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2018-10-17

Meddelanden
1. Redovisningen av anslagen för särskilda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början Anslaget 2018 Återstår
650 000:- 400 000:- 250 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål:

Anslag från årets början Anslaget 2018                 Återstår
18 289 400:- 2 775 000:-                      15 514 400:-

2. Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-16

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 92/2018 Dnr 2018/147

Delårsrapport per 2018-08-31 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 
per 2018-08-31.

Sammanfattning
Ekonomikontoret presenterar uppföljning av delårsrapport per 2018-08-31 
för arbetsutskottet samt presidierna för socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslutet per 2018-08-31 och 
resultatet för kommunen är 27,9 mnkr.

Prognosen för helåret 2018 beräknas bli beräknas bli 6,2 mnkr vilket är 3,1 
mnkr sämre än budgeterat.

På mötet redogörs även för de kommunala bolagen där AB Hultsfreds 
Bostäder och Hultsfreds Kommunala Industri AB visar överskott. Även 
Emåbygdens Vind visar på ett överskott. Vidare informeras om Rockcity, 
Invensys och Additivt teknikcenter.

Beslutsunderlag
Delårsrapport per 2018-08-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 219/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-16

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 93/2018 Dnr 2018/149

Delårsrapport per 2018-08-31 för Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 
2018-08-31. 

Ärendebeskrivning
Delårsrapporter per 2018-08-31 för Hultsfreds kommun och Högsby 
kommun redovisas för förbundsdirektionen. 

Förbundsdirektionen har godkänt delårsrapporten enligt § 50/2018 samt 
översänt densamma för godkännande i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Delårsrapport för Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Förbundsdirektionen § 50/2018 

Skickas till
Kommunfullmäktige

46



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

2018-10-08

1(1)

Förbundsdirektionen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

FD § 50/2018 Dnr 2018/1

Ekonomi delårsrapport 2018-08-31
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar godkänna delårsrapporter 2018-08-31 för 
Hultsfreds kommun och Högsby kommun och överlämnar dessa till 
kommunstyrelsen i respektive kommun. 

Ärendebeskrivning
Delårsrapporter per 2018-08-31 för Hultsfreds kommun och Högsby 
kommun redovisas för förbundsdirektionen. 

Beslutsunderlag
Delårsrapporter

Skickas till
Kommunstyrelsen Hultsfreds kommun
Kommunstyrelsen Högsby kommun
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Förbundsdirektionen och förbundschefen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund, org. 
nr. 222000-2899, får härmed avge delårsbokslut för verksamheten under tiden 1 januari – 
31 augusti 2018.
 
 
Förbundets ledning 
 
Förbundsdirektionen 
Direktionen, utsedd av Hultsfreds och Högsby 
kommuner, har haft följande sammansättning: 
 
Ordinarie ledamöter 
Åke Nilsson, ordförande 
Anders Svensson, vice ordförande 
Per-Inge Pettersson 
Åke Bergh 
Rosie Folkesson 
Gunilla Schollin-Borg 
Magnus Gabrielsson 
Lennart Persson 
 
Ersättare 
Lars Rosander 
Jonas Erlandsson 
Jonny Bengtsson 
Mikael Lång 
Tomas Söreling 
Sabina Bergeskans-Skogh 
Stihna Johansson-Evertsson 
Lina Danlid-Burke 
 
Ordinarierevisorer 
Gilbert Carlsson 
Lars Axetun 
Margareta Lundgren-Johansson 
 
Ersättare 
Staffan Leijon 
Tore Carlsson 
Mats Persson 
 
Förbundschef 
Helena Grybäck Svensson 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verksamhet 
Under 2010 beslutade kommunfullmäktige i 
Hultsfreds och Högsby kommuner att de 
tekniska kontoren i de båda kommunerna ska 
bilda ett kommunalförbund med namn Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). 
Det nya förbundet övertog ansvaret för teknisk 
verksamhet inom nämnda kommuner från och 
med 2011-01-01. Förbundet har sitt säte i 
Hultsfreds kommun. 
 
Förbundets syfte är att bedriva en ekonomiskt 
effektiv verksamhet inom området 
kommunalteknik i enlighet med vad som 
åvilar var och en av kommunerna enligt 
gällande författningar och frivilliga åtaganden 
samt samnyttja och säkra kompetens inom 
dessa områden. 
 
Förbundet har driftansvaret för 
medlemskommunernas 
 verksamhetsfastigheter 
 gator och vägar 
 parker och lekplatser 
 vatten- och avloppsanläggningar  
 skogar 
 
och svarar för medlemskommunernas  
 om- och nybyggnadsverksamhet inom de 

områden man har driftansvar för 
 renhållningsverksamhet 
 energirådgivning 

 
samt administrerar och verkställer uppgifter 
avseende  
 markförsörjning och markförvärv 
 bostadsanpassningar åt Hultsfreds 

kommun  
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Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed - i överensstämmelse med den 
Kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
 
Tillägg och avdrag på lön som avser redovis-
ningsåret, men utbetalas senare har 
skuldbokförts. 
 
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, 
som tillhör redovisningsåret har skuldbokförts. 
 
Semesterersättningar och 
övertidsersättningar har för de delar som avser 
redovisningsåret, men utbetalas senare, 
skuldbokförts. 
 
Kostnadsräntor som avser redovisningsåret har 
skuldbokförts. 
 
Sociala avgifter har bokförts i form av procen-
tuella personalomkostnadspålägg i samband 
med löneredovisningen. Skulden för augusti har 
periodiserats. 
 
Personalomkostnadspålägg har 
interndebiterats med följande procentsatser: 
 
- anställda med kommunal  
 kompletteringspension 38,33 
- förtroendevalda och 
 uppdragstagare 31,42 
 
Utställda fakturor efter årsskiftet, som tillhör 
redovisningsåret har fordringsförts. 
 
Statsbidrag som tillhör årets verksamhet har 
periodiserats. 
 
Anläggningstillgångar upptas till 
anskaffningskostnaden. Investeringsbidrag, 
anslutningsavgifter, och 
gatukostnadsersättningar tas från och med 2010 
upp som en förutbetald intäkt och redovisas 
bland långfristiga skulder och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod. 
 
Kapitalkostnader beräknas efter nominell  
metod. 
 
Avskrivningarna ingår tillsammans med intern 
ränta i de totala kapitalkostnaderna. 
Avskrivningar beräknas som regel på till 
 

 
 
 
gångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och 
sker efter plan med följande huvudsakliga 
avskrivningstider: 
 
3 år - datautrustning. För kommunen 
kostnadsförs persondatorer direkt.  
 
5 och 10 år – maskiner, inventarier och bilar 
med vissa undantag. 
 
För ÖSK kostnadsförs direkt, utöver person-
datorer ovan, alla anskaffningar till ett värde 
lägre än ett prisbasbelopp. 
 
Leasingavtal maskiner och inventarier. 
Enligt RKR 13:1 skall hänsyn tas till aktuella 
leasingavtal vid upprättande av bokslut. Indelas 
i finansiell leasing, vilken redovisas som 
tillgång/skuld i balansräkningen, samt 
operationell leasing vilken tas upp som ansvars-
förbindelse. 
 
Hyresåtaganden. Betraktas som en typ av 
operationell leasing och tas upp som en 
ansvarsförbindelse. (Se mer under avsnittet 
”leasingavtal maskiner och inventarier”.) 
 
Anläggningstillgångar är fast och lös 
egendom avsedda att stadigvarande innehas. 
 
Avskrivningar är planmässig 
värdenedsättning av anläggningstillgångar och 
avser även erforderliga nedskrivningar då 
bokfört värde väsentligt understiger verkligt 
värde och man kan anta att värdenedgången är 
bestående. 
 
Balansräkning är en översiktlig 
sammanfattning av tillgångar, skulder och eget 
kapital. Den visar den ekonomiska ställningen 
och hur den förändrats under året. Tillgångarna 
visar hur kommunen har använt sitt kapital (i 
anläggnings- och omsättningstillgångar) resp. 
hur kapitalet har anskaffats (lång- och 
kortfristiga skulder samt eget kapital). 
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Eget kapital. ÖSK:s totala kapital består av 
anläggningskapital (bundet kapital i 
anläggningar m m) samt rörelsekapital (fritt 
kapital för framtida drift- och 
investeringsändamål). 
 
Kassaflödesanalys är en översiktlig samman-
fattning av hur årets drift-, investerings- och 
låneverksamhet m.m. har bidragit till förändring 
av likvida medel 
 
Kortfristiga skulder omfattar kortfristiga lån, 
skulder, och checkräkningskrediter hänförliga 
till den löpande verksamheten. 
 
Likviditet betyder betalningsberedskap på kort 
sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid). 
 
Långfristiga skulder omfattar skulder översti-
gande 1 år. 
 
Nettoinvesteringar är investeringsutgifter efter 
avdrag för investeringsbidrag m.m. 
 
Nettokostnader. Driftkostnader efter avdrag för 
driftbidrag, avgifter och ersättningar. 
 
Nyckeltal mäter förhållandet mellan två 
storheter, t.ex. likvida medel i % av kortfristiga 
skulder (likviditet). 
 
Omsättningstillgångar. Lös egendom som inte 
är anläggningstillgång. 
 
Periodisering är en fördelning av kostnader och 
intäkter på de redovisningsperioder till vilka de 
hör. Till skillnad från tidigare år har en 
uppskattning gjorts av upplupna ej specificerade 
övriga kostnader som annars inte belastat 
resultatet på grund av eftersläp i faktureringen 
från leverantörer. 
 
Resultaträkning är en översiktlig sammanställ-
ning av årets driftverksamhet och hur den 
påverkat eget kapital. Den visar hur 
förändringen av det egna kapitalet under året har 
uppkommit. Det egna kapitalets förändring kan 
även utläsas av balansräkningen. 
 
 

 
Rörelsekapital är skillnaden mellan 
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.  
Soliditet är andelen eget kapital av de totala 
tillgångarna. 
 
Jämförelsestörande poster särredovisas när 
dessa förekommer i not till respektive post i 
resultaträkningen och/eller i 
kassaflödesrapporten. 
 
Finansiella tillgångar omfattar bankmedel. 
 
Finansiella skulder omfattar en skuldrevers 
till Hultsfreds kommun. Reversens förfallodag 
är 2020-12-31. Räntan är 1,37 % per år. 
 
 
Pensioner 
De anställdas tjänstepensioner betalas via 
försäkringspremier vilka kostnadsförs i takt 
med intjänandet. Intjänade pensionsavgifter 
med inklusive löneskatt redovisas som 
kortfristig skuld. Avgiften betalas under mars 
efterföljande år. Löneskatten är 24,26 %. ÖSK 
har inga visstidsförordnanden.
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Ekonomi ÖSK Hultsfred 
ÖSK Hultsfred redovisar ett överskott jämfört 
med budget med 8 590 tkr per 2018-08-31. 
 
Avvikelse mot budget tkr    180831      181231 
 
Fastighet 563 0  
Bostadsanpassning 539 0 
Gator, vägar, parker 687       350       
Vatten och avlopp 2 213       3 500 
Renhållning 5 710 5 710 
Skog                                          808 0  
Administration -102 -102 
Finans  -1 828 -2 328 
Summa                                   8 590 7 130 
 
Ekonomi ÖSK Högsby 
ÖSK Högsby redovisar ett överskott jämfört 
med budget med 3 916 tkr per 2018-08-31. 
 
Avvikelse mot budget tkr    180831      181231 
 
Fastighet 484 0 
Gator, vägar, parker 1 450  740 
Vatten och avlopp 3 803     1 845 
Renhållning -169  -169 
Skogsförvaltning                      -510                0 
Administration -694 -693 
Finans -448 -728 
Summa                                   3 916  995 
 
Överskott/underskott kommer att regleras av 
respektive kommun vid årets slut. Förbundet 
kommer därmed att uppfylla balanskravet. 
 
Fastigheter 
I Hultsfred stod nyrenoverade och moderna 
lokaler för Arbetsförmedlingen och 
Arbetsmarknadsenheten klara i maj. Även 
Gymnasiet har fått nya verksamheter i och med 
att metallprinter och tillhörande verksamhet 
byggdes upp inför höstens nya utbildningar.  
 
Mörlunda skola har fått en ny hiss så att alla 
våningsplan är tillgängliga. Samma sak pågår i 
Målilla som kommer att färdigställas i höst. 
Lindblomshallen har fått ny belysning. Även 
belysningen i korridorerna i kommunhuset har 
bytts ut för att spara energi. Albäckskolan har 
genomgått flera olika ombyggnationer för att 

samordna med skolans övriga satsningar på ny 
inredning. Det har bl.a. gjorts ljudåtgärder, 
ombyggnation av kafeterian samt andra 
tillgänglighetsanpassningar. Klassrum i 
Järnforsens skola har målats om för att vara 
klart till höstterminens start.  
 
Hagadal sporthall har fått nya trappor till både 
hopptorn och vattenrutschbana så att 
olycksrisker minimerats. Även botten på 
undervisnings-bassängen har 
renoverats/omfogats då vassa kanter uppstått. 
Projektering för en ny höj- sänkbar bassäng 
pågår under året för att ta fram förslag på 
alternativ.  
 
ÖSK:s förråd i Virserum har fått nya 
värmepumpar som ersätter tidigare dåligt 
värmesystem.  
 
Flera utredningsarbeten har skett bl.a. gällande 
ridhus, styr- och reglerutrustning och 
passersystem. 
 
Bygglov finns nu till att anpassa Hultsfreds 
Räddningsstation för att bättre tillgodose 
ambulansens verksamhet som finns i samma 
lokaler.  
 
Arbetet med en ny förskola i Hultsfred har 
rullat på och projektgruppen jobbar med 
arkitekt för att ta fram förslag. 
 
I Högsby kommun har nästan alla skolor fått 
uppfräschningar i olika utrymmen. Detta tack 
vara arbetsmiljöronder men även av 
pedagogiska skäl. Nya utrymningsvägen från 
Frövi sporthall är klar. Arbetet med 
Fröviskolan har fortsatt likt tidigare år med 
takbyten och byte av fönster. Brandlarm på 
mellangården och resursskolan är på gång och 
beräknas vara klart under hösten. Även scenen 
i sporthallen har genomgått en förbättring där 
målade ytor, el, lyftanordningar och 
utrymningssäkerhet förbättras.  
 
Fågelfors skola genomgår en upprustning. 
Under året har toaletter fräschats upp och 
belysning i sporthall bytts ut. Nu pågår det i 
den äldsta delen takbyte, fasad- och 
fönsterbyte, renovering och ombyggnation 
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invändigt. Projektet är förhoppningsvis klart 
under september månad. Ny hiss som ersätter 
den tidigare är nu monterad. Även 
tillgängligheten på hemkunskapen på 
Fröviskolan är förbättrad med höj- och sänkbar 
utrustning. Räddningstjänstens lokaler i Högsby 
har byggts om för att kunna tillgodose 
omklädningsrum för både herrar och damer. 
 
I Hultsfred och Högsby redovisas ett överskott 
men helårsprognosen är att vi följer budget. 
 
 
Bostadsanpassning Hultsfred 
Under perioden har 42 bostadsanpassnings-
bidrag beviljats. 7 ansökningar har delvis 
beviljats. 3 ansökningar har avslagits. Utfallet i 
augusti visar på ett överskott men 
helårsprognosen är att vi följer budget. 
 
Gator och parker 
I Hultsfreds kommun har många 
investeringsentreprenader genomförts under 
2018. Bland annat Mimerparken som 
färdigställts, toppbeläggning av rekordmånga 
gator, lekplatsinvesteringar som påbörjats, 
inköp av nya urnor i hela kommunen och 
laddstolpar för elbilar. Vidare har en mängd 
exploateringsprojekt startats i projekteringsfas. 
Till exempel Hultsfredsbyn, Herrstorpet, nya 
förskolan.  
 
De mest omfattande entreprenaderna har varit 
den stora mängd VA-saneringar som pågått 
både i egen regi men även upphandlade. 
Gårdveda är det projektet som belastat budgeten 
mest. 
 
Saneringsplaner för var vi ska lägga 
saneringsåtgärderna håller på att tas fram. 
Kommer vara klart under våren 2019. 
 
E.ON har inte haft så många projekt på gång i 
kommunen gällande nedgrävning av 
luftledningar. De får projekt som pågått och 
startat har dock varit av lite större karaktär. 
 
Följderna av de omfattande fiberprojekten 
2015-2017 kvarstår. Skadorna i vägnätet blev 
omfattande och en ny asfaltsplan togs fram för 

att kunna möta det underhållsbehov som 
kommer att komma tidigare på grund av detta. 
Det kvarstår en del skulder att driva in från 
fiberentreprenörer också som påverkar 
ekonomin. 
 
I Högsby kommun har mycket arbete lagts på 
det nya regelverket för enskilda vägar genom 
information till boende längs vägarna, 
bidragsutbetalningar, möten med föreningar 
och utbildningsplanering. 
 
På investeringssidan har saneringsarbeten 
genomförts och ny väg byggts i samband med 
Högsby bostads byggnation på ”Brända 
tomten”. Investeringar på skolornas utemiljö 
har påbörjats i Långemåla och Ruda. 
Fröviskolans utemiljöprojekt har gått in i 
slutskedet och mer har kunnat genomföras än 
vad som var planerat från början.  
 
Även i Högsby har rekordmånga 
toppbeläggningar kunnat genomföras tack vare 
den utökade budgeten. 
 
De allmänna lekplatserna i Ruda färdigställs 
under året och den i Berga påbörjas. 
På projekterings- och planeringssidan har 
Storgatan och GC-väg till konstgräsplanen 
upptagit en del tid och kostnader. 
 
Även i Högsby har antalet samförläggnings-
projekt med EON minskat drastiskt. Det är 
dock samma scenario som i Hultsfred med 
större projekt istället.  
 
I Hultsfred redovisas ett litet överskott i 
augusti på grund av färre arbetade timmar på 
driften till förmån för investeringsprojekt. 
 
I Högsby redovisas ett överskott p.g.a. för högt 
driftbidrag för toppbeläggning och GC-vägar. 
Projekten finns i Högsby kommuns 
investeringsbudget.  
 
Vatten- och avloppsanläggningar  
Arbetet med överföringsledning mellan Ruda 
och Högsby har dragits igång och fortlöpt bra 
enligt tidsplan. Det mesta av ledningssträckan 
är färdigt och återstående arbeten handlar om 
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åtgärder i verk och stationer samt att driftsätta 
de nya delarna.   
 
I Långemåla har en ny råvattentäkt anlagts och 
undersökningar av vattentillgång och 
vattenkvalitet har gjorts. Ledning och åtgärder 
på vattenverket är planerade. Tillstånd för 
täkten på gång hos Mark och Miljödomstolen. 
    
Projektet för nytt el- och styrsystem vid 
avloppsrenings-verket i Hultsfred är i sin slutfas 
och beräknas vara hel färdigt i slutet av oktober 
2018. 
 
Ny råvattenbrunn är borrad i Målilla med ett 
mycket gott resultat enligt provpumpningarna. 
El och styr är projekterat, överbyggnad till 
råvattenbrunnen är inköpt och brunnen planeras 
att vara ansluten och klar våren 2019.  
 
Projektering av ny råvattensledning mellan 
Silverdalen och Hultsfred vattenverk är 
påbörjad. 
 
Lagring av slam från avloppsreningsverken har 
under året vållat en hel del bekymmer. 
Lagringsytan vid Målilla reningsverk har fått 
tömmas efter klagomål på lukt från närboende . 
Åtskilliga försök med både kalk ,torv och hel 
täckning med plast gjordes men inget hjälpte att 
dämpa lukten . 
 
Gamla bäddar har under sommaren 
iordningsställts och nya tillstånd har sökts för 
lagring av slam vid Hultsfreds och Mörlunda 
reningsverk ,detta måste dock ses som en 
temporär lösning. 
 
Avsättning av avloppsreningsverksslammet är 
en fråga som pågår och i nuläget väntar man på 
besked från inköpscentralen huruvida man kan 
lösa situationen. Möte har hållits med Biototal 
för att kunna lösa situationen fram till en 
långsiktig lösning. 
 
Grundvattennivåerna har varit en stor del av 
vårens och sommarens arbete där man 
intensifierat mätningarna, haft 
bevattningsförbud samt jobbat med att åtgärda 
läckor på ledningsnätet. Samordningsmöten 
genom Länsstyrelsen har hållits för att få en 

bättre bild av läget i länet samt vid behov ta 
hjälp av andra kommuner med lösningar och 
åtgärder.   

I Hultsfred redovisas ett överskott på grund av 
pågående investering på reningsverket i 
Hultsfred. 

I Högsby redovisas ett överskott som beror på 
lägre kostnader för el och övriga kostnader. 

Avfallshantering 
I april tog GDL över renhållnings-
entreprenaden från RenoNorden som valde att 
avsäga sig uppdraget. Under våren har arbete 
skett med ruttomläggningar i syfte att 
effektivisera sophämtningen. En del mindre 
justeringar kvarstår. Tillsammans med 
entreprenören tas nya rutiner fram för att 
främja en väl fungerande sophämtning för 
kunderna och samtidigt verka för en bättre 
arbetsmiljö för chaufförerna.  
 
Det nya avfallssystemet med fastighetsnära 
insamling av förpackningar, tidningar, 
matavfall och restavfall har på det stora hela 
fungerat bra. De nya fordonen som används 
vid tömning av fyrfackskärl är tyngre och 
större vilket ställer högre krav på 
framkomlighet på vägar och att det finns 
tillräckliga vändplaner. 
 
Under perioden januari till och med augusti har 
cirka 500 ton matavfall samlats in inom 
Hultsfreds och Högsby kommuner för vidare 
transport och behandling på Tekniska Verkens 
biogasanläggning i Linköping. Via 
fyrfackssystemet har även ca 200 ton tidningar, 
90 ton pappersförpackningar, 100 ton 
plastförpackningar och 30 ton 
metallförpackningar samlats in för vidare 
transport till behandlingsanläggningar. I 
dagsläget saknas uppgifter för insamlat glas. 
 
GDL sköter sedan 2017-01-01 slamtömningen 
i både Hultsfred och Högsby kommun. En ny 
metod för tömning infördes i och med 
entreprenörsbytet vilket innebär att delar av 
vattenfasen återförs till slamavskiljaren. 
Hultsfred och Högsby har deltagit i ett Avfall 
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Sverige projekt avseende denna tömningsmetod 
där ett antal provtagningar har utförts. Det 
preliminära resultatet ser lovande ut. 
 
Projektering inför sluttäckning av den gamla 
deponin vid Kejsarkullen pågår. Planen är att ett 
första utkast till förfrågningsunderlag för 
utförande av täckningen ska tas fram till julen 
2018.  
 
Undersökningen av gamla deponier i länet 
fortskrider. I år har Herrstorpet undersökts i 
Hultsfreds kommun. Fågelfors deponin ska 
avropas för undersökning i Högsbys kommun. 
En tilläggsundersökning ska beställas för att 
kunna slutföra undersökningen av Målilla 
deponin i Hultsfreds kommun. 
  
I Hultsfred redovisas ett överskott som till 
största delen beror på lägre övriga kostnader. 

I Högsby redovisas ett litet underskott för 
delåret främst beroende på högre övriga 
kostnader. 

Skogsbruk 
Rotposterna i Hultsfreds kommun är avverkade 
och gallringen i Målilla är gjord. Avverkning 
runt Hagadalsinfarten och mot Hultsfredsbyn 
har också gjorts. 
 
I Högsby kommun går beteshyggningen i 
Skurebo framåt och kommer igång i slutet av 
augusti. Tätortsnära avverkning är gjord i 
Grönskåra och mot Hanåsa sågverk. Nya 
skogsvägar är byggda i i Skurebo. 
 
I båda kommunerna planterades hyggen i våras, 
men torkan har gjort att en del plantor inte har 
klarat sommaren. 
 
Resultatet för Hultsfred följer budget och 
resultatet för Skogsförvaltningen följer 
budget. 
 
 
 
 
 
 

Administration 
Administrationen ger ett underskott i Hultsfred 
och Högsby som beror på ökad nedlagd tid och 
köpta tjänster. 
 
Finans 
Finansen visar ett underskott i Hultsfred och 
Högsby som främst beror på kostnader för 
avskrivningar, pensioner och 
semesterlöneskuld. 
 
Förbundets investeringar 
Förbundets investeringar i maskiner och fordon 
uppgår till 3 713 tkr hittills i år. 
 
Måluppfyllelse 
En prognos har gjorts av uppsatta mål och 
nyckeltal. Sammantaget visar prognosen att vi 
kommer att uppnå målen på alla avdelningar i 
båda kommunerna. 
 
ÖSK:s ekonomi i framtiden 
1 januari 2011 bildades Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund för att samordna och 
driftoptimera Hultsfreds och Högsbys tekniska 
verksamheter. 
 
Arbetet med att utveckla rutiner och system där 
vi kan jobba på ett likartat sätt över 
avdelningarna behöver fortsätta. Det är också 
viktigt att driva utvecklingen av e-tjänster som 
effektiviserar vårt arbete och ger en bättre 
service. 
 
Hållbarhetsfrågorna blir mer och mer i fokus 
och det kommer ställa krav på mer personella 
och ekonomiska resurser. Fossilfria bränslen, 
ökade energikrav vid byggnationer, utbyte till 
miljövänliga produkter vid upphandling är 
några exempel som vi kommer att behöva jobba 
mer med för att på sikt kunna uppnå 
hållbarhetsmålen. 
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Balansräkning                 Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Tillgångar
2018-01-01--
2018-08-31

2018-01-01--
2018-08-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier Not 5 14 177 723,57 11 344 374,08

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar m m 0,00 0,00
Långfristiga fordringar 0,00 0,00
Summa anläggningstillgångar 14 177 723,57 11 344 374,08

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar Not 6 39 778 447,51 19 124 090,19
Placering pensionsmedel 0,00 0,00
Kassa och bank Not 7 5 806 753,77 12 516 732,58
Summa omsättningstillgångar 45 585 201,28 31 640 822,77

Summa tillgångar 59 762 924,85 42 985 196,85

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Ingående eget kapital 2 643 063,71 2 643 063,71
Årets resultat 0,00 0,00
Summa eget kapital 2 643 063,71 2 643 063,71

Avsättningar
Avsättning för pensioner 0,00 0,00
Avsättning VA-Investeringar 0,00 0,00

Skulder
Långfristiga skulder Not 8 4 859 600,00 4 859 600,00
Långfristiga skulder leasing maskiner m m
Semester och övertidsskuld 2 409 383,44 2 687 613,32
Kortfristiga skulder leasing maskiner m m 0,00 0,00
Övriga kortfristiga skulder Not 9 49 850 877,70 32 794 919,82
Summa skulder 57 119 861,14 40 342 133,14

Summa Eget kapital, avsättningar 
och skulder 59 762 924,85 42 985 196,85
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Panter och ansvarsförbindelser    2018-01-01                
- -2018-08-31

   2017-01-01                
- -2017-08-31

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser 0,00 0,00
Särskild löneskatt på pensionskostnader 0,00 0,00
Privata medel 0,00 0,00

Borgensförbindelser och övriga ansvars-
förbindelser
Borgen gentemot kommunens företag 0,00 0,00
Kommunalt borgens- och förlustansvar 
för egnahem 0,00 0,00
Övriga förpliktelser 0,00 0,00

Operationell leasing inventarier m m 1 058 793,00 1 051 178,00

Hyra av lokaler och bostäder 244 600,00 279 016,00
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Not 1 Verksamhetens intäkter ÖSK ÖSK
          2018-01-01-

-2018-08-31
          2017-01-01-

-2017-08-31
Försäljningsmedel 3 695 077,33 4 588 416,04
Taxor och avgifter 52 050 925,17 56 478 489,15
Hyror och arrenden 47 248 661,18 45 379 140,68
Bidrag 1 179 360,81 1 235 253,15
Försäljning av verksamheter och entreprenader 34 939 734,44 19 682 427,23
Summa 139 113 758,93 127 363 726,25

Not 2 Verksamhetens kostnader

Pensioner inkl löneskatt 2 547 240,63 1 973 380,00
Personalkostnader 27 162 806,71 25 772 877,00
Övriga verksamhetskostnader 107 905 643,83 98 218 225,43
Summa 137 615 691,17 125 964 482,43

Verksamhetens kostnader är justerade med kommun-
interna resp koncerninterna poster.

Not 3 Finansiella intäkter

Räntor på likvida medel m m 67 693,11 37 237,58
Summa 67 693,11 37 237,58
Värdeminskning pensionsmedel

Not 4 Finansiella kostnader

Låneräntor m m 26 576,78 10 359,90
Summa 26 576,78 10 359,90

Not 5 Maskiner och inventarier ÖSK ÖSK
          2018-01-01-

-2018-08-31
          2017-01-01-

-2017-08-31
Ackumulerade anskaffningsvärden 24 083 719,00 17 161 122,00
Nyanskaffningar 3 712 750,00 5 537 647,00
Årets försäljningar/utrangering -231 232,00 0,00
Ackumulerade avskrivningar -12 063 562,98 -9 928 273,42
Årets avskrivningar enl plan -1 539 184,09 -1 426 121,50
Årets upp/nedskrivningar 215 233,64 0,00
Leasing av maskiner och inventarier 0,00 0,00
Summa 14 177 723,57 11 344 374,08

Not 6 Kortfristiga fordringar

Interimsfordringar 11 896 176,60 15 287 024,00
Fakturafordringar 25 962 591,13 1 219 721,57
Övrigt 1 919 679,78 2 617 344,62
Summa 39 778 447,51 19 124 090,19
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Not 7 Kassa, bank m m

Transaktionskonto, Swedbank 5 806 753,77 12 516 732,58
Summa 5 806 753,77 12 516 732,58

Not 8  Långfristiga skulder

Lån i kreditinstitut 0,00 0,00
Lån Hultsfeds kommun 4 859 600,00 4 859 600,00
Summa 4 859 600,00 4 859 600,00

Not 9 Kortfristiga skulder

Interimsskulder 34 818 033,65 20 489 887,36
Leverantörsskulder 12 485 730,52 10 571 034,58
Skuld leasing av maskiner och inventarier 0,00 0,00
Övrigt 726 274,53 359 881,88
Pensionavgifter individuell del   PFA98 943 989,00 896 160,00
Löneskatt på individuell del 876 850,00 477 956,00
Summa 49 850 877,70 32 794 919,82
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-16

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 106/2018 Dnr 2018/139

Taxa för tobakstillsyn från 2019-01-01
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för 
tobakstillsyn som ska träda i kraft 2019-01-01. 

Ärendebeskrivning
Från 2018-01-01 ansvarar miljö- och byggnadsnämnden för tillsyn enligt 
tobakslagen i Hultsfreds och Vimmerby kommuner. En gemensam taxa har 
tagits fram för tillsynsarbetet. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 155/2018 att lämna förslag till 
taxa för tobakstillsynen till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt Tobakslagen 
(1993:581)
Miljö- och byggnadsnämnden § 155/2018 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 226/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2018-10-16

1(3)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 94/2018 Dnr 2018/138

Bekräftelse av borgensförbindelse,  
regressavtal och garantiavtal med 
Kommuninvest
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Hultsfreds kommun bekräftar ingången borgensförbindelse av den 
14 juli 1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Hultsfreds kommun 
åtagit solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräde 
Hultsfreds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder 
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande 
och blivande borgenärer.

2. Hultsfreds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 
Hultsfreds kommun den 19 augusti 2011, vari det inbördes ansvaret 
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller.

3. Hultsfreds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 
Hultsfreds kommun den 19 augusti 2011, vari Hultsfreds kommuns 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 
regleras, alltjämt gäller.

4. Hultsfreds kommun beslutar att utse Lars Rosander och Henric 
Svensson att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut.

Sammanfattning
Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt i tio år och Hultsfreds kommun 
behöver bekräfta sin utfärdade borgensförbindelse för Kommuninvests 
samtliga åtaganden. Även regressavtal och garantiavtal mellan kommunen 
och Kommuninvest riskerar att bli ogiltiga efter tio år. Dessa avtal löper ut 
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Sammanträdesdatum
2018-10-16

2(3)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

år 2021 men för att underlätta hanteringen föreslås Hultsfreds kommun 
bekräfta även dessa avtal i samband med att borgensförbindelsen bekräftas.

Ärendebeskrivning
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) 
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Hultsfreds kommun utfärdade sin borgensförbindelse 
den 14 juli 1997 och har bekräftat densamma genom beslut av 
kommunfullmäktige den 28 september 2009.

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid 
företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests 
upplåning företräder således
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Hultsfreds 
kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med 
hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i 
Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Hultsfreds 
kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett 
beslut i kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en 
separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har 
borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests 
verksamhet. Hultsfreds kommun undertecknade Regressavtalet den 19 
augusti 2011 och Garantiavtalet den 19 augusti 2011. Även dessa avtal 
riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, 
bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen. 
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 
förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och 
Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. 
På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl 
borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 210/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 95/2018 Dnr 2018/133

Överenskommelse om finansiering inför 
regionbildning
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
överenskommelsen om finansiering inför regionbildning. 

Sammanfattning
En överenskommelse om finansiering inför regionbildning har tagits fram 
och är ute för beslut i kommunerna.

Ärendebeskrivning
Bakgrund 
Landstinget i Kalmar län har hos regeringen ansökt om ändring av lagen 
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget 
i Kalmar län från och med den 1 januari 2019 omfattas av lagen och att det 
därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. Den blivande 
regionen ska heta Region Kalmar län. 

Ansökan har föregåtts av ett beslut som är förankrat hos såväl kommunerna 
i länet samt hos Regionförbundet i Kalmar län som idag innehar det 
regionala utvecklingsansvaret. I och med att det bildas en region övertar 
landstinget det regionala utvecklingsansvaret från regionförbundet. 
Regionförbundet har även andra uppgifter, såsom att vara intresseorgan och 
samordna primärkommunala frågor åt kommunerna. En utredning är gjord 
som talar om vilka delar av regionförbundets verksamhet som ska 
överlämnas till den blivande regionen och vilka delar som ska gå över till 
ett nybildat kommunförbund som ska hantera de primärkommunala 
frågorna. 

Ekonomi – Behov av finansiering 
Under våren 2018 har ett underlag har tagits fram avseende behovet av 
finansiering av den delen av nuvarande Regionförbundet som kommer att ingå 
i Region Kalmar län. I underlaget har tagits hänsyn till dagens uppdrag och 
den finansiering som följer med in i den nya organisationen. Främst kommer 
verksamheten ingå i den nya Regionala utvecklingsförvaltningen, men även 
andra delar av Region Kalmar län kommer att innefattas. Beräkningen 
summeras till ett kvarstående behov av finansiering på knappt 31 Mkr. Efter 
att hela medlemsavgiften (ca 10 Mkr) för Landstinget i Kalmar län avräknats 
återstår ett behov av finansiering på knappt 21 Mkr.
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 Fortsatt bidrag 
Den fortsatta finansieringen från kommunerna sker via årliga bidrag som ba-
serar sig på nuvarande medlemsavgift till Regionförbundet i Kalmar län, med 
avdrag för den del som finansierar det kommande kommunförbundet. Den 
sammanlagda medlemsavgiften för kommunerna beräknas uppgå till 18,7 Mkr 
och den beräknade medlemsavgiften för det kommande kommunförbundet 
uppgår till 6,8 Mkr. Kvarstår gör 11,9 Mkr och fördelas mellan kommunerna 
på samma sätt som den nuvarande medlemsavgiften till Regionförbundet i 
Kalmar län. Fördelning i procent och fortsatt bidrag till Region Kalmar län för 
2019 framgår nedan. Med detta upplägg blir förändringen kostnadsneutral för 
länets kommuner.

Bidraget ska ses som en del i grundfinansieringen av verksamheten och är 
ovillkorat. Den årliga uppräkningen av bidraget sker på samma sätt som upp-
räkningen av medlemsavgiften i Regionförbundet räknats upp. Uppräkningen 
baserar sig därmed på utvecklingen av respektive kommuns skatteintäkt och 
statsbidrag enligt gällande bidrags- och utjämningssystem.

Omställningsbidrag 
Efter övertagande av Regionförbundets verksamhet kvarstår därmed ett rat-
ionaliseringsbehov på drygt 9 Mkr i Region Kalmar län. Som en del i den 
omställning som därmed erfordras avstår kommunerna från sina respektive 
andelar i det egna kapitalet i Regionförbundet i Kalmar län. 

Fördelning av det egna kapitalet vid avvecklingen stipuleras i 
förbundsordningen och omställningsbidraget delges Region Kalmar län som 
ett engångsbelopp uppgående till samma belopp som regleras till respektive 
kommun vid avvecklingen av Regionförbundet i Kalmar län. Det egna 
kapitalet uppgick vid utgången av 2017 till totalt ca 28 Mkr, men kommer att 
påverkas av resultatet för 2018. Kommunernas andel av det egna kapitalet 
uppgår till drygt 65 %, eller drygt 18 Mkr vid utgången av 2017. Därmed 
möjliggörs en omställningsperiod om 2-3 år för Region Kalmar län att anpassa 
verksamheten. 

Avtalstid 
Denna överenskommelse gäller mellan 2019-01-01—2024-12-31 och parterna 
har en gemensam ambition att överenskommelsen därefter förlängs med 
samma avtalslängd.

Beslutsunderlag
Underlag från Regionförbundet i Kalmar län
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 209/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 105/2018 Dnr 2018/145

Utökning av förskola i Virserum
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att en utökning 
vid Evahagens förskola i Virserum med två avdelningar får göras enligt 
förslaget. Engångskostnader uppgår till 590 000 kronor. Kostnader för 
modulhyra uppgår till 605 000 kronor per år. Kostnader för personal uppgår 
till 3 225 000 kronor per år.  

Sammanfattning
Kön till förskolan i Virserum har ökat under 2017 och 2018 och antalet 
förskoleplatser kommer inte att räcka till. Barn- och utbildningsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att besluta om en utökning genom att hyra en 
modul med två avdelningar som placeras vid Evahagens förskola i 
Virserum.

Ärendebeskrivning
Evahagens förskola i Virserum har sedan öppningen av nya förskolan i 
mars 2017 haft kö. Den nya förskolan har gett nya pedagogiska möjligheter 
som förskolechefen tillsammans med personalen har utvecklat sedan starten 
av nya Evahagen. 

Trots att den nya förskolan har möjlighet att ta emot fler barn än den gamla 
har kön till förskolan ökat under 2017 och 2018. Förskolan har ökat från 
fyra till fem avdelningar under våren 2018 men antalet platser räcker ändå 
inte till.

Evahagens förskola kommer att vara full i början av oktober och i dagsläget 
är det 47 barn i kö. Kön kommer troligtvis att öka under vintern och risken 
är stor att de vårdnadshavare som ska förvärvsarbeta inte kommer att kunna 
erbjudas plats. 

Förvaltningsledningen har i samverkan med förskolecheferna analyserat 
kösituationen och förslag till lösning är att utöka Evahagens förskola med 
två avdelningar i en modul i nära anslutning till befintliga förskolan. 

Genom att placera modulen vid Evahagens förskola kan besparingar och 
samordningsvinster göras. 
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Utemiljön, kök och matsal kommer att vara gemensam för samtliga 
avdelningar. Även personalrum, konferensrum och vissa gemensamma 
utrymmen kommer att användas gemensamt. 

Kostnaderna för markarbete kommer att bli billigare eftersom en hel del är 
förberett sedan tidigare. Vatten och avlopp finns redan framdraget till 
platsen där modulen ska placeras.

Engångskostnader bestående av markberedning, el, nätverk, bygglov, staket 
och inventarier uppgår till en kostnad av 590 000 kronor. 
Personalkostnader uppgår till 3 225 000 kronor per år och hyra av modul 
uppgår till 605 000 kronor per år med ett avtal på tre år.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 80/2018 att föreslå kommun-
fullmäktige besluta att en utökning vid Evahagens förskola i Virserum med 
två avdelningar får göras enligt förslaget. Engångskostnader uppgår till 
590 000 kronor. Kostnader för modulhyra uppgår till 605 000 kronor per år. 
Kostnader för personal uppgår till 3 225 000 kronor per år

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-09-07
Barn- och utbildningsnämnden § 80/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 218/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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BUN § 80/2018 Dnr 2018/313 290

Utökning av förskola i Virserum
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att en 
utökning vid Evahagens förskola i Virserum med två avdelningar får göras 
enligt förslaget. Engångskostnader uppgår till 590 000 kronor. Kostnader 
för modulhyra uppgår till 605 000 kronor per år. Kostnader för personal 
uppgår till 3 225 000 kronor per år.  

Sammanfattning
Kön till förskolan i Virserum har ökat under 2017 och 2018 och antalet 
förskoleplatser kommer inte att räcka till. Barn- och utbildningsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att besluta om en utökning genom att hyra en 
modul med två avdelningar som placeras vid Evahagens förskola i 
Virserum.

Ärendebeskrivning
Evahagens förskola i Virserum har sedan öppningen av nya förskolan i 
mars 2017 haft kö. Den nya förskolan har gett nya pedagogiska möjligheter 
som förskolechefen tillsammans med personalen har utvecklat sedan starten 
av nya Evahagen. 

Trots att den nya förskolan har möjlighet att ta emot fler barn än den gamla 
har kön till förskolan ökat under 2017 och 2018. Förskolan har ökat från 
fyra till fem avdelningar under våren 2018 men antalet platser räcker ändå 
inte till.

Evahagens förskola kommer att vara full i början av oktober och i dagsläget 
är det 47 barn i kö. Kön kommer troligtvis att öka under vintern och risken 
är stor att de vårdnadshavare som ska förvärvsarbeta inte kommer att kunna 
erbjudas plats. 

Förvaltningsledningen har i samverkan med förskolecheferna analyserat 
kösituationen och förslag till lösning är att utöka Evahagens förskola med 
två avdelningar i en modul i nära anslutning till befintliga förskolan. 

Genom att placera modulen vid Evahagens förskola kan besparingar och 
samordningsvinster göras. 
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Utemiljön, kök och matsal kommer att vara gemensam för samtliga 
avdelningar. Även personalrum, konferensrum och vissa gemensamma 
utrymmen kommer att användas gemensamt. 

Kostnaderna för markarbete kommer att bli billigare eftersom en hel del är 
förberett sedan tidigare. Vatten och avlopp finns redan framdraget till 
platsen där modulen ska placeras.

Kostnadsberäkning för utökning med en modul med två avdelningar vid 
Evahagens förskola i Virserum:

Kostnader  
Markberedning 150 000 kr
El, nätverk, brandlarm, brandsläckare 100 000 kr
Vatten och avlopp framdraget 0 kr
Modulhyra 605 000 kr
bygglov 20 000 kr
staket 20 000 kr
inventarier 300 000 kr
personal 6 tjänster 3 024 000 kr
utökning lokalvård, kost, vaktmästeri 201 000 kr
Totalt: 4 420 000 kr

Engångskostnader bestående av markberedning, el, nätverk, bygglov, staket 
och inventarier uppgår till en kostnad av 590 000 kronor. 
Personalkostnader uppgår till 3 225 000 kronor per år och hyra av modul 
uppgår till 605 000 kronor per år med ett avtal på tre år.

Tidigare beslut om utökningar i förskolan:
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-21, § 30/2016, utifrån barn- och 
utbildningsnämndens förslag, § 20/2016-02-29, att utöka med två avdelningar vid 
Venhaga förskola i Målilla och med tre avdelningar på Råsebäckstomten 
(Råsebäcks förskola) för att tillgodose behovet av förskoleplatser.

Furuängens förskola utökades med en avdelning från och med januari 2017. Den 
nya avdelningen är en femårsgrupp och placerad på Emådalskolan.

Brådskande delegationsbeslut av ordförande 2017-03-28: Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att flytta en modul med två avdelningar från 
Virserum till Vena och placera den på fotbollsplanen i anslutning till förskolan. 
Kostnaderna för flytt och hyra av modul tas från driftbudget 2017. (Barn- och 
utbildningsnämnden 2017-04-12, § 40/2017, godkänner redovisningen av 
delegationsbeslutet) Förskolan Ekbacken i Vena utökas med en avdelning. 
Förskolan lämnar samtidigt de två klassrummen i skolbyggnaden.
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Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-04-12, § 36/2017, att utöka 
Silverliljans förskola och Silverdalens skola med lokaler genom att hyra de före 
detta förskolelokalerna på Mejerigatan av Hultsfreds bostäder. Silverliljans 
förskola utökas med en avdelning från och med augusti 2017.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24, § 54/2017, att utöka med en 
förskoleavdelning genom att hyra en modul. Den nya avdelningen ansluts till 
befintliga Råsebäcks förskola.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11, § 152/2017, att vid ombudgeteringen 
skjuta till 1 430 000 kronor för att utöka med 5,75 tjänst i förskolan under första 
halvåret 2018. Tjänsterna behövs för att kunna erbjuda upp till 35-40 platser till i 
förskolan. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-25, § 84/2018 att utöka med två 
avdelningar i Hultsfred genom att hyra lokaler och utöka med 6 tjänster till de nya 
avdelningarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Martin Sickars 2018-09-07
Arbetsutskottet § 45/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige

___
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KS § 107/2018 Dnr 2017/123

Motion från Anders Andersson, KD, angående 
äldreboendegaranti
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad 
utifrån socialnämndens yttrande.  

Socialnämnden har särskilt noterat i sitt beslut att det är viktigt att ha kvar 
dialog med den enskilde och utifrån den kunna erbjuda både individuella 
insatser och boendealternativ inklusive korttidsplatser för längre eller 
kortare tid beroende på hälsotillstånd. Vidare att kunna erbjuda dem med 
störst behov, oavsett ålder, en plats i särskilt boende när det finns fler 
sökande än antalet platser.

Reservation
Åke Nilsson, KD och Mikael Pettersson, L reserverar sig till förmån för 
Åke Nilssons yrkande om bifall.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen arbetsutskott har remitterat inlämnad motion om 
äldreboendegaranti till socialnämnden för beredning. Ett yttrande har nu 
lämnats till arbetsutskottet.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Anders Andersson, KD, har 2017-08-23 lämnat in 
en motion om äldreboendegaranti. Motionen har remitterats till 
socialnämnden för yttrande som nu överlämnats till arbetsutskottet.

Motionsställaren menar att det är hög tid att lagstifta om en 
äldreboendegaranti, som skulle garantera varje person över exempelvis 85 
år en lagstadgad rätt att få en plats på ett äldreboende om så önskas. 
Förslaget innebär att beslutet att flytta till ett äldreboende helt ska vara den 
enskildes. Kommunens ansvar är att se till att det finns platser på olika 
boendealternativ. 

Förvaltningen anser att nuvarande lagstiftning gällande bistånd och den 
enskildes rättigheter även fortsättningsvis ska följas. Hultsfreds kommun 
har tagit beslut om en långsiktig plan för att tillgodose behovet både då det 
gäller seniorboende, trygghetsbostäder och särskilda boenden. Många av 
trygghetslägenheterna finns i nära anslutning till kommunens särskilda 
boenden. Hultsfreds Bostäder och andra bostadsbolag renoverar och gör 

85



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-16

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

fler bostäder tillgängliga vilket ökar tryggheten och den enskildes 
välbefinnande över att klara sin vardag. 

Samråd har skett med berörda motionsställare.

Socialnämnden beslutade i § 70/2018 följande och har överlämnat 
detsamma som yttrande över motionen:
Socialnämnden

1. antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar yttrandet 
till kommunstyrelsen

2. anser att det är viktigt att ha kvar dialog med den enskilde och 
utifrån den kunna erbjuda både individuella insatser och 
boendealternativ inklusive korttidsplatser för längre eller kortare tid 
beroende av hälsotillstånd

3. vill kunna erbjuda dem med störst behov, oavsett ålder, en plats i 
särskilt boende när det finns fler sökande än antalet platser.

Yrkande
Åke Nilsson, KD yrkar bifall till motionen med instämmande av Mikael 
Pettersson, L.

Ordförande tillstyrker arbetsutskottets förslag om att motionen är besvarad.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag om att motionen är besvarad mot 
Åke Nilssons yrkande om bifall och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Motion från Anders Andersson, KD, om äldreboendegaranti 
Kommunfullmäktige § 115/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 259/2017, 184/2018
Socialnämnden §§ 52/2018, 70/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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SN § 70/2018 Dnr 2017/121

Motion om äldreboendegaranti
Beslut
Socialnämnden

1. antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar yttrandet 
till kommunstyrelsen

2. anser att det är viktigt att ha kvar dialog med den enskilde och 
utifrån den kunna erbjuda både individuella insatser och 
boendealternativ inklusive korttidsplatser för längre eller kortare tid 
beroende av hälsotillstånd

3. vill kunna erbjuda dem med störst behov, oavsett ålder, en plats i 
särskilt boende när det finns fler sökande än antalet platser

Protokollsanteckning
Monica Bergh, KD, delar inte nämndens uppfattning och beslut.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen arbetsutskott har remitterat inlämnad motion om 
äldreboendegaranti till socialnämnden för beredning.

Förvaltningen anser att nuvarande lagstiftning gällande bistånd och den 
enskildes rättigheter även fortsättningsvis ska följas. Hultsfreds kommun 
har tagit beslut om en långsiktig plan för att tillgodose behovet både då det 
gäller seniorboende, trygghetsbostäder och särskilda boenden. Många av 
trygghetslägenheterna finns i nära anslutning till kommunens särskilda 
boenden. Hultsfreds Bostäder och andra bostadsbolag renoverar och gör 
fler bostäder tillgängliga vilket ökar tryggheten och den enskildes 
välbefinnande över att klara sin vardag. 

Samråd har skett med berörda motionsställare.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Anders Andersson, KD, har 2017-08-23 lämnat in 
en motion om äldreboendegaranti. Motionsställaren menar att det är hög tid 
att lagstifta om en äldreboendegaranti, som skulle garantera varje person 
över exempelvis 85 år en lagstadgad rätt att få en plats på ett äldreboende 
om så önskas. Förslaget innebär att beslutet att flytta till ett äldreboende 
helt ska vara den enskildes. Kommunens ansvar är att se till att det finns 
platser på olika boendealternativ. Kristdemokraterna föreslår därför att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att klarlägga vad som inom nuvarande 
lagstiftning är möjligt att göra för att vår kommun ska kunna gå före och 
erbjuda en äldreboendegaranti, alternativt ta kontakt med Sveriges 
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Kommuner och Landsting (SKL) och Socialdepartementet för att få de 
regeländringar som behövs.

Förvaltningens bedömning då det gäller vad som är möjligt inom 
nuvarande lagstiftning är att det inte finns något hinder för en kommun att 
vara generösare än vad en lagstiftning säger. Däremot anser förvaltningen 
att nuvarande lagstiftning gällande biståndsbedömning för en ansökan om 
ett särskilt boende bör fortsätta att gälla. Då det gäller seniorboende och 
trygghetsboende krävs ingen biståndsbedömning, det är den enskildes eget 
beslut att anmäla intresse för ett sådant boende. Biståndsbedömningen 
gäller enbart det särskilda boendet och förvaltningen anser att det även 
fortsättningsvis bör vara en biståndsbedömd insats. Det är av stor vikt att de 
äldre som har störst behov i första hand erbjuds ett särskilt boende. 
Vidare anser förvaltningen att det idag sker mycket få avslag vid en 
ansökan om särskilt boende då kriterierna för att bevilja ett boende i högre 
grad än tidigare tar hänsyn till den enskildes önskemål. Trygghet är ett 
sådant exempel som idag ger garanti för att ett särskilt boende beviljas. 
Förvaltningen anser att fortsatt biståndsbedömning enligt nuvarande 
lagstiftning ska gälla för ansökningar om särskilt boende. Förvaltningen 
anser inte att någon äldreboendegaranti ska erbjudas kommunens invånare 
då det gäller särskilt boende.

Information från biståndshandläggare
På dagens sammanträde informerar biståndshandläggare nämnden om 
processen och arbetssättet vid en ansökan om särskilt boende. Stor vikt 
läggs vid att möta och anpassa efter individen i samtalet. Delaktighet och 
samverkan i processen är också viktigt. Avslag på ansökan är mindre 
vanligt då man oftast ansöker om särskilt boende när behov uppstår. 
Hemtjänsten arbetar mycket med att trygga upp i det egna hemmet. Stor 
vikt läggs vid känslan av trygghet. Beslut om plats på särskilt boende fattas 
avidentifierat i helgrupp.

Förslag
Socialnämndens ordförande har till dagens sammanträde tagit fram ett 
förslag till tillägg till arbetsutskottets förslag:

1. att socialnämnden anser att det är viktigt att ha kvar dialog med den 
enskilde och utifrån den kunna erbjuda både individuella insatser 
och boendealternativ inklusive korttidsplatser för längre eller 
kortare tid beroende av hälsotillstånd

2. att socialnämnden vill kunna erbjuda dem med störst behov, oavsett 
ålder, en plats i särskilt boende när det finns fler sökande än antalet 
platser

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om beslut kan fattas på dagens sammanträde. 
Nämnden beslutar att ta beslut idag. 
Nämnden beslutar enligt förslaget.
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Beslutsunderlag
Förslag från socialnämndens ordförande 2018-08-15
Socialnämnden § 52/2018
Socialnämndens arbetsutskott § 36/2018
Tjänsteskrivelse 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 259/2017
Motion från Anders Andersson, KD, om äldreboendegaranti 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KS § 108/2018 Dnr 2017/182

Motion från Börje Helgesson, L, om att koppla 
trygghetslarm till brandvarnare
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad 
med yttrandet från socialnämnden som ser det fullt möjligt att koppla 
trygghetslarm och brandvarnare i ordinärt boende under vissa 
förutsättningar.

Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2017-11-15 lämnat in en 
motion om att koppla trygghetslarm till brandvarnare. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har remitterat motionen till socialnämnden för att i samråd 
med räddningstjänsten och trygghetsstrategen ta fram ett yttrande. 

Samråd har skett med berörd motionsställare.

Komplettering
Leverantören Thunstall har senare återkopplat att det går att göra ett tillval 
under pågående avtalsperiod.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2017-11-15 lämnat in en 
motion om att koppla trygghetslarm till brandvarnare. Motionsställaren 
skriver att äldre med trygghetslarm bör kunna få sina brandvarnare 
vidarekopplade till hemtjänsten via trygghetslarmet.

Räddningstjänsten ställer sig positiva till förslaget då de flesta dödsbränder 
sker i hemmet. Räddningstjänsten menar dock att detta är en del av den 
totala insatsen för att nå ett skäligt brandskydd hos denna målgrupp. 

Socialförvaltningen kan se att det är fullt möjligt att koppla trygghetslarm 
och brandvarnare i ordinärt boende. För att detta ska vara möjligt måste det 
ske ett tillval vid upphandlingen av trygghetslarm. Förvaltningen har 
nyligen upphandlat nya trygghetslarm i ordinärt boende. Alla trygghetslarm 
har under året bytts ut till digitala larm. Detta avtal löper under två år. När 
avtalet löper är det möjligt att upphandla nytt eller förlänga och 
komplettera de avtal förvaltningen har. Förvaltningen anser att riskanalyser 
och konsekvensbeskrivningar för att tydliggöra hur detta kan påverka den 
enskilde och hemtjänstpersonal lämpligen kan genomföras under de två år 
som avtalet löper. Utbildningsinsatser som kan behövas till personalen 
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behöver beskrivas tillsammans med Räddningstjänsten.

Komplettering
Leverantören Thunstall har senare återkopplat att det går att göra ett tillval 
under pågående avtalsperiod.

Beslutsunderlag
Motion från Börje Helgesson, L
Kommunfullmäktige § 138/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 311/2017, 185/2018
Socialnämnden § 71/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 71/2018 Dnr 2018/1

Motion om att koppla trygghetslarm till 
brandvarnare
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2017-11-15 lämnat in en 
motion om att koppla trygghetslarm till brandvarnare. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har remitterat motionen till socialnämnden för att i samråd 
med räddningstjänsten och trygghetsstrategen ta fram ett yttrande. 

Samråd har skett med berörd motionsställare.

Komplettering
Leverantören Thunstall har senare återkopplat att det går att göra ett tillval 
under pågående avtalsperiod.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2017-11-15 lämnat in en 
motion om att koppla trygghetslarm till brandvarnare. Motionsställaren 
skriver att äldre med trygghetslarm bör kunna få sina brandvarnare 
vidarekopplade till hemtjänsten via trygghetslarmet.

Räddningstjänsten ställer sig positiva till förslaget då de flesta dödsbränder 
sker i hemmet. Räddningstjänsten menar dock att detta är en del av den 
totala insatsen för att nå ett skäligt brandskydd hos denna målgrupp. 

Socialförvaltningen kan se att det är fullt möjligt att koppla trygghetslarm 
och brandvarnare i ordinärt boende. För att detta ska vara möjligt måste det 
ske ett tillval vid upphandlingen av trygghetslarm. Förvaltningen har 
nyligen upphandlat nya trygghetslarm i ordinärt boende. Alla trygghetslarm 
har under året bytts ut till digitala larm. Detta avtal löper under två år. När 
avtalet löper är det möjligt att upphandla nytt eller förlänga och 
komplettera de avtal förvaltningen har. Förvaltningen anser att riskanalyser 
och konsekvensbeskrivningar för att tydliggöra hur detta kan påverka den 
enskilde och hemtjänstpersonal lämpligen kan genomföras under de två år 
som avtalet löper. Utbildningsinsatser som kan behövas till personalen 
behöver beskrivas tillsammans med Räddningstjänsten.
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Komplettering
Leverantören Thunstall har senare återkopplat att det går att göra ett tillval 
under pågående avtalsperiod.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 52/2018
Tjänsteskrivelse 2018-03-29
Yttrande från Räddningstjänsten 2018-01-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 311/2017
Motion från Börje Helgesson, L

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 109/2018 Dnr 2018/68

Motion från Lennart Beijer, V, om microstöd till 
småföretag
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
då det inte är tillämpligt för en kommun att hantera mikrostöd. 

Sammanfattning
Yttrande över motionen från Lennart Beijer, V om microstöd till företagare.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, har 2018-05-04 lämnat in en 
motion om microstöd till småföretag.

Motionsställaren föreslår att ett sökbart microstöd införs för de minsta oh 
nya företagen. Motionsställaren föreslår även att en uttagningskommitté 
bestående av företagare och representanter för kommunen bildas.

Kommunfullmäktige remitterade § 58/2018 motionen om microstöd till 
småföretag till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet har därefter enligt § 
123/2018 remitterat motionen för yttrande till utvecklingskontoret.
Avstämning har skett för att säkerställa motionens intentioner.

Ett yttrande har nu lämnats av utvecklingskontoret. Kontakt har tagits med 
SKL:s sakkunniga inom området, kommunens jurist och Regionförbundet 
för att se vad som gäller i fråga om möjliga stöd till enskilda företagare.

Det visar sig att ”det krävs synnerliga skäl för att ge individuellt inriktat 
stöd till enskilda näringsidkare” (2:8 kommunallagen)  

Begreppet ”synnerliga skäl” är ett uttryck för rena undantagsfall.  SKL:s 
förbundsjurist kan exempelvis inte se att det finns lagligt stöd för ett sådant 
stödprogram som föreslås. 

Stödbeloppets storlek har ingen betydelse. Det finns många rättsfall som 
rör individuellt inriktat stöd men SKL har inte hittat något som rör fallet i 
motionen.

När det gäller medfinansiering inom ramen för EU:s strukturfonder och 
program finns en särskild bestämmelse i lagen om vissa kommunala 
befogenheter. 
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SKL kan inte heller se att det är förenligt med kommunallagen att delegera 
beslutanderätten till en uttagningskommitté på det sätt som föreslås.  

Rättsläget gällande ekonomiskt stöd till företagare är klart. 
Det krävs ”synnerliga skäl” för sådant stöd och sådana skäl föreligger i 
princip aldrig. 

Det man tänker på som synnerliga skäl är t ex bensinmacken i Norrland 
som hotas av nedläggning och det är många mil till nästa. 

Den öppning som föreligger blir att med hjälp av Regionförbundet, om så 
beslutas i dess styrelse, att från och med 2019-01-01 löpande informera om 
att sådant stöd finns att söka hos RF. Likt de arbetssätt som idag görs vid 
övriga stödformer som kan finnas för olika ändamål.

Regionförbundet håller på att arbeta fram ett förslag där nystartsföretagare 
är målgruppen. Nivåerna för stöd är näst intill identiska med förslaget i 
motionen, investeringsnivå maximalt 60 000 kr med 50% möjligt stöd
(30 000 kr som högsta stöd).

Notering 
Arbetsutskottet noterade § 190/2018 att utvecklingskontoret har ett uppdrag 
att ständigt bevaka företagsfrågor samt informera företagare, både 
befintliga och blivande, genom olika forum.

Beslutsunderlag
Motion från Lennart Beijer, V
Kommunfullmäktige § 58/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott§§ 123/2018, 190/2018
Tjänsteskrivelse från utvecklingskontoret

Skickas till
Kommunfullmäktige
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    Motion

Till kommunfullmäktige I Hultsfred kommun

Microstöd till 
småföretag
2018-05-02

Många välmående företag i olika branscher är viktigt för att få en 
fungerande kommun som kan möta framtiden.  

Samhälle och näringsliv förändras ständigt, och vilka 
framtidens framgångsrika företag kommer att bli kan ingen 
veta. Vad som däremot är säkert är att av de minsta företagen 
idag, eller något som ännu bara finns som en idé, i framtiden 
kan bli avgörande för vår kommuns utveckling.

Att stödja småföretag är därför att satsa på utveckling för 
framtiden. Småföretag med en fast förankring i sin bygd ger 
stabila företag som ofta bidrar till samhället på fler sätt än att 
erbjuda arbeten, och som inte lämnar vår kommun för 
kortsiktiga vinster någon annanstans 

De företagsstöd som idag finns via det offentliga, till stor del 
finansierade med EU-medel, är ofta till ingen hjälp alls för de 
minsta och växande företagen. Vad EU menar med småföretag 
är en helt annan sak än vad vi här i Hultsfred tänker på när vi 
hör ordet. För att kunna nå de stöd som finns krävs det en 
redan relativt stor verksamhet och framför allt kapital för att 
komma på fråga. 

Därför vill Vänsterpartiet att kommunen ska verka för ett 
enklare stöd till de minsta företagarna, ett Microstöd. För de 
allra minsta företagen kan ett sådant stöd vara skillnaden 
mellan att ta ett viktigt och osäkert utvecklingssteg eller att 
inte växa alls. Konkret kan det handla om inköp av en liten 
maskin för automatisering eller utöka kapaciteten, men minst 
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lika värdefullt är känslan att någon tror på ens idé så pass att 
man får stöd till den. 

För kommunen innebär det att en mycket liten summa kan 
göra stor skillnad för en framtida framgångsrik företagare. 
Därför föreslår vi att kommunen inför ett sökbart microstöd för 
de allra minsta och nya företagen. Stödet kan förslagsvis vara 
på max 25000 kr och begränsas till 4 beviljanden per år. En 
mindre uttagningskommitté bestående av företagare och 
kommunen bör bildas.

Med anledning av ovanstående 
föreslås att kommunfullmäktige ger KS uppdraget att utveckla 
ett system med mikrostöd till små företag och personer med 
intressanta ideér. 

Hultsfred 3 maj 2018

Vänsterpartiet

Gm Lennart Beijer
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 110/2018 Dnr 2018/71

Motion från Sverigedemokraterna om framtida 
böneutrop i Hultsfreds kommun
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen då det inte 
är brukligt att ta beslut för eventuella framtida förfrågningar och det finns 
idag en reglering om högtalarutsändning i ordningsföreskrifterna.     

Sammanfattning
John Hoffbrink, SD har lämnat in en motion om att kommunfullmäktige 
ska ta beslut om ett förbud mot böneutrop. Kommunkansliet har fått 
uppdraget att lämna förslag till svar på motionen.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten John Hoffbrink, SD har lämnat in en motion om att 
kommunfullmäktige ska ta beslut om ett förbud mot framtida böneutrop.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning enligt beslut § 60/2018-05-28. Arbetsutskottet remitterade 
motionen enligt § 125/2018 till kommunkansliet för att ta fram ett förslag 
till svar på motionen.

Samråd har skett med motionsställaren.

Följande yttrande lämnas från kommunkansliet:
Det har inte kommit in någon förfrågan om att få anordna böneutrop varför 
frågan ännu inte varit aktuell om det ska vara annan hantering för en sådan 
fråga. En reglering vad gäller högtalarutsändningar finns i 
ordningsföreskrifterna enligt följande:

”Högtalarutsändning
12 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig 
till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller 
liknande utan tillstånd av polismyndigheten.”

Det har tidigare inte varit brukligt att ta beslut för eventuella kommande 
förfrågningar på detta sätt varför motionen föreslås avslås. 
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Beslutsunderlag
Motion från John Hoffbrink, SD
Kommunfullmäktige § 60/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 125/2018, 199/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 111/2018 Dnr 2017/120

Motion från Alexander Steinvall, C, angående 
en ny båtramp/iläggningsplats i Virserumssjön
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad 
genom att Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) och kultur- och 
fritidsförvaltningen uppdras att utreda en båtiläggningsplats för att 
tillmötesgå allmänhetens, föreningarnas och räddningstjänstens behov.       

Sammanfattning
En motion har lämnat in om en ny båtramp/iläggningsplats i 
Virserumssjön.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Alexander Steinvall, C, har 2017-08-23 lämnat in en 
motion angående en ny båtramp/iläggningsplats i Virserumssjön.

Önskemål om en ny iläggningsplats har kommit från styrelsen i föreningen 
Virserumssjöns Fiskevårdsområde. I motionen beskrivs bland annat att 
nuvarande plats är opraktiskt placerad med en hög och spetsig trottoarkant, 
har dåligt underlag samt att det saknas parkeringsmöjligheter vilket leder 
till att man parkerar på grönområdet eller på gång- och cykelvägen.

Arbetsutskottet beslutade att remittera motionen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) 2017-09-26.

Kontakt med motionsställaren har skett 2018-08-16 för att säkerställa 
motionens intentioner. 

Beredningsunderlag
Båtiläggningsplats vid Virserumssjön har varit uppe för diskussion tidigare. 
Det har skett i samband med byggnationen av båtiläggningsplatsen vid sjön 
Hulingen i Hultsfred samt vid förbättringar som skett vid den genom åren.

En kontakt har tagits med föreningen Virserumssjöns Fiskevårdsområde 
och en gemensam syn på platsen kommer ske under hösten 2018 
tillsammans med kultur- och fritid samt ÖSK.

Vidare har räddningstjänsten framfört att de har behov av en bra 
båtiläggningsplats vid sjön för att kunna hantera insatser på sjön.
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Det finns också behov av en uppstyrd plats där folk kan lägga sina båtar 
under säsong så att inte båtar och båtvrak hamnar överallt på kommunal 
mark runt sjön.

I nuläget finns ingen specifik lösning eller plats utpekad. Det får det vidare 
utredningsarbetet utvisa. Dock är det inte aktuellt att utreda en lösning med 
gjuten ramp både av kostnadsskäl och att det inte föreligger behov av en 
sådan omfattande anläggning. 

Både kultur- och fritid och ÖSK ser helst att en föreningsbaserad lösning är 
målsättningen, precis så som det sker i Hultsfred vid sjön Hulingen. Där 
sköter fiskeklubben platsen och hanterar båtplatserna vid 
båtiläggningsplatsen. Kommunen har byggt anläggningen och förbättrat 
den genom åren.

Därför föreslås att ÖSK och kultur- och fritid uppdras att utreda en 
båtiläggningsplats för att tillmötesgå de behov som finns runt sjön. 
Utredningen ska peka ut en plats och ett förslag på hur det ska skötas och 
av vem samt kostnaden för en sådan investering. 

Beslutsunderlag
Motion från Alexander Steinvall, C
Kommunfullmäktige § 97/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 210/2018, 200/2018
Östra Smålands Kommunalteknikförbund § 43/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Motion angående en ny båtramp/iläggningsplats i

Virserumssjön

Via önskemål från Styrelsen i Föreningen Virserumssjöns Fiskevårdsområde framläggs denna

motion,  gällande  behovet  och  etableringen  av  en  ny   båtramp/iläggningsplats  i

Virserumssjön.  Virserumssjöns centrala  läge gör  den till  en väldigt  populär  aktivitets och

fiskesjö,  såväl  för  ortsbor  som  turister.  Virserumssjöns  Fiskevårdsområde har  gjort  en

uppskattning av hur många båtar som finns i anslutning till sjön och kommit fram till följande

siffror.

 Mindre båtar som ligger i under sommarhalvåret, ca 130 st.

 Båtar från orten som kräver vettiga upptagningsmöjligheter, ca 40 st.

 Lägg där till X-antal fiskare som kommer för dagen, och tar med sig båten hem igen.

Nackdelar med nuvarande iläggningsplats

 Nuvarande plats är opraktiskt placerad med hög och spetsig trottoarkant. För att ta 

sig till nuvarande plats på bästa och skonsammaste sätt, måste bil och båttrailer köra 

upp på gångbanan vid farthindret vid ICA-butiken, för att senare olagligt och föga 

trafiksäkert köra minst 100 m på gång och cykelbanan. 

 Dagens ”ramp” består mestadels av gräs vilket medför ett mycket slirigt underlag. Vid

lågt vatten i sjön riskerar man att köra fast i det mjuka underlaget (vilket dessvärre 

redan har skett) och skaderisken på utrustning ökar markant.

 Nuvarande plats utsätts i hög grad av vind och vågor på grund av sitt utsatta läge,  

vilket försvårar i och upptagning.

 Parkeringsmöjligheter saknas idag mer eller mindre helt och i nuläget parkerar 

många på parkområdet eller på gång och cykelvägen.

1
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Fördelar med den nya  båtrampen/iläggningsplatsen

 Bättre säkerhet då nya området ligger mer frånskilt från centrumtrafiken invid 

Strandvägen och gångbanan samt badplatsen vid Gåsehall. 

 Genom att använda nya områdets gräsyta kan bättre möjligheter ges för temporär 

parkering med bil och trailer.

 I och med uddens placering inne i viken (ca 50 m väster om gamla platsen) så är det 

alltid lä och vågfritt på denna plats.

 Även vid lågvatten så är det bättre djup  vid denna plats - särskilt med tanke på de 

låga vattennivåerna under senare år.

 Inga större ingrepp behövs för att få en väldigt bra och lättåtkomlig iläggningsplats.

 Etableringen skulle gynna turism och friluftsliv.

Föreningens satsning som gjorts under de senaste åren med exempelvis inplanteringen av 

gös,  lockar allt fler sportfiskare.  Dessutom är fiske via spö helt fritt i Virserumssjön vilket 

skulle göra att en ny båtramp gynnar både sportfiskare, turister och medborgare i 

kommunen.

I samband med den nya båtrampen och iläggningsplatsen kan även en informationsskylt 

placeras, för att informera om tex kontaktuppgifter, sjöns regler och fiskebestånd.

På bifogad karta nedan ses dagens iläggningsplats vid Strandvägen med en svart cirkel och den nya 

tänkta platsen vid grönområdet (i folkmun kallad ”Maden”) söder om åmynningen  med en svart 

kvadrat

Motion skriven av

Alexander Steinvall

Centerpartiet

2
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KS § 112/2018 Dnr 2017/121

Motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, båda SD, angående 
sjösättningsramp i Virserumssjön
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad 
genom att Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) och kultur- och 
fritidsförvaltningen uppdras att utreda en båtiläggningsplats för att 
tillmötesgå allmänhetens, föreningarnas och räddningstjänstens behov.       

Sammanfattning
En motion om sjösättningsramp i Virserum har lämnats in av John 
Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 
har 2017-08-24 lämnat in en motion angående en ny 
båtramp/iläggningsplats i Virserumssjön.

Motionsställarna menar att Virserumsjön behöver en funktionell 
sjösättningsramp vid Strandvägen som ger ett rejält lyft för alla båtburna, 
även räddningstjänsten. För att inte hjulinställningen ska ta skada på bilarna 
när man sjösätter båten bör kantstenen på Strandvägen fasas.

På kommunfullmäktiges sammanträde skedde komplettering med att 
sjösättningsrampen skulle kunna vara på naturcampingen vid Södra 
Järnvägsgatan.

Arbetsutskottet beslutade att remittera motionen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) 2017-09-26.

Kontakt med motionsställaren har skett 2018-07-13 för att säkerställa 
motionens intentioner. 

Beredningsunderlag
Båtiläggningsplats vid Virserumssjön har varit uppe för diskussion tidigare. 
Det har skett i samband med byggnationen av båtiläggningsplatsen vid sjön 
Hulingen i Hultsfred samt vid förbättringar som skett vid den genom åren.
En kontakt har tagits med föreningen Virserumssjöns Fiskevårdsområde 
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och en gemensam syn på platsen kommer ske under hösten 2018 
tillsammans med kultur- och fritid samt ÖSK.

Vidare har räddningstjänsten framfört att de har behov av en bra 
båtiläggningsplats vid sjön för att kunna hantera insatser på sjön.

Det finns också behov av en uppstyrd plats där folk kan lägga sina båtar 
under säsong så att inte båtar och båtvrak hamnar överallt på kommunal 
mark runt sjön.

I nuläget finns ingen specifik lösning eller plats utpekad. Det får det vidare 
utredningsarbetet utvisa. Dock är det inte aktuellt att utreda en lösning med 
gjuten ramp både av kostnadsskäl och att det inte föreligger behov av en 
sådan omfattande anläggning. 

Både kultur- och fritidsförvaltningen och ÖSK ser helst att en 
föreningsbaserad lösning är målsättningen, precis så som det sker i 
Hultsfred vid sjön Hulingen. Där sköter fiskeklubben platsen och hanterar 
båtplatserna vid båtiläggningsplatsen. Kommunen har byggt anläggningen 
och förbättrat den genom åren.

Därför föreslås att ÖSK och kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att 
utreda en båtiläggningsplats för att tillmötesgå de behov som finns runt 
sjön. Utredningen ska peka ut en plats och ett förslag på hur det ska skötas 
och av vem samt kostnaden för en sådan investering. 

Beslutsunderlag
Motion från John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, SD
Kommunfullmäktige § 98/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 211/2017, 201/2018
Förbundsdirektionen § 44/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 114/2018 Dnr 2017/155

Motion från Börje Helgesson, L, om att 
förstärka de årsrikas situation
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen är 
besvarad med yttrandet från socialnämnden.

Sammanfattning
Socialnämnden har fått i uppdrag att avge ett yttrande över motion från 
Liberalerna (L) om att förstärka de årsrikas situation. Samråd har skett med 
berörda motionsställare.

Förvaltningen anser att tanken med måltidsvän bör utredas för att 
tydliggöra vilka möjligheter som finns, vilka kostnader som finns för att 
införa måltidvän och hur riktlinjerna för en sådan tjänst skulle se ut.
I första hand anser förvaltningen att den gemensamma måltiden bör ätas på 
en av kommunens restauranger. Det är viktigt att kostnaderna för 
måltidsvän tydliggörs och att förvaltningen tillförs budget för att hantera 
detta om beslut att införa projektet tas.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, vill genom sin motion förstärka 
de årsrikas situation i kommunen genom att utreda möjligheten till att 
initiera projektet ”Måltidsvän”. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen § 120/2017 till 
kommunstyrelsen och därefter lämnades motionen för yttrande till 
socialnämnden. Socialnämnden har nu lämnat följande svar:

”I kommuner som genomfört projektet, exempelvis Kävlinge kommun, har 
en samverkan skett med ideella organisationer. Måltidsvän innebär att 
frivilliga besöker de äldre en gång per vecka för en gemensam måltid. 
Antingen äter de tillsammans hemma hos den äldre eller så äter de 
tillsammans på någon av kommunens restauranger. Måltidsvännens portion 
betalas av kommunen. Under det första projektåret i Kävlinge var det 18 
personer som valde att använda sig av en måltidsvän.

I Hultsfreds kommun är det ca 150 personer som har beslut om någon form 
av hjälp i samband med måltider och som skulle kunna vara intresserade av 
måltidsvän. Inom förvaltningen finns redan idag en frivilligverksamhet som 
är mycket aktiv och ordnar många olika aktiviteter för kommunens äldre. 
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Förvaltningen anser att en utredning för att tydliggöra möjligheter, 
kostnader och riktlinjer gällande att initiera ett projekt gällande måltidsvän 
är intressant. Precis som skrivs i motionen så är idag upplevelsen av 
ensamhet stor hos våra äldre. Ett projekt i form av måltidsvän skulle kunna 
påverka detta positivt. 

Förvaltningen anser att det i första hand bör gälla att hjälpa den enskilde 
som så önskar till någon av äldreboendenas restauranger för att där 
gemensamt äta sin måltid.”

Socialnämnden beslutade § 90/2018 att anta yttrandet som sitt eget och 
överlämna detsamma som yttrande över motionen. 

Beslutsunderlag
Motion från Börje Helgesson, L
Kommunfullmäktige § 120/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 258/2017, 222/2018
Socialnämnden § 90/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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SN § 90/2018 Dnr 2017/120

Motion om att förstärka de årsrikas situation
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
yttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Socialnämnden har fått i uppdrag att avge ett yttrande över motion från 
Liberalerna (L) om att förstärka de årsrikas situation (KSAU § 258/2017). 
Samråd har skett med berörda motionsställare.

Förvaltningen anser att tanken med måltidsvän bör utredas för att 
tydliggöra vilka möjligheter som finns, vilka kostnader som finns för att 
införa måltidvän och hur riktlinjerna för en sådan tjänst skulle se ut.
I första hand anser förvaltningen att den gemensamma måltiden bör ätas på 
en av kommunens restauranger. Det är viktigt att kostnaderna för 
måltidsvän tydliggörs och att förvaltningen tillförs budget för att hantera 
detta om beslut att införa projektet tas.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, vill genom sin motion förstärka 
de årsrikas situation i kommunen genom att utreda möjligheten till att 
initiera projektet ”Måltidsvän”. I kommuner som genomfört projektet, 
exempelvis Kävlinge kommun, har en samverkan skett med ideella 
organisationer. Måltidsvän innebär att frivilliga besöker de äldre en gång 
per vecka för en gemensam måltid. Antingen äter de tillsammans hemma 
hos den äldre eller så äter de tillsammans på någon av kommunens 
restauranger. Måltidsvännens portion betalas av kommunen. Under det 
första projektåret i Kävlinge var det 18 personer som valde att använda sig 
av en måltidsvän.

I Hultsfreds kommun är det ca 150 personer som har beslut om någon form 
av hjälp i samband med måltider och som skulle kunna vara intresserade av 
måltidsvän. Inom förvaltningen finns redan idag en frivilligverksamhet som 
är mycket aktiv och ordnar många olika aktiviteter för kommunens äldre. 
Förvaltningen anser att en utredning för att tydliggöra möjligheter, 
kostnader och riktlinjer gällande att initiera ett projekt gällande måltidsvän  
är intressant. Precis som skrivs i motionen så är idag upplevelsen av 
ensamhet stor hos våra äldre. Ett projekt i form av måltidsvän skulle kunna 
påverka detta positivt. 

Förvaltningen anser att det i första hand bör gälla att hjälpa den enskilde 
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som så önskar till någon av äldreboendenas restauranger för att där 
gemensamt äta sin måltid.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 68/2018
Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande 2018-07-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 258/2017
Motion från Börje Helgesson, Liberalerna (L), om att förstärka de årsrikas 
situation

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KS § 113/2018 Dnr 2017/151

Motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, båda SD, angående dekalerna på 
kommunens bilar
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att avslå 
motionen i och med yttrandet från socialnämnden.

Sammanfattning
Socialnämnden har fått i uppdrag att avge ett yttrande över motion från 
sverigedemokraterna om dekalerna på kommunens bilar. Samråd har skett 
med berörda motionsställare.

Förvaltningen anser som regel att bilarna som används ska har dekaler och 
att det är en trygghet för den enskilde. Det finns vid vissa besök eller 
transporter skäl att använda bilar utan dekaler och det är viktigt att det valet 
kan göras då det bedöms viktigt.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, SD, vill 
genom sin motion att dekalerna på kommunens bilar som används av 
hemtjänsten och biståndshandläggare ska tas bort. De anger som skäl att 
alla andra inte ska veta hur många gånger och när under dygnet någon har 
hjälp av hemtjänsten eller då någon får besök av socialtjänsten.

Förvaltningen anser att de äldre och funktionshindrade har en rättighet till 
hjälp och att det är ett naturligt inslag i vår välfärd. Då det gäller dekaler på 
kommunens bilar anser förvaltningen att den enskildes trygghet förbättras 
gällande vem som kommer på besök genom att bilarna är uppmärkta. 
Det finns tillfällen och situationer inom socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg då verksamheten väljer att använda bilar utan dekaler av 
säkerhetsskäl för både den enskilde och medarbetaren. En del medarbetare 
inom vård och omsorg har framfört att det utifrån arbetsmiljö och säkerhet 
skulle vara bättre att använda bilar utan dekaler. Förvaltningen anser som 
regel att bilarna som används ska ha dekaler men att tillgång bör finnas till 
bilar som inte har dekaler.

Socialnämnden fick uppdrag från arbetsutskottet att lämna yttrande över 
motionen och så har nu lämnats enligt beslut § 91/2018 i socialnämnden.
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Beslutsunderlag
Motion från John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, SD, om dekalerna på 
kommunens bilar
Kommunfullmäktige § 117/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 255/2017, 221/2018
Socialnämnden § 91/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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SN § 91/2018 Dnr 2017/119

Motion om dekalerna på kommunens bilar
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
yttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Socialnämnden har fått i uppdrag att avge ett yttrande över motion från 
Sverigedemokraterna (SD) om dekalerna på kommunens bilar (KSAU § 
255/2017). Samråd har skett med berörda motionsställare.

Förvaltningen anser som regel att bilarna som används ska har dekaler och 
att det är en trygghet för den enskilde. Det finns vid vissa besök eller 
transporter skäl att använda bilar utan dekaler och det är viktigt att det valet 
kan göras då det bedöms viktigt.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, SD, vill 
genom sin motion att dekalerna på kommunens bilar som används av 
hemtjänsten och biståndshandläggare ska tas bort. De anger som skäl att 
alla andra inte ska veta hur många gånger och när under dygnet någon har 
hjälp av hemtjänsten eller då någon får besök av socialtjänsten.

Förvaltningen anser att de äldre och funktionshindrade har en rättighet till 
hjälp och att det är ett naturligt inslag i vår välfärd. Då det gäller dekaler på 
kommunens bilar anser förvaltningen att den enskildes trygghet förbättras 
gällande vem som kommer på besök genom att bilarna är uppmärkta. 
Det finns tillfällen och situationer inom socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg då verksamheten väljer att använda bilar utan dekaler av 
säkerhetsskäl för både den enskilde och medarbetaren. En del medarbetare 
inom vård och omsorg har framfört att det utifrån arbetsmiljö och säkerhet 
skulle vara bättre att använda bilar utan dekaler. Förvaltningen anser som 
regel att bilarna som används ska ha dekaler men att tillgång bör finnas till 
bilar som inte har dekaler.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 69/2018
Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande 2018-07-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 255/2017
Motion från John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, SD, om dekalerna på 
kommunens bilar
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Skickas till
                     Kommunstyrelsen
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KS § 115/2018 Dnr 2018/141

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2019
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna sammanträdesdagar för sin del och 
med detta även förslaget till arbetsutskottets sammanträdesdagar och tider.

Sammanfattning
Sammanställning över sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige år 2019 har överlämnats för antagande.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen         Kommunfullmäktige

Tisdagar Kl Måndagar Kl
15 januari 14.00 11 februari 18.30
  5 mars 14.00 25 mars 18.30
  9 april 14.00 29 april 18.30
  7 maj 14.00 27 maj 18.30
  4 juni   9.00 

(budget)
24 juni 15.00 

(Budget)
Uppehåll juli-augusti Uppehåll juli-augusti
10 september 14.00 30 september 18.30 
22 oktober 14.00 11 november 18.30 
26 november 14.00 16 december 18.30

Kommunstyrelsens sammanträden börjar kl 14. Gruppmöten är mellan kl 
13 och 14. Budgetmötet i juni börjar kl 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträder enligt särskild lista som anmäls i kommunstyrelsen. 
Vanligtvis är sammanträdena tisdagar 8.30-12 de tisdagar då 
kommunstyrelsen eller budgetberedningen inte har sammanträde. 

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten enligt tidigare 
beslut i kommunfullmäktige.

142



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-16

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Strategidagar för kommunstyrelsen kommer att planeras in under 2019. 
Med anledning av ny mandatperiod genomförs introduktionsdag 8 januari 
och utbildningsdag 15 februari för alla nyvalda. 

Årsstämmor för Hultsfreds Kommunala Industri AB och AB Hultsfreds 
Bostäder sker i mars respektive april direkt före kommunfullmäktiges 
sammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 

Skickas till
Kommunfullmäktige
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