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län 2030

2018/29

§ 37 Reviderade ägaravtal, ägardirektiv och 
bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkring AB

2018/41

§ 38 Plan för samverkan Skola  - arbetsliv 
2018-2021

2018/31

§ 39 Överföring av ansvaret för den medicinska 
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2018/32
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Samverkan 
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§ 42 Bidragsregler för föreningar 2019 2018/18

§ 43 Redovisning av motioner under beredning 
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2018/5

§ 44 Avyttring av lös egendom -   delegation 
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§ 45 Årsstämma för Invensys Property 
Company AB
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 36/2018 Dnr 2018/29

Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 
2030
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom 
regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030.

Sammanfattning
Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 är klar och nu ges 
möjlighet för länets kommuner att ställa sig bakom den. 

Ärendebeskrivning
Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 har skickats ut av 
regionförbundets styrelsen för att ge länets kommuner möjlighet att ställa 
sig bakom den. 

Regionförbundet i Kalmar län har som regionalt utvecklingsansvarig i 
uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi. I arbetet har samtliga 
kommuner, ett antal näringslivsorganisationer, intresseorganisationer samt 
offentliga organisationer varit engagerade.

Strategin anger en långsiktig riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län 
med hållbar regional tillväxt och utveckling som mål. Hur arbetet ska 
genomföras beskrivs vidare i fördjupade strategier och planer. 

Beslutsunderlag
Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 44/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 37/2018 Dnr 2018/41

Reviderade ägaravtal, ägardirektiv och 
bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkring AB
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderade 
ägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkring AB.

Sammanfattning
Ägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkring AB (KSFAB) är ändrade och ska godkännas av 
kommunfullmäktige hos respektive delägare. 

Ärendebeskrivning
Ägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkring AB är uppdaterade. Hänvisningar till lagar är uppdaterade och 
vissa språkliga justeringar är gjorda. Ägaravtal, ägardirektiv och 
bolagsordning har tidigare varit ett dokument men delas upp i tre efter 
beslut i KSFAB:s styrelse.

Det tidigare ägaravtalet löpte år 2007-2009 med fyra års förlängning om 
inte uppsägning skett. Det nya ägaravtalet sträcker sig från 2018-05-17 till 
2028-06-01.

Dokumenten ska till kommunfullmäktige för godkännande.

Beslutsunderlag
Förslag från Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Tjänsteskrivelse 20180321
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 68/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
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KS § 38/2018 Dnr 2018/31

Plan för samverkan Skola  - arbetsliv 2018-2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera planen för ytterligare 
beredning.

Sammanfattning
Arbete med att ta fram en ny plan för samverkan skola - arbetsliv. 

Ärendebeskrivning
En plan för skola - arbetsliv har funnits tidigare. En ny plan behöver tas 
fram då den tidigare var noterad till 2015. Barn- och utbildningschef Martin 
Snickars har tagit fram ett utkast till plan för samarbete skola - arbetsliv 
2018-2021. 

Synpunkter på en ny plan för samverkan skola - arbetsliv har kommit in 
från tillväxt- och näringslivsrådets medlemmar ihop med 
utvecklingskontoret. 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat § 2/2018 att överlämna planen 
för antagande. Vidare beslutades att planen ska följas upp av barn- och 
utbildningsnämnden. Första gången planen ska följas upp är våren 2019.

Yrkande
Ordförande föreslår att ärendet ska återremitteras för ytterligare beredning 
där även synpunkterna från tillväxt- och näringslivsrådets medlemmar samt 
utvecklingskontoret bemöts. Rosie Folkesson, Tomas Söreling, Tommy 
Rälg, Lena Hasting och Silva Andersson, samtliga S, instämmer i 
ordförandes förslag. 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 2/2018
Utkast plan för samverkan skola – arbetsliv
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 46/2018

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Utvecklingskontoret 
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KS § 39/2018 Dnr 2018/32

Överföring av ansvaret för den medicinska och 
psykologiska delen av elevhälsan
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ett tillägg görs i det 
gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden. Efter punkterna med barn- och 
utbildningsnämndens ansvar i 47 § görs ett tillägg enligt följande: 

”Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på 
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i 
kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola.

Barn- och utbildningsnämnden får på beställning av andra mot ersättning 
tillhandahålla insatser inom elevhälsoområdet.” 

Sammanfattning
Tillägg i det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden att föra över vårdgivarens, det 
vill säga kommunens, ansvar i fråga om den medicinska och psykologiska 
elevhälsan till barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning
Den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan lyder under samma 
hälso- och sjukvårdsregelverk som hälso- och sjukvården inom landstinget.
 
När det gäller hälso- och sjukvård som bedrivs inom ramen för elevhälsan 
är det vanligtvis en kommun eller en enskild skolhuvudman som är 
vårdgivare. En kommun representeras som utgångpunkt av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige tillsätter de nämnder som utöver 
kommunstyrelsen behövs för att fullgöra kommunen uppgifter.

Det är den av vårdgivaren (kommunfullmäktige) utsedda nämnden som 
utser verksamhetschef. Nämndens beslut att utse en verksamhetschef ska 
vara ett personligt förordnande för en viss namngiven person att ta över 
ansvaret som verksamhetschef. 

Ett tillägg i det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och 
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utbildningsnämnden samt socialnämnden föreslås. Efter punkterna med 
barn- och utbildningsnämndens ansvar i 47 § kan ett tillägg göras enligt 
följande: 

”Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på 
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i 
kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola.” 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 3/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 47/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 40/2018

Information om Överförmyndare i Samverkan 
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Ärendebeskrivning
Hultsfreds, Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner ingår i 
”Överförmyndare i Samverkan”. 

Chefen för Överförmyndare i Samverkan, Anita Holm informerar om 
arbetet.  

Skickas till
Överförmyndare i Samverkan
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KS § 41/2018

Information från Emåförbundet 
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Representanter från Emåförbundet informerar om sin verksamhet som 
främst är inriktad på vattenekologi och vattenteknik. 

20 april 2018 kommer årsstämman för Emåförbundet att äga rum i 
Hultsfred.

Skickas till
Emåförbundet
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 42/2018 Dnr 2018/18

Bidragsregler för föreningar 2019
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta 
bidragsregler för föreningar från och med 1 januari 2019 med förändringen 
om att åldern för aktivitetsbidrag sänks från sju år till fyra år.

Sammanfattning
Kultur-och fritidsförvaltningen föreslår en förstärkt skrivning i 
bidragsreglerna från och med 1 januari 2019, samt ett ökat aktivitetsbidrag 
till föreningar.

Ärendebeskrivning
Kultur-och fritidsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
en förändrad skrivning i bidragsreglerna. Det gäller allmänna regler, årligt 
grundbidrag samt bidrag för aktiviteter. Det avser i texten att förstärka 
krav på föreningar att ta fram och arbeta med värderingar, 
jämställdhetspolicy och drogpolicy under allmänna regler (ändrat i texten 
från bör till ska). 

Ändringar avseende personuppgifter under ”årligt grundbidrag”. Åldern för 
aktivitetsbidrag sänks från sju till fem år. På mötet föreslås ändring till fyra 
år.

Vidare att bidraget för en redovisad och godkänd aktivitet höjs från 52 
kronor till 55 kronor. Detta innebär en ökad kostnad på ca 21 500 kronor, 
beräknad på utbetalat bidrag för aktiviteter 2017. Den ökade kostnaden tas 
ur kultur och fritids rambudget. Övriga bidrag indexregleras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen
Nuvarande bidragsregler för föreningar 2017
Förslag till bidragsregler för föreningar från och med 1 januari 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 56/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 43/2018 Dnr 2018/5

Redovisning av motioner under beredning 2018
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av 
motioner under beredning per 2018-03-21.

Sammanfattning
Kommunkansliet har i uppdrag att två gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige vad gäller motioner under beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har tagit fram en sammanställning över motioner som är under 
beredning per 2018-03-21. Det är 28 motioner varav tre ännu inte tagits upp i 
kommunfullmäktige.  Den äldsta är från 2015-03-23.

Kulturskola 2015/58 Kultur- och fritidschef
Sänk avgiften för att pröva 
strandskyddet

2016/78 Kommunchef

Tydligare arbete som främjar god 
hälsa

2016/151 KS

Gratis busskort inom Hultsfreds 
kommun

2017/65 Infrastrukturkansliet

Förmånscykel till kommunanställda 
– erbjud löneväxel

2017/76 Personalkontoret

Återinrättande av nämnd för kultur, 
idrott, föreningar och turism

2017/95 Partierna

Belysning av väg i Virserum 2017/101 ÖSK (Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund)

Ta vara på varje orts starka sidor 2017/111 Kultur- och fritidschefen, 
informationschef

Utbildning för hemtjänstens 
personal i säkrare och tryggare 
bilkörning

2017/119 Socialnämnden

Ny båtramp/iläggningsplats i 
Virserumssjön

2017/120 Kultur- och 
fritidsförvaltningen, ÖSK

Sjösättningsramp i Virserumssjön 2017/121 Kultur- och 
fritidsförvaltningen, ÖSK
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Satsning på motion och ökad 
trygghet i Järnforsen

2017/122 Kultur- och 
fritidsförvaltningen, ÖSK

Äldreboendegarantin 2017/123 Socialnämnden
Belysning av badstigen i Virserum 2017/139 ÖSK
Dekalerna på kommunens bilar 2017/151 Socialnämnden
Förebygg fallolyckor för våra äldre 2017/154 Socialnämnden
Förstärk de årsrikas situation 2017/155 Socialnämnden
Avsluta kommunens engagemang i 
vindkraftsprojektet

2017/163 Arbetsutskottet/
Kommunkansliet bevakar

Konkreta åtgärder för förbättrad 
folkhälsa nr 1

2017/164 ÖSK, barn- och 
utbildningsnämnden

Konkreta åtgärder för förbättrad 
folkhälsa nr 2

2017/165 Kultur- och fritidskontoret

Rastplats för hundar 2017/173 ÖSK, kultur- och 
fritidsförvaltningen

Koppla trygghetslarm till 
brandvarnare

2017/182 Socialnämnden, 
räddningstjänsten

Huskurage 2018/6 Trygghetsstategen
Parkeringsmöjligheter vid förskolan 
i Mörlunda

2018/28 ÖSK i samråd med barn- 
och utbildningsnämnden 

Förbjud tiggeri på offentliga platser 2018/30 Kommunkansliet
Dra ner på plastanvändningen på 
kommunala arbetsplatser

2018/39 NY KF 23/4

Emån – en vilande resurs 2018/43 NY KF 23/4
Busskommunikationer inom 
kommunen

2018/47 NY KF 23/4

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med redovisning av motioner under beredning 2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 44/2018 Dnr 2018/36

Avyttring av lös egendom -   delegation 
ekonomichefen 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge delegation till ekonomichefen att besluta vad 
gäller avyttring av lös egendom samt att det förs in i delegationsordningen 
under punkt ”4.7 Ekonomi Lös Egendom”.

Sammanfattning
Förslag om delegation till ekonomichef om att besluta vad gäller avyttring 
av lös egendom.

Ärendebeskrivning
Avyttring av lös egendom ska i första hand ske till enheter inom den 
kommunala förvaltningen. Extern försäljning av inventarier och utrustning 
får endast ske om det inte finns något behov av egendomen inom 
kommunens verksamhet.

Extern försäljning ska ske med affärsmässighet och till marknadsvärde via 
värdering. Vid större omfattning ska anbudsförfarande eftersträvas. 

För att smidigare kunna hantera frågor om avyttring av lös egendom 
föreslås att delegation ges till ekonomichefen enligt följande:
  
”Ekonomichefen har rätt att besluta om att avyttra lös egendom.”

Då översyn av delegationsordningen pågår kan den tills vidare placeras 
under punkt ”4.7 Ekonomi   Lös Egendom” .

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 50/2018

Skickas till
Ekonomichefen
Kommunkansliet
Förvaltningarna för kännedom
Revisorerna
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KS § 45/2018 Dnr 2018/54

Årsstämma för Invensys Property Company AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelseledamot Tommy Rälg, 
S som ombud till årsstämman för Invensys Property Company AB.

Ärendebeskrivning
Invensys Property Company AB kallar till årsstämma måndag 23 april 
kl 16.30.

Till stämman inbjudes även revisorerna, kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens ledamöter samt bolagets handläggande tjänstemän.  

Skickas till
Invensys Property Company AB
Kommunkansliet
Den valde
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KS § 45/2018

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

Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-02- 27   2018-03-06  2018-03-13   2018-03-20   2018-03-27

Hultsfreds Kommunala Industri AB
2018-02-27   2018-03-13

AB Hultsfreds Bostäder
2018-02-23

Invensys AB
2018-02-27

Delegationsbeslut
Kommunchefen
Beslutsattestanter 2018  revidering

Meddelande
1. Granskning av intern kontroll i huvudboksprocessen
2. Information om föreläsning Hot, hat och våld mot förtroendevalda 
    2018-05-08
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

   § 
Ja

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Lars Rosander, C X

2 Åke Nilsson, KD  X

3 Rosie Folkesson, S X

4 Åke Bergh, M X

5 Mikael Petersson, L 
§§ 36 -46

 Carina Erlandsson, MP 
§§ 44-46

X

6 Gunilla Aronsson, C X

7 Tomas Söreling, S X

8 Lena Hasting, S X

9 Tommy Rälg, S X

10 Silva Andersson, S X

11 John Hoffbrink, SD X
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