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KSAU § 1/2018 Dnr 2017/160

Revisionsrapport Uppföljning styrning och 
ledning av Campus Hultsfred 2017
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till svar på 
granskningen samt översända detsamma 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
Tjänsteskrivelse från campuschefen

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 2/2018 Dnr 2017/207

Uppföljning av handlingsplan - Policy för ökad 
tillgänglighet i Hultsfreds kommun
Beslut
Arbetsutskottet godkänner uppföljningen samt justering av mål för fysisk 
tillgänglighet. Uppföljningen ska meddelas till kommunstyrelsen och 
tillgänglighetsrådet. 

Sammanfattning
Uppföljning av handlingsplan till ”Policy för ökad tillgänglighet i 
Hultsfreds kommun”. 

Ärendebeskrivning
I samband med antagande av ”Policy för ökad tillgänglighet i Hultsfreds 
kommun” beslutades också att en handlingsplan skulle fastställas av 
kommunstyrelsen som skulle följas upp kontinuerligt och vid behov 
revideras.

Uppföljning har skett av de mål som fastställdes i handlingsplanen enligt 
beslut i kommunstyrelsen  § 73/2015. Justering av texten om fysisk 
tillgänglighet som ändras till det yttrande som Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) lämnade vid genomgången 2015.  

Mål för kommande uppföljning:

Utbildning                        
Alla elever ska ha möjlighet, efter sina egna förutsättningar att delta i de 
aktiviteter som anordnas i samband med utbildning, exempelvis 
idrottsdagar, studiebesök, resor etc.

Boende    
Hultsfreds kommun ska tillförsäkra alla personer med 
funktionsnedsättning, som så önskar, boende med stöd och service som 
leder till social trygghet. 

Fysisk tillgänglighet  
Östra Smålands Kommunalteknikförbund åtgärdar den fysiska 
tillgängligheten så att snövallar tas bort vid allmänna övergångar såsom 
övergångsställen och utfarter från allmänna ytor.
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Kultur och fritid    
Hultsfreds kommun ska stödja projekt som syftar till att integrera 
människor med funktionsnedsättning i kommunens föreningsliv.

Uppföljning
Efter avstämning med barn-och utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen, AB Hultsfreds Bostäder, Östra Smålands 
kommunalteknikförbund och kultur- och fritidsförvaltningen fungerar 
målen bra och det finns inget behov i dagsläget att göra någon förändring. 

Uppföljningen ska meddelas till kommunstyrelsen och tillgänglighetsrådet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 73/2015
Tjänsteskrivelse 

Skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom
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KSAU § 3/2018 Dnr 2017/109

Uppföljning av ersättningsbestämmelserna för 
förtroendevalda
Beslut
Arbetsutskottet beslutar om att behålla nuvarande ersättningsbestämmelser 
för förtroendevalda vad gäller km-ersättningen. 

Vidare föreslås att förtydligandet om pensionsförmånerna förs in i punkt 
2.2.1.

Sammanfattning
Uppföljning av ersättningsbestämmelserna har genomförts och 
kommunkansliet fick i uppdrag att se över km-ersättningen.

Ärendebeskrivning
En utvärdering av ändrade arvodesbestämmelser har genomförts under 
våren 2017. Kommunkansliet har fått i uppdrag enligt § 268/2017 att se 
över hanteringen vad gäller reseersättningen. Dels om det ska gälla för 
”frivilliga” uppdrag såsom i till exempel tillfälliga arbetsgrupper dels om 
den ska vara uppdelad i olika nivåer beroende på uppdragets dignitet.

Förslag
Kommunkansliet föreslår att nuvarande ersättningsbestämmelser för km-
kostnader kvarstår. Vidare föreslås att km-ersättning utbetalas vid 
”frivilliga” uppdrag för att kompensera de som har resväg till möten.

Att dela upp ersättningen i olika nivåer skulle ytterligare medföra behov av 
tolkningar och även administrativt lösas i lönesystemet. 

Ytterligare tolkning av pensionsförmåner har efterfrågats och ett 
förslag till tydliggörande till punkt 2.2.1 Pensionsförmån som idag ser 
ut enligt nedan:

Förtroendevalda, som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid (minst 40 procent av heltid), omfattas av omställningsstöd enligt 
OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda – kommun och landsting). Alla skattepliktiga ersättningar 
till förtroendevalda är pensions-grundande enligt OPF–KL. Undantaget är 
de förtroendevalda som följer PBF (Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda).
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Följande förtydligande föreslås läggas till:
”Pensionsbestämmelserna OPF-KL tillämpas på förtroendevald som väljs 
för första gången i samband med valet 2014 eller senare, eller som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra 
pensionsbestämmelser för för-troendevalda. Pensionsbestämmelserna 
tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte annat 
anges. Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid 
tillträdet av uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har 
rätt till egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag 
eller uppnått 67 års ålder.

Pensionsavgift sätts av för alla på de årliga kontanta ersättningarna. 
Pensionsavgiften uppgår till 4,5 % av pensionsgrundande inkomst upp till 
7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på pensionsgrundande inkomst över 7,5 
inkomstbasbelopp. Vid små pensionsavgifter utbetalas detta kontant istället 
för att avsättas som pension. Pensionsavgifterna sätts av som 
pensionsbehållning hos kommunen och utbetalas som en livsvarig pension 
till den förtroendevalda efter ansökan till kommunens pensionsmyndighet.”

Komplettering av text med kontaktuppgifter vad gäller pensionsfrågor 
kommer att läggas till på hemsidan. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2017-11-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 268/2017

Skickas till
Samtliga förvaltningar
Personalkontoret
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KSAU § 4/2018 Dnr 2017/209

Nybyggnation för utrymmen till 
ambulanspersonal på Hultsfreds 
räddningsstation - ombudgetering 2018
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 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 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 5/2018 Dnr 2017/79 332

Lekplatsutredningen - huvudmannaskap
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 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  

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 6/2018 Dnr 2017/208

Uthyrning av materiel - Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund
Beslut
Arbetsutskottet ger Östra Smålands Kommunalteknikförbund i uppdrag att 
återkomma i ärendet efter ytterligare beredning.

Sammanfattning
ÖSK vill ha klarhet om eller hur uthyrning/utlåning av materiel ska ske.

Ärendebeskrivning
De senaste åren det uppstått frågeställningar om uthyrning/utlåning av materiel 
från ÖSK till föreningar och företag i båda kommunerna. 

Det har även varit diskussioner om försäljning av externa tjänster och spons-
ringsavtal.

Förbundsdirektionen beslutade § 60/2017 att överlämna frågan till kommunen 
om hur hanteringen ska vara i fortsättningen och vad som ska gälla.

I en gemensam tjänsteskrivelse föreslås hur detta skulle kunna hanteras. 

Beslutsunderlag
Förbundsdirektionen § 60/2017
Tjänsteskrivelse från avdelningschef Mikael Pettersson, fastighet och Jens 
Karlsson, gata/park och VA

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KSAU § 7/2018 Dnr 2017/206 108

Överklagan beslut i kommunfullmäktige            
§ 150/2017, mål nr 5148-17
Förslag
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen översänder svar om att 
kommunen bestrider bifall till överklagandet.

Sammanfattning
Förvaltningsrätten har översänt ett föreläggande 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

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 8/2018 Dnr 2017/210

Heltid som norm (Heltidsplan) 
Beslut
Arbetsutskott beslutar att godkänna förslag till ”Heltidsplan” som tagits 
fram för kommunen

Sammanfattning
I det centrala kollektivavtalet med den fackliga organisationen Kommunal 
anges att samtliga arbetsgivare ska arbeta med heltidsfrågan. Målet är att 
tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och 
att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i 
dag. 

En plan för införande av Heltid som norm har därför tagits fram för 
kommunen med fokus på socialförvaltningen och verksamheterna inom 
vård och omsorg. 

Ärendebeskrivning
Den fackliga organisationen Kommunal och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att 
flera ska arbeta heltid. I centrala avtal anges att arbetsgivare ska arbeta med 
heltidsfrågan under en femårsperiod. Det innebär att arbetet ska ha 
påbörjats under 2017 och pågå fram till dec 2021. 

Enligt framtagen plan kommer socialförvaltningen att vara den förvaltning 
som först påbörjar detta arbete. Ett partsgemensamt arbete har pågått under 
2017 och beslut om införande av Heltid som norm inom socialförvaltningen 
har också tagits i Socialnämnden (§§ 6 och 92 /2017) och kommunstyrelsen 
(§ 4/2017).  

Parallellt med socialförvaltningens införande kommer heltidsfrågan att 
lyftas i övriga delar av organisationen. Genom stöd av socialförvaltningen 
och utvärdering av deras arbete kan sedan fortsatta beslut fattas om en 
införandeplan för övriga delar av kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga från personalkontoret

Skickas till
Personalkontoret
Socialnämnden
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KSAU § 9/2018 Dnr 2017/184

Avgift för digitala trygghetslarm och 
trygghetstjänster from mars 2018
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ärendet får gå tillbaka till socialnämnden

Sammanfattning
Socialnämnden har lämnat ett förslag om att höja taxan för trygghetslarm 
med anledning av övergång till digitala trygghetslarm.

Ärendebeskrivning
Kommunen tillhandahåller trygghetslarm i ordinärt boende. De 
trygghetslarm kommunen har kopplas idag med analog telefoni. Telia byter 
nu ut den analoga tekniken till digital teknik. Kommunen har av den 
anledningen nu upphandlat trygghetslarm med digital teknik. Bytet från 
analoga trygghetslarm till digitala innebär en ökad kostnad för kommunen.

Socialnämnden föreslår därför en höjning av taxan för trygghetslarm.
 
Socialförvaltningen har tillsammans med IT-avdelningen och H2O-
samarbetet arbetat med att hitta olika lösningar på införandet av 
välfärdsteknik. Inget företag kan i dagsläget erbjuda en helhetslösning som 
uppfyller alla krav på informationssäkerhet. Förvaltningen bedömer nu att 
då Telia avvecklar den analoga tekniken kan bytet till digitala larm inte 
vänta, även om en helhetslösning hade varit det bästa. Förvaltningen har nu 
upphandlat digitala trygghetslarm. Planen är att när digitala larm 
installerats komplettera med annan välfärdsteknik som exempel 
kameratillsyn, rörelsesensorer av olika slag och påminnelselarm så snart 
detta är möjligt. 

Socialförvaltningen kommer att byta alla analoga larm till digitala, detta 
beräknas vara klart i början på 2018. Det pågår en översyn av 
organisationen för hantering av trygghetslarm samt framtagande av nya 
riktlinjer för trygghetslarm. 

Digitala trygghetslarm kommer att medföra ökade kostnader för 
kommunen. Kostnaden för trygghetslarmen var år 2016, 800 000 kronor.

De två senaste åren har kostnadstäckning för trygghetslarmen skett genom 
budgeterade medel och intäkter. Med 2018 års taxa skulle den enskilde 
betala 183 kronor per månad för analoga larm. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kostnaden för digitala trygghetslarm som nu upphandlats blir ca 1 580 tkr. 
För att möjliggöra en kostnadstäckning föreslår förvaltningen att taxan för 
trygghetslarm höjs till 300 kronor per månad. Avgiften för trygghetslarm 
ingår i maxtaxan.

Idag betalar den enskilde för provlarm som sker en gång per dygn. Med 
digitala larm kommer kostnaden för provlarmen inte belasta den enskilde. 
Säkerheten blir bättre med digitala larm då provlarm sker flera gånger per 
dygn av både larm och larmklockor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-10-16
Socialnämnden § 140/2017

Skickas till
Socialnämnden
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KSAU § 10/2018 Dnr 2017/202

Förändring av taxa för trygghetslarm utan 
biståndsbeslut
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 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

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 11/2018 Dnr 2018/7

Revidering av reglemente för miljö- och 
byggnadsnämnden
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta förslag till reglemente för den gemensamma miljö- och 
byggnadsnämnden att gälla från och med 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 
ändringen att reglementet föreslås gälla från och med 2018-03-01. 
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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

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 12/2018

Anmälningsärenden
1. Sammanställning anslag ur medel för oförutsedda behov
2. Cirkulär om politisk information i skolan
3. Regionförbundet – protokoll
4. Protokoll från Mönsterås kommun om Emåbygdens Vind AB
5. Missiv om tillfälligt stöd – information från Migrationsverket
6. Informationen om Kumulus
7. Länsstyrelsens beslut om bidrag till insatsen om vidarebosättning  
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