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Ärendelista  2018-01-16

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 1 Uppföljning av sponsringsavtal  Målilla 
Traktor Power Weekend 2017 

2017/183

§ 2 Revisionsrapport Uppföljning styrning och 
ledning av Campus Hultsfred 2017 

2017/160

§ 3 Förlängning samverkan Campus i Småland 
2.0 

2017/185

§ 4 Förslag om hantering av stiftelsen 
Skolsamfonden, stiftelsen Sociala 
samfonden samt stiftelsen Irene Engdahls 
fond 

2017/195

§ 5 Tillsättning av chef för barn- och 
utbildningsförvaltningen 

2017/192

§ 6 Medarbetarenkäten 2017  

§ 7 Riktlinjer mot kränkande särbehandling 2017/203

§ 8 Handlingsplan våldsbejakande extremism 2017/140

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

2017/17

§ 10 Motion från Åke Nilsson och Lennart 
Davidsson, KD, om att minimera körning 
med privata fordon i tjänsten

2017/82

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

2017/9

§ 12 Lekplatsutredningen 2017/79

§ 13 Revidering av reglemente för miljö- och 
byggnadsnämnden

2018/7

§ 14 Förändring av taxa för trygghetslarm utan 2017/202
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biståndsbeslut

§ 15 Omfördelning medel inom åtgärdsplanerna 
asyl- och integration (”Fri500”)

2017/201

§ 16 Ombudgetering - utrymmen för 
ambulanspersonal på Hultsfreds 
Räddningsstation

2017/209

§ 17 Överklagan beslut i kommunfullmäktige § 
150/2017, 4 mnkr till HKIAB

2017/206

§ 18 Uppföljning av kommunfullmäktiges 
beslut - Vartaområdet

§ 19 Anmälan av delegationsbeslut m m 2018 2018/2

Närvarolista
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KS § 1/2018 Dnr 2017/183

Uppföljning av sponsringsavtal Målilla Traktor 
Power Weekend 2017 och avtal för 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om avtal med Traktorevent Sverige AB för 
Målilla Traktor Power Weekend 2018 för ytterligare ett år samt option för 
2019.  

Avtalet för 2018 innebär en kostnad på 40 000 kr och finansieras ur 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Sammanfattning
Uppföljning av sponsringsavtal för Målilla Traktor Power Weekend 2017 
samt förslag för ytterligare två år.

Ärendebeskrivning
I juni 2017 skrevs ett partneravtal mellan Traktorevent Sverige AB och 
Hultsfreds kommun för Målilla Traktor Power Weekend för år 2017. Avtalet 
har option för ytterligare två år, utifrån att en utvärdering ska ske hösten 2017 
då även beslut tas om fortsatt avtal och finansiering utifrån de 40 000 kronor 
per år som avtalet innebär.

Ett samtal kring utvärdering och framtid har ägt rum med arrangören. 
Arrangören har även lämnat in en skriftlig utvärdering. Arrangemanget 
genomfördes för första gången i egen regi under 2017. Trots de dåliga 
väderförutsättningarna ökade camping-ekipagen med cirka 150 ekipage 
mot föregående år.

Inför 2018 hoppas arrangören att få den europeiska klassen Euro Challenge 
till Målilla. Detta medför en ökad kostnad för arrangemanget på cirka 
200 tkr. Arrangören vill fortsätta att utöka arrangemanget för att locka fler 
besökare, även från Europa. Man har även som ambition att engagera fler 
föreningar samt samverka med lokalt näringsliv. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschefen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 279/2017

Skickas till
Turism- och informationsenheten
Ekonomikontoret
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KS § 2/2018 Dnr 2017/160

Revisionsrapport Uppföljning styrning och 
ledning av Campus Hultsfred 
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till svar på granskningen samt 
översänder svaret till revisorerna.

Jäv
Rosie Folkesson, S deltar inte på grund av jäv.

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
uppföljning av en tidigare granskning av styrning och ledning av Campus 
Hultsfred. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna 
granskningsplanen. 

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet beslutade § 248/2017 att ge uppdrag till campuschef Pär 
Kågefors att lämna förslag till svar på granskningen. Följande har lämnats:

1. Revisionen skriver 
Vidtas ändamålsenliga åtgärder vid avvikelser?
Vi anser att det inte genomförts tillräckliga och konkreta åtgärder för att 
nå en budget i balans. Dokumentationen av åtgärderna i styrelsens 
protokoll är bristfälligt. Verksamheten har under de senaste åren 
återkommande redovisat underskott som inte åtgärdats. Anledningarna till 
underskotten är inte främmande för verksamheten. Vi ser positivt på att 
controller från ekonomiavdelningen bistår Campus Hultsfred i frågor 
kopplat till redovisningen samt utredning av anledningar till underskotten.

Kommentar 
Campus Hultsfred har under 2017 vidtagit en rad åtgärder för att nå en 
ekonomi i balans. Åtgärderna är resultatet av en tätare kontakt med 
controller från ekonomiavdelningen som bistått Campus Hultsfred i frågor 
kopplat till redovisningen samt varit till stor hjälp vid utredning av 
anledningar till underskotten.

Campus Hultsfred konstaterar att åtgärderna varit bra, då årets preliminära 
resultat slutar på under -100 000 kronor.

Arbetet tillsammans med ekonomikontorets controller kommer att fortsätta 
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och stärkas.

Projektet Campus i Småland (Västervik, Vimmerby, Hultsfred) går vidare 
och utökas under 2018-2020 vilket leder till en tät kontakt och 
avrapportering till kommunstyrelsen. Detta främst genom att 
kommunstyrelsens ordförande deltar i styrgruppen för Campus i Småland. 

Eftersom kostnader måste tas för att åstadkomma ansökningshandlingar för 
YH-utbildningar föreligger alltid en viss risk om inte utbildningarna sedan 
skulle bli beviljade. Detta skapar en svår ekonomisk balansgång. Tanken är 
dock att en stor del av dessa projektkostnader ska kunna finansieras inom 
ramen för projektbudgeten för Campus i Småland.

Kommunstyrelsen kommer att följa Campus Hultsfreds verksamhet och 
projektet Campus i Småland. Vidare under året utvärdera om Campus 
Hultsfreds budget överensstämmer med kommunens långsiktiga 
ambitionsnivå för Campus Hultsfreds verksamhet.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport 2017-10-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 248/2017, 1/2017

Skickas till
Revisorerna
Ekonomikontoret för kännedom
Campuschefen
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KS § 3/2018 Dnr 2017/185

Förlängning samverkan Campus i Småland 2.0 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt samverkan vad gäller Campus i 
Småland 2.0 för tre år.

Under förutsättning att övriga finansiärer beslutar om deltagande i projektet 
sker finansiering för 2018 i ombudgeteringen 2018. För 2019 och 2020 ska 
500 000 kronor per år tas med i samband med budgetarbetet för 2019.

Jäv
Rosie Folkesson, S deltar inte på grund av jäv.

Sammanfattning
Förslag om förlängning av samverkan mellan Hultsfred, Vimmerby och 
Västervik vad gäller Campus i Småland.

Ärendebeskrivning
Kommunchef Lars-Erik Rönnlund redogör för förslag om förlängning av 
samverkansavtal om Campus i Småland 2.0. 

Redovisning av samverkan Campus i Småland skedde i samband på 
kommunledningsmöte med Vimmerby kommun.

I projektbeskrivning för 2018-2020 beskrivs verksamheten. Vad gäller 
finansiering av projektet innebär det 1 500 000 fördelat på tre år (500 000 
kronor per år) för Hultsfreds, Vimmerby och Västerviks kommuner.

Yrkande
Åke Bergh, M yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 282/2017, 303/2017

Skickas till
Campus Hultsfred
Campus Vimmerby
Campus Västervik
Vimmerby kommun
Västerviks kommun
Budgetberedningen
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KS § 4/2018 Dnr 2017/195

Förslag om hantering av stiftelsen 
Skolsamfonden, stiftelsen Sociala samfonden 
samt stiftelsen Irene Engdahls fond 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge uppdrag till ekonomikontoret att ta fram ett 
förslag till ansökan om upplösning av stiftelserna och därefter återkomma i 
ärendet.

Innan ansökan kan göras ges uppdrag till barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden att ta fram förslag i samråd med ekonomikontoret på 
vad pengarna kan användas till inom ramen för stiftelsernas ändamål.

Barn- och utbildningsnämnden hanterar Skolsamfonden och socialnämnden 
hanterar Sociala samfonden och Irene Engdahls fond. 

Sammanfattning
Förslaget är att upplösa stiftelserna genom att använda pengarna till 
ändamål i stiftelsernas andemening. Idag går tillgångarna i stiftelserna åt 
till att bekosta administration. Det finns ingen avkastning eller har varit så 
lite att det inte har täckt de administrativa kostnaderna, resultatet blir att 
tillgångarna minskar.

Tror någon att räntan kommer att öka så att den i framtiden kommer att 
täcka de administrativa kostnaderna då bör sammanslagning av stiftelserna 
kanske prövas. 

Ärendebeskrivning
På arbetsutskottets sammanträde den 14 mars 2017 togs beslutet att ”lämna 
uppdraget till ekonomikontoret om att se över möjligheten att slå samman 
fonderna till en fond (permutation)”.

De stiftelser som hanteras av ekonomikontoret i dag är, Högeruda, Irene 
Engdahls, Skolsamfonden och Sociala samfonden. I detta förslag kommer 
inte Högeruda fonden att hanteras.

De tre stiftelser som hanteras är Irene Engdahls, Skolsamfonden och 
Sociala samfonden.

Förslag
Förslaget blir att söka upplösning för alla tre fonderna och räkna med att 
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åtagande om Saldora och Johan Viktor Johanssons gravskötsel inte ses som 
en skuld i stiftelsen utan som ett åtagande kommunen har vid sidan av. 
Med dagens ränteläge så minskar fondernas tillgångar för varje år. 
 
Förslaget är att barn-och utbildningsnämnden och socialnämnden får till 
uppgift att ta fram förslag på vad tillgångarna kan användas till inom ramen 
för stiftelsernas andemening. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för 
Skolsamfonden och socialnämnden för Sociala samfonden och Irene 
Engdahls fond.

Tar kommunstyrelsen beslutet att följa förslaget innebär det följande:

Kommunen kommer att tappa intäkter vilket kommer att påverka resultatet 
negativt. Det är ekonomiavdelningen som kommer att få mindre intäkter, 
för 2017 är det 12,4 tkr. Lekmannarevisorerna kommer att få tre färre 
objekt att granska.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 58/2017, 296/2017
Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret

Skickas till
Ekonomikontoret
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
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KS § 5/2018 Dnr 2017/192

Tillsättning av chef för barn- och 
utbildningsförvaltningen 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Martin Snickars till ny chef för barn- 
och utbildningsförvaltningen från och med 3 februari 2018.

Ärendebeskrivning
Till ny barn- och utbildningschef efter Per Theorin föreslås biträdande 
barn- och utbildningschef Martin Snickars.

MBL-förhandlingar har genomförts 2017-12-13. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 292/2017
MBL-protokoll 2017-12-13

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Biträdande barn- och utbildningschef
Personalkontoret
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KS § 6/2018

Medarbetarenkäten 2017 
Beslut
Kommunstyrelsen har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
HR-strateg Anna Ahlgren informerar om resultatet av medarbetarenkäten 
2017.

Skickas till
Personalkontoret

11



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-16

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 7/2018 Dnr 2017/203

Riktlinjer mot kränkande särbehandling
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att de tidigare riktlinjerna 
för kränkande särbehandling som antogs av kommunfullmäktige 28 
november 2005 upphör att gälla.

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta om att kommunstyrelsen i 
fortsättningen får besluta om antagande av rutiner och riktlinjer för att 
förebygga och hantera kränkande särbehandling.

Beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen 
beslutanderätt vad gäller antagande enligt ovan godkänner 
kommunstyrelsen förslaget till nya dokument för att förebygga och hantera 
kränkande särbehandling. 

Sammanfattning
Personalkontoret har tagit fram nya dokument för att förebygga och hantera 
kränkande särbehandling för våra anställda. Dokumenten innehåller 
riktlinjer, rutiner samt en checklista.

Ärendebeskrivning
Riktlinjerna innehåller kommunkoncernens övergripande ställning mot alla 
former av diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella 
trakasserier, repressalier eller nedlåtande attityd mellan anställda. 
Riktlinjerna innehåller även definitioner av begreppen samt chefers och 
medarbetares ansvar för att förebygga kränkande särbehandling på våra 
arbetsplatser. 

Rutinerna innehåller beskrivning av vad dels den drabbade ska göra men 
framförallt rutiner för hur koncernens chefer ska fånga upp signaler och 
genomföra åtgärder för att oönskade beteenden ska upphöra. Till rutinerna 
finns även en checklista för cheferna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samt bilagor
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 313/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 8/2018 Dnr 2017/140

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 
handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Sammanfattning
Samtliga landets kommuner är idag delaktiga i det nationella nätverket mot
Våldsbejakande extremism. Fler och fler kommuner antar handlingsplaner,
fler tillsätter lokala samordnare och fler ser möjligheten att integrera frågan
i befintliga strukturer. Ett förslag till handlingsplan mot våldbejakande 
extremism har nu tagits fram av trygghetsstrategen. 

Ärendebeskrivning
Trygghetsstrateg Linus Ivarsson har tagit fram ett förslag till handlingsplan 
mot våldsbejakande extremism. Kommunen har tidigare inte haft någon 
sådan plan.

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har antagit en 
strategi för att stärka demokratin mot våldsbejakande extremism. 

Lagstiftningen har till viss del blivit tydligare, riksdagen har till exempel 
skärpt lagstiftningen kring terrorresor och det förebyggande arbetet sker 
främst på lokal nivå. Det är kommunens medarbetare, lokala poliser och det 
civila samhället som har möjligheten att förebygga våldsbejakande 
extremism. Genom möten och samtal mellan vuxna och ungdomar kan vi 
göra skillnad.

Det är här den kommunala handlingsplanen mot våldsbejakande extremism 
kommer in. Hur ska vi jobba i kommunen mot detta? 

Samverkan och kunskapsdelning mellan både kommunala förvaltningar, 
polis och det civila samhället måste till. Det gäller att lyfta denna fråga så 
förståelsen och kunskapen ökar. Lyckas man upptäcka varningssignaler 
som finns i tid finns det möjlighet att påverka.

Kommunen ska också ha en kontaktperson (samordnare) mot allmänhet 
och mot den nationella samordnaren i dessa frågor. 

Övrigt
Handlingsplanen har varit ute på remiss hos socialtjänsten, 
ungdomsenheten, gymnasieskolan samt kurator högstadiet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och förslag till handlingsplan
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 288/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 9/2018 Dnr 2017/17 719

Motion från Mikael Lång och Lizette 
Wästerlund, båda S, om utökad barnomsorg på 
kvällar och helger
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses 
besvarad i och med barn- och utbildningsnämndens beslut till yttrande om 
att i samband med planeringen av en ny förskola förbereda för att kunna ha 
en utökad omsorg kvällar, nätter och helger. 

Vidare beslutade barn- och utbildningsnämnden att en utredning om 
behovet av nattomsorg ska göras i en kommande föräldraenkät under våren 
2018. 

Sammanfattning
Den nuvarande kvälls- och helgomsorgen bedrivs i befintlig 
förskoleavdelning vilket gör att lokalerna inte är ändamålsenliga för 
nattomsorg. Kostnaderna för utökning med nattomsorg uppgår till 900 000 
kronor för helår med en personal som har sovande jour. Kostnader för en 
utökning av kvälls- och helgomsorg under sommarveckorna v. 28-31 skulle 
innebära en kostnad på 82 000 kronor för fyra veckor för en personal.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Mikael Lång och Lizette Wästerlund, båda S, har 
2017-01-30 lämnat in en motion om behovet av barnomsorg under nätter, 
storhelger och sommarveckorna.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning § 4/2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-28, § 
47/2017, beslutade att lämna motionen till barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande. Samtidigt påminns om att säkerställa motionens intentioner 
med motionsställarna innan arbetet med yttrandet påbörjas.

Biträdande barn- och utbildningschef Martin Snickars har tagit fram en 
tjänsteskrivelse 2017-10-02. Samråd har genomförts med motionsställarna 
och visar att vi har uppfattat intentionen med motionen rätt.

Idag erbjuds viss barnomsorg på kvällar och helger men motionsställarna 
ser att det möjligen finns ett glapp mellan behov och utbud. I motionen 
yrkas därför att behovet av barnomsorg under nätter, storhelger och 
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sommarveckorna 28-31 utreds och att dagens verksamhet utökas om det 
visar sig finnas ett utökat behov.

Den kvälls- och helgomsorg som Hultsfreds kommun erbjuder idag har inte 
ändamålsenliga lokaler för att bedriva nattomsorg. Det saknas sovrum med 
sängar för barn som ska sova på nattomsorg. Det saknas även sovutrymme 
för personal för sovande jour under natten. De barn som sover på kvälls- 
och helgomsorgen sover på madrasser på golvet. Madrasserna lyfts undan 
på dagen då den ordinarie förskoleverksamheten bedrivs i samma lokaler.

Kostnader för nattomsorg
Kostnaderna för att utöka kvälls- och helgomsorgen med nattomsorg 7 
dagar i veckan skulle innebära en ökning av kostnader på 75 000 kronor per 
månad för en personal med sovande jour mellan kl. 22.00-06.00. 
Årskostnaden blir då 900 000 kronor om det räcker med en personal. 

Kostnader för en utökning av kvälls- och helgomsorg under 
sommarveckorna 28-31 skulle innebära en kostnad på 82 000 kronor för 
fyra veckor för en personal. Är det många barn krävs ytterligare en 
personal. 

Personalen behöver även måltidsuppehåll och raster om tjänsterna utökas 
jämfört med idag och då måste det finnas mer personal som kan täcka upp 
under rasterna i verksamheten. Kostnaderna för utökad kvälls- och 
helgomsorg ryms inte inom befintlig budget. 

För att kunna utöka befintlig verksamhet med nattomsorg finns ett behov 
av ändamålsenliga lokaler vilket inte finns idag. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag
Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 124/2017 att föreslå 
kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vidare att i projektet med att 
bygga en ny förskola ta med i planeringen att förbereda för att kunna ha en 
utökad omsorg på kvällar, nätter och helger. 

Slutligen beslutade barn- och utbildningsnämnden att en utredning görs av 
behovet av nattomsorg genom kommande föräldraenkät som genomförs 
under våren 2018. Finansiering av tjänster äskas i budget när ny förskola 
planeras.
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Beslutsunderlag
Motion från Mikael Lång och Lizette Wästerlund, båda S
Kommunfullmäktige § 4/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 47/2017, 280/2017
Barn- och utbildningsnämnden § 124/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 10/2018 Dnr 2017/82

Motion från Åke Nilsson och Lennart 
Davidsson, KD, om att minimera körning med 
privata fordon i tjänsten
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är bifallen 
utifrån socialnämnden yttrande om att utöka antalet leasingbilar inom 
hemtjänsten i den upphandling som pågår för att minska körning med 
privata fordon.

Sammanfattning
Åke Nilsson (KD) och Lennart Davidsson (KD) har skrivit en motion till 
kommunfullmäktige med uppdraget att undersöka hur stor andel av de 
totala persontransporterna som sker med privata fordon. Av motionen 
framkommer att det är hemtjänstens transporter som är i fokus.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Samråd har skett med 
berörda motionsställare.

Ärendebeskrivning
Åke Nilsson (KD) och Lennart Davidsson (KD) har skrivit en motion till 
kommunfullmäktige med uppdraget att undersöka hur stor andel av de 
totala persontransporterna som sker med privata fordon. Av motionen 
framkommer att det är hemtjänstens transporter som är i fokus.

Socialförvaltningen redovisar i sitt förslag till yttrande antalet leasingbilar 
som finns inom förvaltningen samt antal mil som körs med dessa fordon.

Dessutom redovisas antal körda mil med privata fordon. Antal körda mil 
med privata fordon har minskat något procentuellt i jämförelse med en 
tidigare mätning 2010.

Socialförvaltningen kommer i den upphandling som pågår utöka antalet 
leasingbilar inom hemtjänsten för att minska körning med privata fordon.

Socialnämnden beslutade § 156/2017 att anta förvaltningens svar som sitt 
yttrande över motionen.
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 66/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 141/2017, 309/2017
Socialnämndens arbetsutskott § 109/2017
Socialnämnden § 156/2017
Tjänsteskrivelse 2017-11-09
Motion från KD om att minimera körning med privata fordon i tjänsten

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 11/2018 Dnr 2017/9 006

Motion om att sända kommunfullmäktige direkt 
via webb-TV och över kommunens hemsida
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen avslagen 
med yttrandet från informationsenheten samt att det inte är aktuellt med 
webbsändningar utifrån dagens läge då kommunfullmäktige inte har fast 
lokal eller det finns tekniska lösningar till rimlig kostnad.

Reservation
Mikael Pettersson, L reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
En motion om att sända webb-TV från kommunfullmäktige har lämnats. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade remittera motionen till 
informationsenheten för beredning. 

Ärendebeskrivning
I en motion som inkom den 16 januari 2017 föreslog fullmäktigeledamoten 
Börje Helgesson (L) att Hultsfreds kommun ska börja sända 
kommunfullmäktige via webb-TV och över kommunens hemsida. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 46/2017-02-28 ge 
informationsenheten i uppdrag att yttra sig över motionen. 

Informationsenheten har haft kontakt med motionsställaren. 

Informationsenheten har tittat över vad som behövs för att kunna göra detta 
vilket redovisas i särskild bilaga till ärendet. Vid kontakt med kommuner 
som har sändningar idag är det är relativt få som nyttjar möjligheten att ta 
del av sändningarna. 

Idag har inte kommunfullmäktige en fast lokal för att kunna underlätta 
sändningar. Det kommer en ny dataskyddsförordning som kan komma att 
påverka webbsändningar utifrån den personliga integriteten. I och med nytt 
avtal med Microsoft M365 kommer nya möjligheter till möten typ Skype 
för större grupper.

Beroende på vilken lösning som är möjlig finns det också olika prislappar. 
Det finns idag inga befintliga personella resurser och en del investering i 
teknik måste göras. En uppskattad engångskostnad på cirka 70 000 kronor 
för investering i teknik samt en uppskattad löpande kostnad på 100 000 
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kr/år för redigeringsverktyg och personal krävs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 46/2017, 235/2017, 281/2017
Tjänsteskrivelse från informationsenheten

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 12/2018 Dnr 2017/79 332

Lekplatsutredningen
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
huvudmannaskap, budget- och skötselansvar för samtliga lekplatser i 
Hultsfreds kommun enligt föreliggande tjänstemannaförslag från Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). 

Sammanfattning
En utredning har genomförts och den har synliggjort nuläget gällande 
ansvar, budget och behov. Vidare har utredningen mynnat ut i förslag till 
åtgärder som kräver investeringsanslag samt driftanslag för att det i 
framtiden inte ska uppstå ett nytt eftersatt underhåll. I budget 2018 togs 
beslut om medel för drift- och investeringsbehov. 

Ärendebeskrivning
Huvudmannaskapet innebär att man har ett arbetsmiljöansvar för 
lekplatserna gentemot de som nyttjar den. För skolornas del regleras vissa 
delar i skollagen när det gäller skolgårdarna. Detta innebär att det är svårt 
att göra stora formella förändringar av organisationerna. På samtliga 
lekplatser som har någon form av lekutrustning ska besiktning ske en gång 
om året enligt plan- och bygglagen. Kommunens bygglovsavdelning har 
tillsynen på detta.

Nuläge 
I dagsläget är ÖSK gata/park huvudman och budgetansvarig för totalt 40 
lekplatser i Hultsfreds kommun. Dessa lekplatser benämns som offentliga. 
ÖSK gata/park har även skötseln på samtliga av dessa 40 lekplatser.
 
I Hultsfreds kommun är barn- och utbildningsnämnden huvudman för 12 
lekplatser/skolgårdar. För dessa ansvarar serviceenheten (verksamhets-
vaktmästarna) skötseln av dessa lekplatser (inte AB Hultsfreds Bostäders) 
och har budget för skötseln av desamma men inte så att den är särredovisad 
från deras övriga kostnader. Inköpskostnader för material eller utrustning 
debiterar serviceenheten barn- och utbildningsnämnden för.

Så fort det blir något större arbete kopplas ÖSK gata/park in för att hjälpa 
till. Den kostnad som uppstår i samband med sådana tillfällen belastar ÖSK 
gata/parks budget för yttre skötsel på de fastigheterna. I praktiken innebär 
det mindre skötsel av övriga ytor på fastigheten. Inköpskostnader debiteras 
dock direkt till barn- och utbildningsnämnden.
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På två av barn- och utbildningsförvaltningens lekplatser har AB Hultsfreds 
Bostäder (ABHB) skötseln av lekplatserna då de hyr ut fastigheterna åt 
barn- och utbildningsnämnden. Det är reglerat i hyresavtalen hur ekonomin 
för detta ska fördelas men så som det tolkats i utredningen sköter ingen 
dessa idag. Numera är det tre lekplatser då ytterligare en fastighet hyrs av 
ABHB. 

När det gäller kultur- och fritidsförvaltningen har de totalt 8 lekplatser med 
huvudmannaskap och budgetansvar.
 
När det gäller bostadsbolaget har ABHB totalt 19 egna lekplatser och är 
huvudman respektive budgetansvarig för dessa.

Förslag på organisationsförändring
I ett tidigt skede av utredningen diskuterade arbetsgruppen möjligheten för 
ÖSK gata/park att överta huvudmannaskapet samt skötseln även på 
skolornas/förskolornas lekplatser. Då detta har visat sig svårt rent formellt 
samt praktiskt då mycket förändras hela tiden på skolgårdarna när det gäller 
utrustning, innehåll och material så varken vill eller kan ÖSK ta på sig 
detta. 

Mycket utrustning tillkommer/skapas av verksamheterna själva samt av 
serviceenhetens verksamhetsvaktmästare och föräldragrupper. Det blir inte 
praktiskt möjligt för en ytterligare part att kliva in i detta och sköta det på 
ett ansvarsfullt och enligt lagen korrekt sätt. Vidare så skulle en sådan 
förändring kräva en ny MBL-förhandling då det i praktiken skulle innebära 
att personal skulle behöva flyttas från serviceenheten till ÖSK gata/park. 

Förslag
Nedan redovisas hur arbetsgruppen önskar att organisationen ska se ut från 
och med 2018 och framåt oavsett vilka förändringar som kommer ske med 
budget och antalet lekplatser i framtiden:

• Offentliga lekplatser 
Ett formellt beslut från kommunfullmäktige om att ÖSK ska vara 
huvudman för samtliga offentliga lekplatser med budget- och skötselansvar 
för desamma.

• Lekplatser på kultur- och fritids anläggningar 
Ett formellt beslut från kommunfullmäktige om att kultur- och 
fritidsförvaltningen ska vara huvudman för samtliga lekplatser på sina 
anläggningar med budget- och skötselansvar för desamma om inte arrende- 
eller hyresavtal reglerar något annat.

• Lekplatser på skolor/förskolor 
Ett formellt beslut från kommunfullmäktige om att barn- och 
utbildningsnämnden ska vara huvudman för samtliga lekplatser på sina 
skolor och förskolor med budgetansvar för desamma. Ett formellt beslut 
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från kommunfullmäktige om att serviceenheten ska ha skötselansvar för 
dessa lekplatser och utrustningen på desamma mot ersättning från barn- och 
utbildningsnämnden. Om barn- och utbildningsnämnden sedan vill beställa 
vissa tjänster som till exempel besiktning eller större skötselåtgärder 
beställs det av ÖSK mot ersättning.

• Lekplatser på AB Hultsfreds Bostäders fastigheter
Ett formellt beslut från kommunfullmäktige om att Hultsfreds bostäder ska 
vara huvudman för samtliga lekplatser på sina fastigheter, inklusive de 
fastigheter där barn- och utbildningsförvaltningen bedriver verksamhet, 
med budgetansvar för desamma. Om större åtgärder utanför ordinarie 
skötsel behöver ske på lekplatserna ska detta regleras via hyresavtalen 
gentemot barn- och utbildningsförvaltningen.

Tillstyrker förslaget
Förbundsdirektionen och barn- och utbildningsnämnden har tidigare 
beslutat att tillstyrka förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samt bilagor från Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 2017-03-13
Förbundsdirektionen § 11/2017
Barn- och utbildningsnämnden § 48/2017
Kommunfullmäktige budgetbeslut §§ 83 och 84  
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 5/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 13/2018 Dnr 2018/7

Revidering av reglemente för miljö- och 
byggnadsnämnden
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 
reglemente för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden att gälla 
från och med 2018-03-01. Med detta upphör tidigare antagna reglemente 
från 2018-03-01.

Sammanfattning
Reglementet för gemensamma miljö- och byggnadsnämnden har reviderats 
och nytt förslag har lämnats för fastställande i respektive kommuns 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
 Hultsfred och Vimmerby kommuner har sedan 2014-04-01 en gemensam 
miljö- och byggnadsnämnden med säte i Hultsfred. Nuvarande reglemente 
behöver göras om och förslaget till nytt reglemente bygger på Sveriges 
Kommuner och Landstings grundförslag som kom 2015 med de lokala 
anpassningar som är gjorda för att det ska passa den gemensamma 
nämnden. 

Reglementet innebär att ansvaret för kommunernas uppgift enligt 
tobakslagen förs över från socialnämnderna i båda kommunerna till den 
gemensamma miljö- och byggnadsnämnden. 

Normalt sett antas detaljplaner av fullmäktige. Enligt 5 kap 27 § plan- och 
bygglagen får fullmäktige ge i uppdrag till kommunstyrelsen eller 
byggnadsnämnd att anta detaljplan som inte är av stor vikt eller har 
principiell betydelse. 

Ett tillägg med denna skrivning finns med i förslaget till reglemente för att 
skapa tydlighet att den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden får anta 
detaljplaner som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.

Miljö- och byggnadsnämnden tog upp frågan om att ta över ansvaret för 
kommunens uppgifter enligt tobakslagen vid sitt sammanträde 2017-11-08 
och beslutade att tillstyrka att ansvaret för tillsyn enligt tobakslagen 
(1993:581) förs över till nämnden från och med 2018-01-01.

Förslaget till nytt reglemente bygger på tidigare framtaget förslag med den 
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ändringen att reglementet föreslås gälla från och med 2018-03-01. 

En ny kommunallag har trätt i kraft 2018-01-01 och den innebär en del 
nyheter och den skapar en del nya möjligheter. Sveriges Kommuner och 
Landsting ska komma med ett nytt underlag för reglemente för styrelse och 
nämnder under 2018 med anledning av den nya kommunallagen. 

Bedömningen är att den nya kommunallagen inte medför att reglementet 
för miljö- och byggnadsnämnden måste ändras, men en översyn kan 
behöva göras när Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram nytt 
underlag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kanslijurist Therese Jigsved, Vimmerby kommun
Förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden § 185/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 11/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 14/2018 Dnr 2017/202

Förändring av taxa för trygghetslarm utan 
biståndsbeslut
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxan för trygghetslarm 
utan biståndsbeslut upphör vilken innefattar 
- taxan för trygghetslarm utan biståndsbeslut 
- taxan för startavgift utan biståndsbeslut 
- taxan för insats per påbörjad 30 minuter utan biståndsbeslut 

Sammanfattning
Socialnämnden har tidigare föreslagit fullmäktige att det ska finnas en taxa 
för när en person har ett trygghetslarm utan att det finns något 
biståndsbeslut som ligger till grund för insatsen. Förvaltningen kan 
konstatera att trygghetslarm alltid beviljas och att det inte förekommit att 
någon haft trygghetslarm utan biståndsbeslut. Förvaltningen föreslår därför 
att denna taxa kan tas bort.

Ärendebeskrivning
Taxan för trygghetslarm utan biståndsbeslut har funnits under ett antal år. 
Bakgrunden till att taxan beslutades var att det kunde finnas personer som 
hade önskemål om ett trygghetslarm men där biståndshandläggaren 
bedömde att behovet inte fanns. I dessa fall skulle den enskilde få betala ett 
lägre pris för själva trygghetslarmet men dessutom få betala en startavgift 
och en avgift per påbörjad insats om 30 minuter vid behov av hjälp i 
samband med larm.

Socialförvaltningen kan konstatera att det inte finns något behov av denna 
taxa, då de personer som ansöker om trygghetslam också får detta som 
bistånd. Insatsen trygghetslarm ses idag som en självklarhet för de personer 
som ansöker. Det finns då en taxa som gäller själva larmet och eventuella 
insatser kopplat till att den enskilde larmar och är i behov av hjälp. 
Socialförvaltningen föreslår därför att taxorna gällande trygghetslarm utan 
biståndsbeslut tas bort från socialnämndens taxor från och med 2018-01-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-11-29
Socialnämnden § 150/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 15/2018 Dnr 2017/201

Omfördelning medel inom åtgärdsplanerna asyl- 
och integration (”Fri500”)
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna omfördelningen 
av medel till ny intendenttjänst hos barn- och utbildningsförvaltningen enligt 
följande:
- 582 000 kr omfördelas från Östra Smålands Kommunalteknikförbund
-   49 000 kr omfördelas från KS-oförutsedda inom ”Fri500”. 

Totalt omfördelas 631 000 kr till barn- och utbildningsnämnden från år 2018.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner omfördelningen och anvisar ur sitt egna anslag 
för KS-oförutsedda (”Fri500”) 229 000 kr till IT-enheten från år 2018. 
 
Sammanfattning
Två omfördelningsbehov av pengar föreligger inom ramen för de så kallade 
”Fri500”-pengarna. Det är dessa pengar som kommunfullmäktige fattat beslut 
om i åtgärdsplanerna för asyl- och integration. 

Det ena omfördelningsbehovet gäller att få medel till 0,5 tjänst inom IT-enheten 
uppgående till 229 000 kr/år. Det andra gäller finansiering av en ny tjänst (1,0) 
som intendent inom barn- och utbildningsnämnden. Kostnaden för denna tjänst 
uppgår till 631 000 kr/år. 

Finansiering föreslås ur kommunstyrelsens oförutsedda medel inom ”Fri500” 
samt inom Östra Smålands Kommunalteknikförbunds medel inom ”Fri500”. 
Total omfördelning 860 000 kr/år. Finansiering gäller från 2018-2020 inom 
ramen för ”Fri500”.

Ärendebeskrivning
Skolan behöver utöka sina resurser inom IT-service på skolan med anledning av 
ökad digitalisering. I samråd med IT-enheten har skolan därför kommit fram till 
ett förslag som innebär att den tjänst som till 50 % finns hos skolan och 50 % på 
IT-enheten ska återgå till 100% på IT-enheten. 

Detta för att skolan ska ha möjlighet att anställa en heltidstjänst hos sig som 
bättre passar den kompetensprofil som skolan behöver. Således krävs en ny 
finansiering med 50 %. Kostnaden bedöms uppgå till 229 000 kr på helår. 
Förslaget är att skolan behåller sina ekonomiska medel och att IT-enheten 
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istället anvisas dessa nya 229 000 kr inom ramen för ”Fri500”.

Barn- och utbildningsnämnden har i sin översyn av ledningsorganisationen ett 
förslag som bland annat innefattar inrättandet av en ny tjänst som intendent. 
Denna tjänst är ofinansierad. Förslaget är att denna tjänst finansieras inom 
ramen för ”Fri500”.

”Fri500” pengarna finns beslutade om fram till 2020 och löpande omfördelning 
kan komma att ske utifrån att behoven förändras under periodens gång. Precis 
på samma sätt som ordinarie budget prövas en gång per år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-12-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 304/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
IT-enheten
Ekonomikontoret
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KS § 16/2018 Dnr 2017/209

Ombudgetering - utrymmen för 
ambulanspersonal på Hultsfreds 
Räddningsstation
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att budgeterat 
belopp på 2,5 mnkr för äldreboenden 2017 som inte kommer att nyttjas 
ombudgeteras till 2018 i syfte att användas för nybyggnation av utrymmen 
för ambulanspersonal på Hultsfreds Räddningsstation.

Sammanfattning
Förslag från Östra Smålands Kommunalteknikförbund på ombudgetering 
för ett belopp på 2,5 mnkr.

Ärendebeskrivning
Landstinget i Kalmar län hyr idag lokaler för ambulansverksamhet i 
fastigheterna Smeden 8 och Smeden 10. Landstinget har önskat att förbättra 
förhållandena för sin personal genom att föreslå att en tillbyggnation ska 
ske på Smeden 8 (Räddningsstationen) så att även logementen finns i 
samma byggnad som ambulanserna. Nyproducerad yta är 65 kvm på 2:a 
våningsplan. 

Det nya hyresavtalet ska ersätta alla tidigare avtal och hyran kommer att bli 
310 000 kr årligen. Utöver detta tillkommer kostnad för städning av 
samtliga (tidigare hyrda och nyproducerad) hyrda ytor för en 
månadskostnad av 3 500 kr.

Eftersom hyresperioden ska överensstämma med avskrivningsperioden så 
är hyrestiden satt till 15 år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelningschef Mikael Pettersson, fastighet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 17/2018 Dnr 2017/206 108

Mål nr 5148-17, överklagat beslut i 
kommunfullmäktige § 150/2017, 4 mnkr till 
HKIAB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar översända svar om att kommunen bestrider 
bifall till överklagandet.

Sammanfattning
Förvaltningsrätten har översänt ett föreläggande om svar på ett överklagat 
beslut i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Överklagan har lämnats in till förvaltningsrätten på beslutet i 
kommunfullmäktige § 150/2017 som handlade om att tillskjuta 4 mnkr till 
Hultsfreds Kommunala Industri AB motsvarande nedskrivning och 
aktieägartillskott för Emåbygdens Vind AB. 

Förvaltningsrätten har nu översänt föreläggande om svar senast 19 januari 
2018.

Beslutsunderlag
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Växjö
Kommunstyrelsens arbetsutskott § /2018

Skickas till
Förvaltningsrätten
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Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut - 
Vartaområdet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget från kommunfullmäktige nu är 
fullföljt.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har i många år drivit frågan om Varta-områdets behov 
av sanering. I och med saneringen skapas tillgång till attraktiv 
industrimark.

Eftersom avtalen kräver kommunfullmäktiges godkännande och avtalen är 
tidsbundna bör kommunfullmäktige delegera till kommunstyrelsen att 
slutföra affären å kommunfullmäktiges vägnar. Det finns en fördel i 
förhandlingarna att kommunfullmäktige i god tid markerar sitt deltagande i 
projektet.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat § 35/2015 att ge uppdrag till 
kommunstyrelsen att slutligt utforma avtalen som krävs och sedan 
verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Kommunchef Lars-Erik Rönnlund redogör för att allt är klart nu vad gäller 
handlingar och avtal samt att saneringsarbetet nu påbörjas på Varta-
området.

Vad gäller bolaget Invensys Property Company AB har styrelse utsetts av 
kommunfullmäktige § 159/2017.

Nu finns även information om saneringsarbetet på internet, se mer på 
renmark.se .

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige §§ 35/2015, 159/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige – uppföljning av beslut
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KS § 19/2018

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

Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-11-28   2017-12-05   2017-12-12   2017-12-19

Hultsfreds Kommunala Industri AB
2017-12-05

AB Hultsfreds Bostäder
2017-12-15

Delegationsbeslut
Ordförandebeslut
Pkt 1.1.1 Svar till förvaltningsrätten

Ekonomichefen 
Pkt 4.2.2 och 4.2.3 Avskrivning fordringar 20170701-20171231  

Meddelande
1. Vimmerby kommun - beslut om upphörande gemensam operativ 
    ledningsorganisation        
    räddningstjänsten
2. Mönsterås kommun – nedskrivning Emåbygdens Vind AB
3. Högsby kommun – nedskrivning Emåbygdens Vind AB
4. Socialnämndens svar till Inspektionen för vård och omsorg 
5. Revisionens granskning av kvaliteten inom äldreomsorgen
6. Uppföljning åtgärdsplan ”Policy för ökad tillgänglighet”  
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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 
ej §§ 1-2

X

4 Åke Bergh, M X

5 Mikael Petersson, L 
§§ 1-11

Carina Littorin, MP 
§§ 12-19 

X

6 Gunilla Aronsson, C X

7 Tomas Söreling, S X

8 Lena Hasting, S X

9 Tommy Rälg, S Reino Thapper, S X

10 Silva Andersson, S X

11 John Hoffbrink, SD X
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