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Ärendelista  2018-02-27

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

2018/11§ 21 Köp av X  - förbundschef
Helena Grybäck Svensson kl 9.30

§ 22 Parkeringsplatser - förbundschef Helena
Grybäck Svensson och avdelningschef 
Jens Karlsson, gata/park kl 9.35

§ 23 Motion från Liberalerna om "Huskurage" 2018/6
009

§ 24 Motion från Tommy Rälg, S, om att öka
badandet i Hulingen

2017/152

§ 25 Motion om gratis busskort inom Hultsfreds
kommun

2017/65 
019

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

2016/22 
059

§ 27 Ombudgetering 2018

§ 28 Målilla Byggnadsförening u.p.a. (Skeppet i
Målilla) - lösen av lån

2018/22

§ 29 Årsredovisning 2017

§ 30 Mål och budget 2019 - ramar 2018/10

§ 31 Val av dataskyddsombud för
kommunstyrelsen

2018/13

§ 32 Instruktion kommunchef - gemensamt
reglemente för kommunstyrelsen, barn- 
och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden

2017/170

§ 33 Överklagan av beslut kf § 131/2017 dnr
2016/33, mål nr 4674-17

2017/188

§ 34 Starttillstånd för tankbil 2018/16

§ 35 Ung Företagsamhet - höjd årsavgift 2018/17
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§ 36 Badplatsen Kaffeberget Virserum 2018/19

§ 37 Makerspace additiva konceptet

§ 38 Kompetens- och självförsörjning genom
praktik och anpassade anställningar i 
kommunala verksamheter 

2018/14

§ 39 Anmälningsärenden 2018/1
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Dnr 2018/11KSAU § 21/2018

Köp av X
Beslut
Arbetsutskottet godkänner köpekontraktet för X.

Ärendebeskrivning
Förbundschefen har förhandlat om att köpa fastigheten X i Gårdveda. 
Sveaskog har upprättat ett förslag till avtal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Köpekontrakt

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KSAU § 22/2018

Lägesrapport aktuella frågor
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit lägesrapporten.

Ärendebeskrivning
Förbundschefen Helena Grybäck Svensson och avdelningschefen Jens 
Karlsson, gata/park redogör för parkeringssituationen vid skolan i Målilla 
samt Vetlandavägen.

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KSAU § 23/2018 Dnr 2018/6 009

Motion från Liberalerna om "Huskurage"
Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge trygghetsstrateg Linus Ivarsson i uppdrag att 
lämna yttrande över motionen.

Samtidigt påminns om att kontakt ska tas med motionsställaren för att 
säkerställa motionens intentioner innan yttrandet påbörjas.

Sammanfattning
Börje Helgesson, L har lämnat en motion om huskurage.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2017-12-28 lämnat in en 
motion om huskurage. 

Motionsställaren menar att våld i nära relationer är ett område som bör 
uppmärksammas. Huskurage är en policy som uppmanar grannar att visa 
omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Genom att Hultsfreds 
kommun inför ”huskurage” visar man att man kan och vill förebygga detta. 

Motionsställaren föreslår att kommunen ställer sig bakom införandet av 
policyn ”huskurage” samt att uppdrag ges till trygghetsstrategen att 
implementera och sprida information om policyn.

Kommunfullmäktige beslutade § 2/2018 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Börje Helgesson, L
Kommunfullmäktige § 2/2018 

Skickas till
Trygghetsstrategen
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KSAU § 24/2018 Dnr 2017/152

Motion från Tommy Rälg, S, om att öka 
badandet i Hulingen
Förslag
Arbetsutskottet föreslås kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att bifalla motionen och ge uppdrag till kultur och fritid för att tillsammans 
med Östra Smålands Kommunalteknikförbund utreda vidare om en 
kommunal badplats vid sjön Hulingen, Hultsfred.

Sammanfattning
Tommy Rälg, S har lämnat in motion om att öka badandet i sjön Hulingen.
Arbetsutskottet har remitterat motionen till kultur- och fritidskontoret som 
nu lämnat förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Tommy Rälg, S, har 2017-10-17 lämnat in en 
motion om att öka badandet i sjön Hulingen. Motionsställaren beskriver att 
utvecklingen som pågår runt sjön ökar attraktionsvärdet, och därför bör fler 
badplatser anläggas längs med Sjövägen och Herrstorpet. 

Motionsställaren föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheten till flera badplatser samt att titta på andra möjligheter att ta 
tillvara på den attraktiva miljön vid sjön Hulingen.

Arbetsutskottet remitterade motionen till kultur- och fritidskontoret för 
yttrande.

Yttrande
Kultur- och fritidskontoret har lämnat följande yttrande:

Att kultur och fritid tillsammans med Östra Smålands Kommunalförbund 
får i uppdrag att under 2018 ta fram ett förslag med kostnader för att 
anlägga en ny allmän badplats längs strandpromenaden och/eller för att ta 
med i planprocessen för Herrstorpet om möjligheterna till att anlägga en ny 
badplats längs Sjövägen.

En ny badplats vid Hulingen, utanför campingen, skulle skapa en större 
attraktion, närhet till centrum i Hultsfred och kunna öka badandet. Att 
badplatsen skulle kunna göras tillgängligare och att tillgänglighetsanpassa 
för funktionshindrade.
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Kontakt med motionsställaren har skett.

Beslutsunderlag
Motion från Tommy Rälg, S
Kommunfullmäktige § 118/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 257/2017
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidskontoret 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 25/2018 Dnr 2017/65 019

Motion om gratis busskort inom Hultsfreds 
kommun
Beslut
Arbetsutskottet beslutar återremittera motionen till infrastrukturkansliet för 
komplettering med ett exempel från någon kommun om genomförande och 
uppföljning av gratis busskort.

Sammanfattning
Motionsställarnas önskemål är att ur ett tillgänglighets- samt 
hållbarhetsperspektiv satsa på kollektivtrafiken genom att göra den gratis. 
Motionsställarna föreslår:

- att Hultsfreds kommun utreder möjligheterna, och därmed också 
vilka kostnader det skulle inbegripa, att göra kollektivtrafiken gratis 
för alla kommuninnevånare alternativt vissa grupper (exempelvis 
skolungdomar/pensionärer) och/eller vissa turer.

- Att Hultsfreds kommun tar fram förslag på hur ett system för 
subventionerad (gratis) kollektivtrafik skulle kunna fungera.

Motionsställare är Lizette Wästerlund och Mikael Lång, båda S. 
Lizette Wästerlund har blivit kontaktad för att säkerställa motionens syfte.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktigeledamöterna Lizette Wästerlund och Mikael Lång, 
båda S, har 2017-03-24 lämnat in en motion om gratis busskort inom 
kommunen.

Motionsställarna menar att för att kommunen ska kunna utvecklas behöver 
man dels skapa attraktiva boenden och aktiviteter på alla orter dels se till att 
kommuninvånarna enkelt kan resa mellan orterna.

Motionsställarna föreslår att kommunen utreder möjligheterna och vilka 
kostnader det skulle innebära att göra kollektivtrafiken gratis till alla 
kommuninvånare, alternativt till vissa grupper (exempelvis skolungdomar 
och pensionärer) eller vissa turer.

Vidare föreslås att ett förslag tas fram på hur ett system för subventionerad 
kollektivtrafik skulle kunna fungera. 
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Motionen remitterade av arbetsutskottet till infrastrukturkansliet. Ett 
yttrande har nu lämnats av infrastrukturkansliet och utvecklingskontoret.

På mötet lyfts frågor om ytterligare komplettering med en uppföljning från 
någon kommun som gjort en satsning av gratis busskort.    

Beslutsunderlag
Motion inlämnad av Lizette Wästerlund och Mikael Lång
Kommunfullmäktige § 49/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 107/2017
Tjänsteskrivelse från utvecklingskontoret

Skickas till
Infrastrukturkansliet
Utvecklingskontoret
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KSAU § 26/2018 Dnr 2016/22 059

Motion om EU-Ja till krav på kollektivavtal vid 
offentliga upphandlingar
Förslag
Arbetsutskottet föreslås kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad i och med yttrandet från ekonomikontoret där 
det framgår att kraven finns med för leverantörer och underentreprenörer 
samt att det även finns med i uppförandekoden.

Sammanfattning
Förslag till svar på motion om EU-ja till krav på kollektivavtal vid 
offentliga upphandlingar.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S, har 
2016-02-09 lämnat in en motion om att kommunen framöver ska skriva in 
krav på kollektivavtal i samtliga upphandlingsunderlag. I motionen 
hänvisar motionsställarna till ett nytt upphandlingsdirektiv som beslutats av 
Europaparlamentet vilket öppnar upp för ytterligare möjligheter att ställa 
krav bland annat när det gäller sociala frågor, miljö, ekologi, närproducerat 
och inte minst kollektivavtal. Detta för att borga för en konkurrensneutral 
upphandling som präglas av ordning och reda och schyssta arbets- och 
anställningsförhållanden. 
Kommunfullmäktige beslutade § 17/2016-03-21 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 75/2016-04-12 att remittera 
motionen till ekonomikontoret för att i samråd med inköpscentralen 
återkomma med ett yttrande.

Ekonomikontorets yttrande
Hultsfreds kommun har antagit en upphandlingspolicy som arbetats fram 
av Inköpscentralens referensgrupp, bestående av politiker och tjänstemän 
från samtliga kommuner. Alla samverkande kommuner har antagit samma 
policy. Av den framgår bland annat att:

”Krav ska, med hänsyn till föremålet för upphandling, ställas på de 
leverantörer som de upphandlande myndigheterna tecknar avtal med, att 
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de; 

 främjar goda arbetsvillkor och jämställdhet i arbetslivet, 
 följer villkor på arbetsmarknaden och i kollektivavtal, 
 motverkar diskriminering och korruption, 
 medger insyn i sin verksamhet och meddelarfrihet för anställda. 

Dessa krav ska även gälla för underentreprenörer som leverantören 
använder.”

De kommuner som ingår i inköpscentralen har också antagit en 
uppförandekod som innehåller krav på leverantörerna vad avser villkor i 
kollektivavtal.

Samråd har skett med motionsställarna.

Beslutsunderlag
Motion från Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S
Kommunfullmäktige § 17/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 75/2016
Yttrande från ekonomikontoret

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 27/2018 Dnr 2018/23

Ombudgetering 2018
Förslag
Arbetsutskottet föreslås kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till ombudgetering 2018

Sammanfattning
Förslag till ombudgetering 2018 har tagits fram av ekonomikontoret. 
Resultatet för 2018 beräknas bli 9 253 tkr vilket är  5 161 tkr lägre än den i 
juni 2017 fastställda budgeten. Investeringsnivån höjs till 164 154 tkr.

Ärendebeskrivning
Efter förslag till ombudgetering beräknas resultatet för 2018 bli  9 253 tkr 
vilket är 5 161 tkr lägre än den budget som fastställdes i juni 2017. Utöver 
resultatet beräknas övergripande finansiella mål för långfristiga skulder och 
soliditet vara 365,8 tkr respektive 26,0 procent.

Verksamhetens nettokostnader är 13 678 tkr högre, i den posten ingår en 
sänkning av beräknade löneökningar med 2 775 tkr. Andra stora 
förändringar är att avskrivningarna beräknas bli 2 200 tkr lägre än tidigare 
budget, barn- och utbildningsnämnden får ett tillskott på 6 854 tkr i 
personalförstärkning och socialnämnden får ett tillskott på 7 144 tkr för 
tillfälligt äldreboende.

Skatter och statsbidrag ökar med 6 890 tkr på grund av ett högre 
invånarantal och bättre skatteunderlag än budgeterat. 

Nyupplåningen beräknas bli 10 357 tkr vilket är högre än tidigare budget. 
Trots det beräknas räntenettot bli 1 800 tkr bättre vilket beror på att 
räntenivåerna fortsatt är låga.

Investeringsbeloppet föreslås bli 164 154 tkr vilket är 2 996 tkr högre än 
tidigare. Av detta är 54 296 tkr flytt av budget från tidigare år men det 
flyttas samtidigt 49 600 tkr till 2019 avseende förskola. 

Beslutsunderlag
Underlag från ekonomikontoret

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 28/2018 Dnr 2018/22

Målilla Byggnadsförening u.p.a. (Skeppet i 
Målilla) - lösen av lån
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att kommunen ska åt Målilla Byggnadsförening betala deras lån 
uppgående till 240 171 kronor. 

Vidare föreslås besluta om att åt Målilla Byggnadsförening betala deras lån 
om totalt 2 981 442 kronor där kommunen har ett borgensåtagande. 

Sammanlagt kommer kommunen då att ha betalat lån åt Målilla 
Byggnadsförening uppgående till 3 221 593 kronor. Kommunens 
hyresavtal för lokal Skansen i Skeppet i Målilla ska i samband med denna 
uppgörelse upphöra 2018-12-31.

Sammanfattning
Kommunen föreslås betala lån upp till 3 221 593 kronor åt Målilla 
Byggnadsförening(Skeppet i Målilla).

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet har gett kommunchefen Lars-Erik Rönnlund i uppdrag att 
hitta en finansiell lösning som kan leda till att kommunens hyresavtal 
Skansen kan upphöra samt att Målilla Byggnadsförening(Skeppet i Målilla) 
ska kunna klara sig vidare utan ytterligare kommunala bidrag. 
Förhandlingen är slutförd och har lämnats till arbetsutskottet som förslag. 
Förslaget är kommunicerat med arbetsutskottet och ekonomichefen.

Kommunen föreslås betala Målilla Byggnadsförenings (Skeppet i Målilla) 
lån kopplade till de borgensåtaganden kommunen har. Ett lån 
(borgensåtagande) uppgående till 2 831 422 kronor och ett lån 
(borgensåtagande) uppgående till 150 000 kronor.

Utöver detta föreslås kommunen lösa del av det lån som föreningen har 
utan kommunal borgen. Lånet utan kommunal borgen uppgår idag till 
390 171 kronor. Kommunen föreslås lösa 240 171 kronor av detta. Totalt 
föreslås kommunen betala lån för 3 221 593 kronor åt Målilla 
Byggnadsförening. 

Kommunen kommer därefter ha kvar ett borgensåtagande på Målilla 
Byggnadsförenings checkkredit upp till 100 000 kronor. Utöver det har 
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kommunen betalat lokalhyra för hela året för lokal Skansen i Skeppet i 
Målilla. Det lokalhyresavtalet upphör 20181231 i samband med denna 
uppgörelse. Sammantaget ska denna uppgörelse leda till att Målilla 
Byggnadsförening ska klara sin verksamhet utan ytterligare kommunala 
insatser i framtiden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunchefen

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 29/2018 Dnr 2018/24

Årsredovisning 2017 
Förslag
Arbetsutskottet föreslås kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa årsredovisningen för 2017.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt en årsredovisning för Hultsfreds 
kommun och en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. 

Det redovisade resultatet för Hultsfreds kommun 2017 är 16,8 mnkr. 
Koncernens resultat uppgår till 21,6 mnkr där då kommunen bidrar med 
större delen.

På kommunstyrelsens sammanträde ska även årsredovisningen 2017 för 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund samt VA-bokslut 2017 redovisas.

Vidare sker även avstämning av AB Hultsfreds Bostäders samt Hultsfreds 
Kommunala Industri AB i samband med kommande dragning i 
kommunstyrelsen.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KSAU § 30/2018 Dnr 2018/10

Mål och budget 2019 - ramar 
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till ram för år 2019

Sammanfattning
Enligt tidplan ska förslag lämnas till kommunfullmäktige 19 mars 2018.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt förslag till övergripande mål, 
resultatnivå och fördelning av ram för drift- och investeringsbudget. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 31/2018 Dnr 2018/13

Val av dataskyddsombud för kommunstyrelsen
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att utse administratör Felicia 
Kurjenkallio till dataskyddsombud från och med 25 maj 2018.

Vidare föreslås att uppdraget som personuppgiftsombud för 
arkivtjänsteman Anne Persson upphör från och med 25 maj 2018.

Slutligen föreslås att tidigare modell med kontaktpersoner för respektive 
enhet inom kommunstyrelsens förvaltningar bibehålls för att säkra 
hanteringen av behandlingar. 

Sammanfattning
Dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter nuvarande 
personuppgiftslagen. I och med detta ska ett dataskyddsombud utses. 
Uppdraget som personuppgiftsombud kommer att upphöra i och med ny 
förordning. Det kommer fortfarande vara viktigt att varje nämnd och 
styrelse hanterar och ansvarar för sina behandlingar på ett korrekt sätt. 

Ärendebeskrivning
Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter 
den gällande personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer 
dataskyddsförordningen högre krav på hur personuppgifter får behandlas 
och att behandlingarna dokumenteras. De enskildas rättigheter förstärks, 
informationsskyldigheten ökar, de personuppgiftsansvarigas ansvar och 
skyldigheter förtydligas samt sanktionsavgifter kan delas ut om den 
personuppgiftsansvarige missköter sina uppgifter. 

För att kommunen ska uppfylla dataskyddsförordningens krav på ett 
rättssäkert och effektivt sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig 
struktur för detta arbete. Respektive nämnd och styrelse samt kommunägda 
bolag är personuppgiftsansvariga för sina verksamhetsområden. 

Behandling omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning och 
radering av personuppgifter.

Varje personuppgiftsansvarige ska föra en förteckning över vilka 
personuppgiftsbehandlingar som finns i dennes verksamhet. Detta sker 
genom inventering och dokumentering av vilka behandlingar som finns. 
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Personuppgiftsansvarige måste kunna visa att dataskyddsförordningens 
bestämmelser följs. 
Utöver förteckningen så kan andra sätt att uppfylla detta krav vara att införa 
en effektiv policy för dataskydd och tydliga rutiner vid hanteringen av 
personuppgifter, t.ex. vilka uppgifter som hanteras, varifrån de samlades in 
och till vem uppgifterna har lämnats ut.

Det bör noteras att Dataskyddsförordningen kräver en 
konsekvensbedömning av den personuppgiftsansvarige innan behandling 
av särskilt känsliga uppgifter sker. I detta arbete måste dataskyddsombudet 
rådfrågas. Handläggaren ska samråda med samt få råd och stöd av 
kommunens dataskyddsombud i sitt arbete. Vidare lämnar handläggaren 
nödvändiga uppgifter/underlag till dataskyddsombudet. 

Respektive personuppgiftsansvarig ska ta beslut om att utse 
dataskyddsombud och anmäla dataskyddsombudets kontaktuppgifter till 
Datainspektionen. 

Roll och ansvar för dataskyddsombudet
Dataskyddsombudet ska vara väl insatt i de lagar som gäller för 
personuppgiftsbehandlingar och i övrigt ha kompetens för att fullgöra sitt 
uppdrag. Det förutsätts att ombudet har en självständig roll i förhållande till 
den personuppgiftsansvarige. 

Dataskyddsombudet ska kontinuerligt rapportera direkt till respektive 
förvaltning. Självklart är ombudet bunden till sekretess och tystnadsplikt. 
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska offentliggöras så att ombudet är 
lättillgängligt för de registrerade. Dataskyddsombudet får ha andra 
arbetsuppgifter också, men dessa får inte leda till en intressekonflikt för 
ombudet. 

Förslag
Föreslås att kommunstyrelsen, nämnder och berörda kommunägda bolag 
beslutar utse Felicia Kurjenkallio till dataskyddsombud från och med 25 
maj 2018.

Samtidigt föreslås att arkivtjänsteman Anne Perssons nuvarande uppdrag 
som personuppgiftsombud upphör från och med 25 maj 2018.

Notering
Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige men ger utrymme för 
kompletterande nationella bestämmelser av olika slag. Arbete pågår och har 
ännu inte beslutats, mer information om detta finns i  ett förslag till ny 
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dataskyddslag, prop. 2017/18:105.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 32/2018 Dnr 2017/170

Instruktion kommunchef - gemensamt reglemente 
för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om följande:
1. Benämningen ”kommunchef” föreslås vara motsvarigheten till ”direktör” i 
    kommunallagen
2. Befintlig arbetsbeskrivning i verksamhetsplanen för kommunkansli och 
    kommunledning likställs med instruktion samt föreslås fastställas 
3. Delegationsbeslut föreslås redovisas i samband med kommunstyrelsens sam-
    manträde på samma sätt som tidigare 

Följande redaktionella och förtydligande punkter föreslås godkännas av 
kommunfullmäktige:
  A 1§ Komplettering efter "personuppgiftslagen (ersätts av   
           dataskyddsförordningen 25 maj 2018)
  11 § tredje stycket från slutet, stryker meningen ” Ordföranden bestämmer  
          formen för kallelse” då meningen efter har samma innebörd.
  32 § p 4, uppdatering till 10 kap. 3-5 §§ KL (tidigare 3 kap 17-18b KL)
  35 § p 16 utgår då det är samma som p 13 
  35 § p 14 kompletteras med heraldiska vapen
  36 § tillägg ny punkt 6 6. Anställa förvaltningschefer – i förekommande 
          fall efter avstämning med berörd nämnd.

Sammanfattning
I och med att en ny kommunallag träder i kraft 1 januari 2018 kommer en 
revidering av det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden att ske under året 2018.

Dessförinnan behöver vissa justeringar göras där det bland annat hänvisas till 
paragrafer i lagar ändras. Notering föreslås också om att personuppgiftslagen 
ersätts av Dataskyddsförordningen 25 maj 2018.

En instruktion för kommunchefen ska fastställas (i kommunallagen benämnd 
direktör). 

Ärendebeskrivning
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Tidigare reglemente har antagits av kommunfullmäktige § 15/2017 och trädde 
kraft 2017-02-06. Med anledning av ny kommunallag har en komplettering med 
instruktion för kommunchefen skett samt enklare justeringar. I förslaget, som 
finns i bilaga till ärendet, är nytt markerat med kursiv stil och borttagning med 
överstruken text.

Bakgrund
Från år 2018-01-01 träder den nya kommunallagen träda. En av nyheterna är att 
kommunerna åläggs att utforma och anta en instruktion för kommunens ledande 
tjänsteman, i lagen kallad direktör. 

I nya kommunallagen finns följande:
7 kap Anställda
Direktören
1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen 
bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.

Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen 
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.

Förslag
I verksamhetsplanen för kommunkansli och kommunledning finns idag 
uppdraget för kommunchefen vilken nu föreslås fastställas som instruktion för 
att möta upp kommunallagens krav (se bilaga)

Vidare föreslås följande:
A 1§ Komplettering efter personuppgiftslagen (ersätts av dataskyddsförord-
         ningen 25 maj 2018)
11 § tredje stycket från slutet, stryker meningen ” Ordföranden bestämmer 
        formen för kallelse.” då meningen efter har samma innebörd
32 § p 4, uppdatering till 10 kap. 3-5 §§ KL (tidigare 3 kap 17-18b KL)
35 § p 16 utgår då det är samma som p 13 
35 § p 14 kompletteras med heraldiska vapen
36 § tillägg ny punkt 6 6. Anställa förvaltningschefer – i förekommande 
        fall efter avstämning med berörd nämnd.

Instruktionen för kommunchef (motsvarar direktör i kommunallagen)
Följande föreslås likställas som instruktion och fastställas: 
 
Kommunchefens kommun- och koncernledning
Den operativa kommun- och koncernledningen åvilar kommunchefen, som har 
till uppgift att biträda kommunstyrelsen med ledning, samordning och 
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utveckling av kommunkoncernen och den kommunala verksamheten. 
Kommunchefen ska särskilt arbeta med frågor som rör målsättningar/policy, 
framtid, utveckling/förändringar, näringsliv/sysselsättning, marknadsföring, 
infrastruktur, organisation och verksamhetsstruktur samt övergripande ekonomi 
och förhandlingar.

Kommunchefen är huvudföredragande i kommunstyrelsen och dess arbets-
utskott.

Till kommunchefen är knuten en koncernledningsgrupp vars uppgift är att delta 
i kommunstyrelsens och kommunchefens ledning och utveckling av 
kommunkoncernens olika delar, med en gemensam helhetssyn som grund.

Administrativt stöd till kommunchefens kommun-och koncernledning ges av 
kommunkansliet. 

Kommunchef 1,00
Lars-Erik Rönnlund Kommunens ledande tjänsteman enligt KL. 

Arbetet sker inom fälten 
organisationsutveckling (0,5), 
samhällsutveckling(0,25) och 
näringslivsutveckling (0,25).
Biträda kommunstyrelsen med ledning och 
utveckling av hela kommunkoncernen. 
Huvudföredragande i kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen.  Ledningsansvar för 
förvaltningscheferna och kommunstyrelsens 
förvaltning. Ordförande i 
koncernledningsgruppen. Frågor som rör 
strategier och framtid, 
utveckling/förändringar, 
näringsliv/sysselsättning, infrastruktur, 
organisation och verksamhetsstruktur samt 
övergripande ekonomi och förhandlingar. Vd 
för HKIAB.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 267/2017

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 33/2018 Dnr 2017/188

Överklagan av beslut kf § 131/2017 dnr 2016/33, 
mål nr 4674-17
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit information om avslag på överklagan och 
domen från förvaltningsrätten ska meddelas i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges beslut § 131/2017 om att kommunen bland annat 
skulle bilda en kooperativ hyresrättsförening med Riksbyggen. Beslutet 
överklagades och nu har förvaltningsrätten behandlat överklagandet.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet enligt dom 2018-02-13. 

Beslutsunderlag
Dom från förvaltningsrätten 2018-02-13

Skickas till
Kommunfullmäktige för kännedom
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KSAU § 34/2018 Dnr 2018/16

Starttillstånd för tankbil
Beslut
Arbetsutskottet ger starttillstånd för investering av tankbil/flakväxlare till 
räddningstjänsten.

Sammanfattning
Starttillstånd ska beslutas av arbetsutskottet när investeringen överstigen en 
miljon kronor innan investeringen påbörjas, vilket innebär innan 
tilldelningsbeslut.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten har gjort en upphandling av tankbil under 2017. Inga 
anbud har inkommit. I stället har offert tagits in från leverantörer och 
prislappen blir 2 940 tkr. Total budget för investeringen är 3 400 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från räddningschefen

Skickas till
Räddningschefen
Ekonomikontoret

25



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-27

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 35/2018 Dnr 2018/17

Ung Företagsamhet - höjd årsavgift
Beslut
Arbetsutskottet godkänner upplägget för höjningen av medlemsavgiften för 
2018 och 2019. 

Finansieringen delas lika som tidigare år mellan barn- och 
utbildningskontoret och utvecklingskontoret (via näringslivskontot). 

Sammanfattning
En höjning av årsavgiften för Ung Företagsamhet har aviserats.

Ärendebeskrivning
UF – Ung Företagsamhet har aviserat en höjning av sin årsavgift med syfte 
att varje kommun i länet fortsättningsvis ska få en mer rättvis prissättning. 
Nya avgiften utgår ifrån att alla kommuner senast 2019 ska betala 4 kr per 
antal invånare. Höjningen sker i två steg.

Fram till och med 2017 har Hultsfreds kommun betalat 2,7 kr per invånare 
vilket inneburit en total årsavgift på 37 500 kr.

2018 blir nya avgiften 47 500 kr.
2019 nås den gemensamma 4 kronors-nivån, vilket innebär en årsavgift på 
54 000 kr.

Såväl utvecklingskontoret som barn- och utbildningsförvaltningen ställer 
sig positiva till ett fortsatt medlemskap i Ung Företagsamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från näringslivssamordnare Ulrika Stolt

Skickas till
Ekonomikontoret
Utvecklingskontoret
Barn- och utbildningskontoret
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KSAU § 36/2018 Dnr 2018/19

Badplatsen Kaffeberget Virserum
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att iordningställa 
väg till badplatsen vid Kaffeberget samt att tillgänglighetsanpassa 
badplatsen med handikappanpassad toalett och brygga för 
funktionshindrade/rullstolsburna till en kostnad av 404 000 kronor. 

Finansiering föreslås ske genom kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda kostnader med 200 000 kronor samt ur Östra Smålands 
Kommunalteknikförbunds konto för tillgänglighetanpassning med 100 000 
kronor för ombyggnad av toalett.  

Resterande 104 000 kr tas ur kultur- och fritidsförvaltningens ordinarie 
budget för innevarande år.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29 ge kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att se över badplatsen Kaffeberget i Virserum 
som helhet och ta fram en kostnad för tillgänglighetsanpassning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har som svar på motion från SD gett uppdrag till 
kultur- och fritidsförvaltningen att ta fram en kostnad för att 
tillgänglighetsanpassa badplatsen.

Kultur och fritid har haft en dialog med Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK ) om finansiering, ombyggnad och 
tillgänglighetsanpassning.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att man tillgänglighetsanpassar 
badplatsen i sin helhet med asfalterad väg, parkering för handikappade, 
handikappanpassad toalett samt en brygga för funktionshindrade/ 
rullstolsburna. 

Kostnaden beräknas till 404 000 kronor.
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Väg, asfaltering och parkeringsplatser 169 000 kronor
Ombyggnad och handikappanpassad WC (ÖSK) 100 000 kronor
Brygga för funktionshindrade/rullstolsburna 128 000 kronor
Miljögodkännande – strandskydd     7 000 kronor

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 37/2018 Dnr Dnr

Additiva konceptet – bildande av nytt bolag 
Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB samt 
borgen för upptagande av lån till investering
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att bilda ett nytt majoritetsägt kommunalt aktiebolag benämnt Additivt 
Teknikcenter i Hultsfred AB och därefter registrera bolaget.

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta om en kommunal borgen för 
upptagande av lån i bolagets namn till ett belopp av 6 000 000 kronor för 
investering i Metallskrivaren med tillhörande utrustning.

Sammanfattning
Förslag om att kommunen ska bilda ett nytt majoritetsägt bolag benämnt 
Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB.

Ärendebeskrivning
Kommunen har för avsikt att ha aktiemajoriteten i bolaget med 50,25 % 
vilket innebär att man sätter in 201 000 kronor vid bildandet. Kvotvärdet 
per aktie föreslås till 1 000 kronor. Därmed från näringslivet/företagen 
totalt 199 000 kronor för bildandet av det nya bolaget och med ett totalt 
aktiekapital om 400 000 kronor.

Bolaget ska arbeta för tillväxt och näringslivsutveckling genom att driva 
verksamhet och medverka i projekt inom både företagsutveckling och 
nyföretagande. Detta innefattar utbildning och kompetensförsörjning samt 
omvärldsbevakning och marknadsföring.

Investeringen av den nya Metallaskrivaren är en förutsättning för de båda 
nya utbildningarna på gymnasie- och yrkeshögskolenivå.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor 2018-02-22

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 38/2018 Dnr 2018/14

Kompetens- och självförsörjning genom praktik 
och anpassade anställningar i kommunala 
verksamheter 
Förslag
Arbetsutskottet föreslås kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta om följande:
a) samtliga kommunala verksamheter, inklusive bolag och förbund, ska 
erbjuda platser för praktik och anpassade anställningar vikta för personer 
som tillhör arbetsmarknadens utsatta grupper
b) de kommunala verksamheterna ska under varje verksamhetsår ta emot 
minst 50 personer ur ovan nämnda målgrupp 
c) fördelningen av dessa praktikplatser och anpassade anställningar ska 
primärt baseras på storlek på förvaltning/avdelning/enhet 
d) samordning av dessa praktikplatser och anpassade anställningar ska 
hanteras av arbete- och integrationsenheten

Sammanfattning
Hultsfreds kommun har en hög arbetslöshet, inte minst i de grupper som 
räknas som utsatta. Samtidigt har kommunen stora utmaningar framöver 
med sin kompetensförsörjning och även det lokala näringslivet har svårt att 
rekrytera. Den första anställningen är ett viktigt steg för att få fotfäste på 
arbetsmarknaden och kommunen kan här göra en viktig insats för att 
underlätta för individer att bli självförsörjande och förebygga utanförskap. 
Därför behöver kommunen öppna samtliga sina verksamheter för dessa 
målgrupper.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har länge haft en hög arbetslöshet bland utsatta 
grupper, som de senaste åren accentuerats av det stora inflödet av 
nyanlända, vilka ofta inte har den utbildning eller arbetslivserfarenhet som 
är gångbar på den svenska arbetsmarknaden. I skrivande stund är 
arbetslösheten bland inrikes födda i kommunen 3,5 % och bland utrikes 
födda 30 %. Även för andra utsatta grupper, dit förutom nyanlända även 
ungdomar, funktionsnedsatta och långtidsarbetslösa brukar räknas, finns 
det stora behov av extra stöd för att få ett inträde på arbetsmarknaden.

Samtidigt har kommunen stora behov de kommande åren vad gäller 
kompetensförsörjningen, inte minst inom vård, omsorg, skola och förskola. 
Även det lokala näringslivet har stora behov av att rekrytera men har svårt 
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att hitta arbetskraft. Genom att öppna upp kommunala verksamheter för 
dessa personer skulle de kunna ges värdefulla erfarenheter som skulle ge 
dem ett första steg in på arbetsmarknaden, samtidigt som kommunen skulle 
kunna fånga upp värdefull kompetens för framtiden. 

Praktik och även anpassade anställningar, som till exempel extratjänster, 
lönebidragsanställningar och nystartsjobb är numera i hög utsträckning 
möjliga att kombinera med studier. Kommunen skulle här också kunna ha 
ypperliga möjligheter att skräddarsy anställningar som kan kombineras med 
utbildning som är relevant för arbetsmarknadens krav.

Som kommun föreligger också ett ytterligare syfte med att bereda 
människor möjligheter till inträde på arbetsmarknaden; som offentlig aktör 
satt att verka för medborgarnas bästa intresse finns det en social dimension 
att beakta. Kommunen bör agera som ett gott föredöme i frågor som gäller 
medborgarnas möjligheter att vara delaktiga i samhället, där en av de 
viktigaste aspekterna är att kunna arbeta och försörja sig själv. Därmed bör 
kommunen öppna upp samtliga sina verksamheter för att möta behov hos 
både kommun, medborgare och samhälle.

Socialnämnden beslutade § 8/2018 att lämna förslag till 
kommunfullmäktige om praktikplatser i kommunala verksamheter.

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 8/2018
Tjänsteskrivelse 2018-01-14

Skickas till
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 39/2018

Anmälningsärenden
1. Enkät från länsstyrelsen om lägesbild flyktingsituationen
2. Länsstyrelsen vill komma på besök om socialt hållbart samhälle
3. Rädda Barnen bjuder in till uppstartsmöte ” Vägen in”
4. Länsstyrelsen bjuder in till möte om Emån
5. Landshövdingen bjuder in till möte om Agenda 2030 
6. Länsstyrelsen har lämnat granskningsrapport om tillståndsbeslut – 
    Serveringstillstånd
7. Göran Berglund har skickat ett öppet brev om assistansersättning
8. Inspektionen för vård och omsorg – IVO har lämnat beslut om att 
    ärendet är avslutat vad gäller stängningen av flyktingmottagningen. 
9. Information om konstituerande stiftarsstämma samt konstituerande 
    styrelsemöte Hultsfred Trygga Hem
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