/2015-09-08 om en gemensam 
operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Hultsfred och 
Vimmerby kommuner.

Efter samrådsmöte mellan Hultsfreds och Vimmerbys kommunledning den 
6 oktober 2017 har man kommit överens om att gemensam 
ledningsorganisation inom Räddningstjänsten ska upphöra den 1 november 
2017. 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna denna överenskommelse

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 96/2015

Skickas till
Vimmerby kommun
Räddningstjänsten Hultsfred
Räddningstjänsten Vimmerby
Personalkontoret
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KS § 92/2017

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

 Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-08-28   2017-09-12    2017-09-19   2017-09-26

 Delegationsbeslut
Ordförande
2017-09-13   2017-10-02
Ekonomichefen 
2017-09-20
Utredare/inspektör
2017-09-13

  Meddelande
1. Yttrande från barn- och utbildningsnämnden på remissen ”Nästa steg?” 
förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU2017:60)
2. Socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson lämnar en lägesrapport 
om särskilt boende och behov av fler särskilda boenden.
3. Tommy Rälg informerar om Regiondagarna och torsdagen 19/10 som 
handlar om hur man bygger framtiden med fokus på trä.    
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

   § 
Ja

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Lars Rosander, C X

2 Åke Nilsson, KD  X

3 Rosie Folkesson, S X

4 Åke Bergh, M X

5 Mikael Petersson, L X

6 Per-Inge Pettersson, C X

7 Tomas Söreling, S X

8 Lena Hasting, S X

9 Tommy Rälg, S X

10 Silva Andersson, S X

11 John Hoffbrink, SD X
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