
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 23 januari 2018 kl. 08:30-12.30

Beslutande Lars Rosander, C
Åke Nilsson, KD
Åke Bergh, M
Rosie Folkesson, S ej § 14
Tomas Söreling, S

Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef           Pär Edgren §§ 13-14
Britt Idensjö, sekreterare Lennart Eklund § 13
Kjell Mellberg §§ 13-14 Per Theorin §§ 13-14
Kristina Råsmark §§ 13-14               Henric Svensson §§ 13-14
Helena Grybäck Svensson §§ 13-14 Mikael Pettersson §§ 13-14

Utses att justera Rosie Folkesson       Åke Nilsson
Underskrifter Paragrafer 13-17

Sekreterare …………………………………………….
Britt Idensjö

Ordförande …………………………………………….
Lars Rosander

Justerande ………………………………………………………………………
Rosie Folkesson  §§13, 15-17 Åke Nilsson § 14         

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-01-23

Datum för anslags 
uppsättande 2018-01-30 Datum för anslags 

nedtagande 2018-02-22

Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet

Underskrift …………………………………………….
Britt Idensjö
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Ärendelista  2018-01-23

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 13, 
14

Presidiemöte med barn- och 
utbildningsnämnden 

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

2016/158

§ 16 Inför Möjligheternas mötesplats - 
projektledare Anders Blomquist 

§ 17 Anmälningsärenden 2018 2018/1
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KSAU § 13/2018

Presidiemöte med barn- och 
utbildningsnämnden 
Beslut
Arbetsutskottet ställer sig positivt till detaljplansbeställning för Målilla 
samt har tagit del av lägesrapport från förprojektgruppen för nya förskolan.

Ärendebeskrivning
Från barn- och utbildningsnämnden deltar ordförande Pär Edgren, förste 
vice ordförande Lennart Eklund, ledamot Kjell Mellberg, barn- och 
utbildningschef Per Theorin samt utvecklingsledare Kristina Råsmark. 
Dessutom deltar ekonomichef Henric Svensson, förbundschef Helena 
Grybäck Svensson och avdelningschef Mikael Pettersson, fastighet. 
Stadsarkitekt Sara Dolk deltar i början av mötet.

På mötet lyfts grundsärskolan i Målilla och att översyn av detaljplanen 
behöver göras. Beslut om beställning och finansiering hanteras  inom barn- 
och utbildningsnämnden.  Vidare lämnas en lägesrapport om nya förskolan 
i Hultsfred.

Vad gäller lärcentrum lyfts frågan i egen paragraf.

Utvecklingsledare Kristina Råsmark informerar om samverkansfrågor vad 
gäller utbildningsfrågor. 

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Stadsarkitekten
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KSAU § 14/2018 Dnr 2018/9

Uppdrag om lärcentrum
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge uppdrag till kommunchefen och barn- och 
utbildningschefen att utreda frågan om lärcentrum.  

Jäv 
Med anledning av jäv deltar inte Rosie Folkesson, S och Lennart Eklund, 
C.

Ärendebeskrivning
På presidiemötet med barn- och utbildningsnämnden lyfts frågan om 
lärcentrum.

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningschefen
Kommunchefen
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KSAU § 15/2018 Dnr 2016/158 739

Motion från Lizette Wästerlund, S, m fl om 
korttidsboende för personer med en psykiatrisk 
funktionsnedsättning
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad i och med yttrandet från socialnämnden om att 
en ny inventering inte behöver genomföras i dagsläget utan att det ska 
arbetas med de punkter som påtalats i tidigare inventering. 

Sammanfattning
Fem fullmäktigeledamöter, socialdemokraterna (S), vill genom sin motion 
utreda behovet av korttidsboende för personer med en psykiatrisk 
funktionsnedsättning. Det yrkas också att om utredningen visar på att ett 
sådant behov finns så ska ett sådant boende inrättas i Hultsfreds kommun.

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

Ärendebeskrivning
Förvaltningens förslag till yttrande grundar sig på den redan utförda 
inventeringen som gjordes 2015 genom PRIO, psykisk ohälsa (Plan för 
riktade insatser inom området psykisk ohälsa). En del av regeringens 
stimulansmedel som syftade till att ta fram planer med åtgärder inom olika 
strategiska områden.

Förvaltningen anser inte att en ny inventering behöver genomföras i 
dagsläget. Frågan om behov av korttidsplatser anser förvaltningen kan 
tillgodoses på den korttidsenhet som bedrivs idag. Däremot måste 
förvaltningen arbeta med de punkter som påtalats i den genomförda 
inventeringen samt utveckla och erbjuda sysselsättning till fler personer i 
målgruppen. Förvaltningen utgår i sitt ställningstagande från den redan 
genomförda inventeringen 2015 och där finns det några punkter som 
behöver beaktas, förberedas samt förbättras.

Kommunens ansvar är boende och sysselsättning för målgruppen. Den 
genomförda inventeringen visar på att kommunen klarar av boendefrågan 
och korttidsboende då även denna målgrupp nyttjar platser på den 
gemensamma korttidsenheten Hjorten. I den pågående 
äldreboendesatsningen finns en plan för att utöka antal platser på 
korttidsenheten.

5



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-23

2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 113/2017
Tjänsteskrivelse 2017-11-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 265/2016

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 16/2018

Inför Möjligheternas mötesplats - lägesrapport
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit lägesrapporten.

Ärendebeskrivning
Projektledare Anders Blomquist informerar om tidsplanen inför 
Möjligheternas mötesplats. Dagarna är planerade till 27-28 juni. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §186/2017

Skickas till
Projektledaren
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KSAU § 17/2018

Anmälningsärenden
1. Redovisning antal vigslar 2017
2. Skrivelse från Göran Berglund om tygkassar och broddar 
3. Beslut socialnämnden om digitala larm § 5/2018
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