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Ärendelista  2018-09-25

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 195 Information laddstolpar 

§ 196 Markfrågor – skötselavtal Folkets park

§ 197 Tidplan för inventering och riskklassning 
av nedlagda deponier

2018/93

§ 198 Granskning av fastighetsunderhåll 2018/99

§ 199 Motion från Sverigedemokraterna om 
framtida böneutrop i Hultsfreds kommun

2018/71

§ 200 Motion från Alexander Steinvall, C, 
angående en ny båtramp/iläggningsplats i 
Virserumssjön

2017/120

§ 201 Motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, båda SD, angående 
sjösättningsramp i Virserumssjön

2017/121

§ 202 Motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, båda SD, om belysning av väg i 
Virserum

2017/101 
317

§ 203 Motion från S om "Inga privata bilar i 
tjänsten"

2018/115

§ 204 Motion från Socialdemokraterna skapa mer 
ljuv musik i hela Hultsfreds kommun på 
våra äldreboenden

2018/119

§ 205 Motion från Rosie Folkesson, Tomas 
Söreling, Micke Lång och Tommy Rälg, 
samtliga S, om att höja standarden på 
vuxenutbildningen i stort

2018/127

§ 206 Motion från Åke Nilsson och Lennart 
Davidsson, båda KD, om arbetskläder för 
vårdpersonal

2018/131
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§ 207 Motion från L om ökad demokrati och 
öppenhet i Hultsfreds kommun - 
webbsända kommunfullmäktige

2018/137

§ 208 Avsiktsförklaring Campus i Småland 2030 2018/134

§ 209 Överenskommelse om finansiering inför 
regionbildning

2018/133

§ 210 Bekräftelse av borgensförbindelse  
regressavtal och garantiavtal med 
Kommuninvest

2018/138

§ 211 Handlingsprogram regional 
bredbandsstrategi för Kalmar län - remiss

2018/97

§ 212 Regional digital agenda - remiss 2018/98

§ 213 Betänkande från Mottagandeutredningen 
(SOU 2018:22) Ett ordnat mottagande - 
gemensamt ansvar för snabb etablering 
eller återvändande

2018/75

§ 214 Remiss - Betänkandet ett gemensamt 
bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)

2018/94

§ 215 Anmälningsärenden 2018 2018/1
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KSAU § 195/2018

Information laddstolpar 
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Hållbarhetsstrateg Arvid Lindblad informerar om arbetet med laddstolpar.

Alla stolpar är utplacerade. Den i Målilla är ännu inte inkopplad men 
beräknas snart vara det.

Skickas till
Hållbarhetsstrategen
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KSAU § 196/2018 Dnr 2018/

Skötselavtal Folkets park
Beslut
Arbetsutskottet godkänner skötselavtalen.

Ärendebeskrivning
Två skötselavtal har upprättats med Hultsfreds hembygdsförening för 
Folkets park.

Ett skötselavtal är mellan Östra Smålands Kommunalteknikförbund och 
föreningen där kommunen upplåter del av fastighet under en tvåårsperiod.

Det andra skötselavtalet är mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 
föreningen där förekommande arbetsuppgifter för parken sköts av 
föreningen.

Beslutsunderlag
Skötselavtal Hultsfreds hembygdsförening

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Kultur- och fritidsförvaltningen
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KSAU § 197/2018 Dnr 2018/93

Tidplan för inventering och riskklassning av 
nedlagda deponier
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna följande tidsplan.
Om eventuellt tillskott av medel behövs för att klara denna åtgärdstakt får 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) återkomma i frågan.

Prioritet Objekt, 
riskklass

År, kommentar

1 Målilla – objekt 
6 Riskklass 1

Undersökt 2018. En 
tilläggsundersökning 
ska beställas under 
året.

2 Hultsfred – 
objekt 4
Riskklass 2

Undersöks under 
2019.

3 Silverdalen – 
objekt 1
Riskklass 2

En ansvarsutredning 
genomförs under 
2019. I väntan på 
resultat av 
utredningen 
undersöks nästa 
deponi på listan under 
2019. Om Silverdalen 
är kommunalt ansvar 
undersöks den under 
2020.

4 Hultsfred – 
objekt 3
Riskklass 2

Undersöks under 
2019.

5 Järnforsen – 
objekt 8
Riskklass 2

Undersöks under 
2020.

6 Virserum – 
objekt 9
Riskklass 2

Undersöks under 
2021.

7 Gårdveda – 
objekt 7
Riskklass 2

Undersöks under 
2021.

8 Virserum – 
objekt 10
Riskklass 2

Undersöks under 
2022.
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Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har begärt in en tidsplan vad gäller 
inventering och riskklassning av nedlagda deponier.

Ärendebeskrivning
Kommunen har ett ansvar för att undersöka och där det finns behov åtgärda 
markföroreningar som finns i nedlagda deponiområden. En första 
inventering av deponier är gjord enligt MIFO fas 1 som är en metod för 
inventering av förorenade områden. 

Miljö- och byggnadsnämnden vill säkerställa att arbetet med 
undersökningar av de prioriterade deponierna fortskrider inom en rimlig tid 
enligt MIFO fas 2 och förelägger kommunstyrelsen att återkomma med en 
tidsplan. 

ÖSK har i budget tilldelats 150 000 kr per år för undersökning av gamla 
nedlagda deponier. Detta begränsar ramarna för hur många deponier som 
kan undersökas årligen. Om undersökningen ska ske i snabbare takt än en 
deponi om året, kan det beroende på hur omfattande undersökningar som 
behöver göras krävas tillskott av medel.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 91/2018
Ordförandebeslut om förlängd svarstid 20180611 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 132/2018
Förbundsdirektionen § 45/2018

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 198/2018 Dnr 2018/99

Granskning av fastighetsunderhåll
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna svaret på 
revisionsrapporten gällande fastighetsunderhåll i Hultsfreds kommun och 
överlämnar detsamma till revisorerna.  

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Hultsfreds kommun har gett PwC i 
uppdrag att göra en granskning av fastighetsunderhållet i Hultsfreds 
kommun. Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) har fått i 
uppdrag av kommunstyrelsen att redogöra för vilka åtgärder som kommer 
att vidtas med anledning av rapporten.

Ärendebeskrivning
PwC har gjort en granskning av Hultsfreds kommuns fastighetsunderhåll. I 
rapporten framgår det vad som bör åtgärdas för att säkerställa att 
fastighetsunderhållet är ändamålsenligt. Nedan följer de rekommendationer 
som rapporten pekar på. De åtgärder som ÖSK har för avsikt att vidta med 
anledning av dessa är beskrivna med kursiv stil.

• Det upprättas en systematisk dokumentation över fastigheternas standard 
som kan ligga till grund för planeringen av underhåll på kort och lång sikt. 

Fastighetsavdelningen kommer med början under hösten 2018 fortsätta 
arbetet med att statusbedöma samtliga fastigheter både i Hultsfreds och 
Högsby kommuner. Fastighetsavdelningen kommer behöva omprioritera 
befintliga resurser för detta arbete och räknar med att kunna vara klara 
hösten 2020. Därefter kommer fastighetsavdelningen kunna delge 
förbundsdirektionen och respektive kommuner en plan för det långsiktiga 
underhållet. 

• En ny mer kvalitetssäkrad bedömning av eftersatt underhåll behöver göras 
med stöd av ett uppdaterat fastighetssystem eller liknande. Vidare anser vi 
att den bedömda underhållsskulden tydligt behöver fördelas på olika 
kategorier av fastigheter.

Fastighetschefen har under våren 2018 tittat på möjligheten att införa en 
ny programvara eller liknande som skulle underlätta den generella 
strukturen och handha aktuell status och lagra information för kommunens 
samtliga fastigheter. Utredningsarbetet kommer fortsätta under hösten 
2018 med målet att så fort som möjligt komma fram till vilket system som 
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ska införas.

• Nyttjandeperioder för fastigheternas komponenter anpassas till varje 
fastighets unika förutsättningar samt att omprövning av 
nyttjandeperioderna kontinuerligt görs allteftersom praxis utvecklas.

Där verksamheten eller kommunen inte fattat något annat beslut om 
nyttjandeperioder så följer den avskrivningstiden på varje komponent. 

• Det sker en systematisk uppföljning av internhyressystemet så att för- och 
nackdelar belyses.

Internhyressystemets för- och nackdelar diskuteras med jämna mellanrum 
på lokalresursplaneringsgruppens möten i båda kommunerna. En översyn 
av internhyressystemet kommer att genomföras under 2019. 

Beslutsunderlag
Missiv och granskning från revisorerna
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 150/2018
Östra Smålands Kommunalteknikförbund § 40/2018

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 199/2018 Dnr 2018/71

Motion från Sverigedemokraterna om framtida 
böneutrop i Hultsfreds kommun
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 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. 

Beslutsunderlag
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Motion från John Hoffbrink, Sd
Kommunfullmäktige § 60/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 125/2018

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 200/2018 Dnr 2017/120

Motion från Alexander Steinvall, C, angående 
en ny båtramp/iläggningsplats i Virserumssjön
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen 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
Östra Smålands Kommunalteknikförbund § 43/2018

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 201/2018 Dnr 2017/121

Motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, båda SD, angående 
sjösättningsramp i Virserumssjön
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att motionen anses 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.
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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.

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
Förbundsdirektionen § 44/2018

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 202/2018 Dnr 2017/101 317

Motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, båda SD, om belysning av väg i 
Virserum
Beslut
Arbetsutskottet beslutar återremittera motionen för ytterligare beredning 
med bland annat kontakt med föreningen.

Sammanfattning
En motion om belysning av en väg i Virserum har lämnat in av John 
Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 
har 2017-06-09 lämnat in en motion angående belysning av en väg i 
Virserum.

Motionsställarna föreslår att vägen mellan Östra vägen och Virserums 
konsthall utrustas med belysning, så att det går att nyttja vägen även när det 
är mörkt.

Arbetsutskottet beslutade att remittera motionen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) 2017-08-22.

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

Förutsättningar på platsen
Hela aktuell sträcka ägs av kommunen och större delen är planlagd för 
industriändamål. Större delen av vägen är inte planlagd som väg utan 
industrimark. Sträckan går igenom tre fastigheter. Minst del går igenom 
stamfastigheten i Virserum. Störst del går igenom en industrifastighet. 
Fastigheten som vägen ansluter mot på norra sidan av ån ägs också av 
kommunen. Båda de sistnämnda fastigheterna är uthyrda till Föreningen 
Träarbetarnas Museum.

Avtalet med föreningen medger inget hinder för åtgärder på fastigheterna. 

Beredningsunderlag
Innan ett beslut om belysning på sträckan är aktuell bör frågan om avtalen 
och föreningens verksamhet redas ut för framtiden. Inom konsthallens 
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område har kommunen sålt av flera fastigheter och avstyckningar har 
genomförts. Varför dessa två fastigheter ej ingick i det uppdraget har inte 
gata/park kunnat hitta någon information om. 
Om föreningen vill kanske en försäljning av fastigheterna till dem kan vara 
lämpligast att genomföra först. Vid en försäljning bör avstyckningar ske så 
att fastighetsgränser anpassas efter verkligheten. Beroende på deras behov 
och önskemål kan det medföra möjligheter eller hinder för gatubelysning 
på sträckan.

Ingen kontakt har skett med föreningen. 

Samtidigt bör man överväga om kommunen, oavsett försäljning, ska 
möjliggöra ett gångstråk över privat tomtmark som vägen idag leder till. 
Det finns ju inga hinder för fastighetsägaren på andra sidan ån att sätta upp 
stängsel/staket på sitt område.

Om belysning ska sättas upp är det i dagsläget möjligt att sätta upp det på 
en sträcka av 200 meter. De sista 30 meterna är dock komplicerade då det 
kräver dragning på bro eller under ån.

Beslutsunderlag
Motion från John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD
Kommunfullmäktige § 77/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 166/2017
Förbundsdirektionen § 42/2018

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KSAU § 203/2018 Dnr 2018/115

Motion från S om "Inga privata bilar i tjänsten"
Beslut
Arbetsutskottet beslutar remittera motionen till personalkontoret för att i 
samråd med socialförvaltningen och serviceenheten lämna yttrande över 
motionen.

Samtidigt påtalas att innan arbetet påbörjas vad gäller yttrandet ska kontakt 
tas med motionsställaren för att säkerställa motionens intentioner.  

Sammanfattning
En motion angående privata bilar i tjänsten har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Tomas Söreling, S, har 2018-07-24 lämnat in en 
motion angående privata bilar i tjänsten.

Motionsställaren anser att politiska beslut bör tas där målet är att inga mil 
ska köras med privata bilar i tjänsten. Detta är en jämställhets- och 
arbetsmiljöfråga varför alla anställda ska omfattas av satsningen. 

Motionsställaren föreslår att intentionerna i motionen utreds skyndsamt 
som visar kostnader, besparingar, konsekvenser samt tillvägagångssätt 
innan slutligt beslut tas.

Kommunfullmäktige beslutade § 91/2018 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning

Beslutsunderlag
Motion från Tomas Söreling, S, 2018-07-24
Kommunfullmäktige § 91/2018

Skickas till
Personalkontoret
Socialförvaltningen
Serviceenheten
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KSAU § 204/2018 Dnr 2018/119

Motion från Socialdemokraterna skapa mer ljuv 
musik i hela Hultsfreds kommun på våra 
äldreboenden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till socialnämnden i samråd 
med kultur- och fritidsförvaltningen ta fram ett yttrande över motionen.

Samtidigt påtalas att innan arbetet påbörjas vad gäller yttrandet ska kontakt 
tas med motionsställarna för att säkerställa motionens intentioner.  

Sammanfattning
En motion om att skapa ljuv musik på kommunens äldreboenden har 
lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S, har 
2018-08-17 lämnat in en motion om att skapa mer ljuv musik på 
kommunens äldreboenden. Motionen tar upp förslag som att olika 
”rockprofiler” kan skapas på rummet, väggarna kan kläs med skivor eller 
LP-fodral och att konsert/pubkvällar kan anordnas.

Motionsställarna föreslår att socialnämnden tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur 
intentionerna i motionen kan förverkligas.

Kommunfullmäktige beslutade § 92/2018 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning

Beslutsunderlag
Motion från Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S, 2018-08-17
Kommunfullmäktige § 92/2018

Skickas till
Socialnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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KSAU § 205/2018 Dnr 2018/127

Motion från Rosie Folkesson, Tomas Söreling, 
Micke Lång och Jonny Bengtsson, samtliga S, 
om att höja standarden på vuxenutbildningen i 
stort
Beslut
Arbetsutskottet beslutar remittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande.

Samtidigt påtalas att innan arbetet påbörjas vad gäller yttrandet ska kontakt 
tas med motionsställarna för att säkerställa motionens intentioner. 

Sammanfattning
En motion om att höja standarden på vuxenutbildningen i stort har lämnats 
in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Rosie Folkesson, Tomas Söreling, Micke Lång 
och Jonny Bengtsson, samtliga S, har 2018-08-23 lämnat in en motion om 
att i satsningen på Lärcentrum är det viktigt att höja standarden på 
vuxenutbildningen i stort. Motionsställarna föreslår bland annat att det 
tillförs medel till teknikutveckling som nya datorer, iPads eller vad lärarna 
efterfrågar.

Kommunfullmäktige beslutade § 93/2018 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag
Motion från Rosie Folkesson, Tomas Söreling, Micke Lång och Jonny 
Bengtsson, samtliga S, 2018-08-23
Kommunfullmäktige § 93/2018

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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KSAU § 206/2018 Dnr 2018/131

Motion från Åke Nilsson och Lennart 
Davidsson, båda KD, om arbetskläder för 
vårdpersonal
Beslut
Arbetsutskottet beslutar remittera motionen till socialnämnden för yttrande.

Samtidigt påtalas att innan arbetet påbörjas vad gäller yttrandet ska kontakt 
tas med motionsställarna för att säkerställa motionens intentioner. 

Sammanfattning
En motion angående arbetskläder till vårdpersonal har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Åke Nilsson och Lennart Davidsson, båda KD, har 
2018-09-05 lämnat in en motion angående arbetskläder för vårdpersonal.

Motionsställarna vill att kommunen ser över systemet för arbetskläder för 
vårdpersonal samt räknar upp ersättningsbeloppet.

Kommunfullmäktige beslutade § 94/2018 att remittera motionen till 

Beslutsunderlag
Motion från Åke Nilsson och Lennart Davidsson, båda KD, 2018-09-05
Kommunfullmäktige § 94/2018

Skickas till
Socialnämnden
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KSAU § 207/2018 Dnr 2018/137

Motion från L om ökad demokrati och öppenhet 
i Hultsfreds kommun - webbsända 
kommunfullmäktige
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till turism- och 
informationsenheten för yttrande.

Samtidigt påtalas att innan arbetet påbörjas vad gäller yttrandet ska kontakt 
tas med motionsställaren för att säkerställa motionens intentioner.  

Sammanfattning
En motion om att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden har 
lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2018-09-06 lämnat in en 
motion om att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden. 
Motionsställaren anser att genom att webbsända kommunfullmäktiges 
sammanträden skulle man uppnå ökad demokrati och öppenhet i 
kommunen. Motionsställaren föreslår att ett konkret förslag med 
kostnadsspecifikation för att webbsända samtliga 
kommunfullmäktigesammanträden tas fram.

Kommunfullmäktige beslutade § 95/2018 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Motion från Börje Helgesson, L, 2018-09-06
Kommunfullmäktige § 95/2018

Skickas till
Turism- och informationsenheten 
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KSAU § 208/2018 Dnr 2018/134

Avsiktsförklaring Campus i Småland 2030 
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att Hultsfreds 
kommun ska vara med i avsiktsförklaringen för Campus i Småland 2030.

Under förutsättning att avsiktsförklaringen leder till ett avtal föreslås att 
finansieringsfrågan tas upp i ombudgeteringen för 2019. 

Sammanfattning
Sedan 1996 driver Västerviks, Vimmerby och Hultsfreds kommuner lokala 
Campus i syfte att erbjuda invånarna i norra Kalmar län möjligheten till 
universitets- och högskoleutbildningar på sina hemorter. 

Ett förslag på en avsiktsförklaring är framtagen. Syftet och avsikten är att 
kommunerna Västervik, Vimmerby och Hultsfred avser att finansiera ett 
gemensamt projekt under perioden 2019-01-01 – 2021-12-31.

Ärendebeskrivning
Campus i Småland
Västervik, Vimmerby och Hultsfreds kommuner har genom lokala campus 
samarbetat i olika former och omfattning i mer än 20 år. Arbetethar handlat 
om kompetensförsörjning i kommunerna. 2014 genomfördes en förstudie 
tillsammans med de tre kommunerna och Regionförbundet i Kalmar län. 
Syftet var att finna en ny gemensam övergripande metod/modell för 
kompetensförsörjning på eftergymnasial nivå i regionen. 

Förstudien resulterade i ett nytt projekt ”Universitets- och 
högskoleutveckling i Norra Kalmar län” som finansierades av kommun och 
region.  Det nya projektet startade i januari 2015.Projektet byggde på en 
skriftlig överenskommelse mellan de tre kommunerna för den kommande 3 
+ 3 års perioden. 

Målet med projektperioden var att implementera och etablera en utvecklad 
samverkansmodell mellan kommunerna. Den ska bidra till ett fördjupat och 
nytt arbetssätt som ger kommunerna ett utökat, långsiktigt och fördjupat 
samarbete med universitet, högskolor och regionens arbetsmarknad. 
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Campus i Småland 2030

Ett förslag på en avsiktsförklaring är framtagen. Syftet och avsikten är att 
kommunerna Västervik, Vimmerby och Hultsfred avser att finansiera ett 
gemensamt projekt under perioden 2019-01-01 – 2021-12-31.

Det övergripande målet med projektet är att avtala: 
 15 nya utbildningsprogram (900 årsstudieplatser)
 15 fristående kurser (900 platser)
 15 nya FoU-projekt (Forskning och Utveckling) 
 15 nya YH-utbildningar (225 platser) 

Finansieringen för respektive kommun fördelas enligt följande: 
Hultsfreds kommun                  833 000 kronor per år under tre år
Vimmerby kommun                 833 000 kronor per år under tre år
Västerviks kommun              2 000 000 kronor per år under tre år. 

Den totala summan för Hultsfreds kommun under tre år är 2 499 000 
kronor. Det finns sedan tidigare 500 000 kronor per år i budget varför 
333 000 kronor behöver tillföras i budget. 

Enligt beslut § 208/2018 ser barn- och utbildningsnämnden positivt på att 
Hultsfreds kommun skriver på en avsiktsförklaring om 
samverkansfinansiering genom ett utvecklingsprojekt av högre utbildning 
kallat ” Campus i Småland 2030”. Parter är Hultsfreds, Vimmerby och 
Västerviks kommuner.

Barn- och utbildningsnämnden äskar medel från kommunfullmäktige för 
projektet under perioden 2019-01-01 – 2021-12-31 med 333 000 kr/år.

Beslutsunderlag
Förslag från Campus i Småland
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 208/2018

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 209/2018 Dnr 2018/133

Överenskommelse om finansiering inför 
regionbildning 
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 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.

 Fortsatt bidrag 
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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

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 210/2018 Dnr 2018/138

Bekräftelse av borgensförbindelse  
regressavtal och garantiavtal med 
Kommuninvest 
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 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 
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och Kommuninvest riskerar att bli ogiltiga efter tio år. Dessa avtal löper ut 
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. 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 
förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och 
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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

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 211/2018 Dnr 2018/97

Handlingsprogram regional bredbandsstrategi 
för Kalmar län - remiss
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att anta förslag till yttrande som sitt eget yttrande 
över remissen om handlingsprogram för regional bredbandsstrategi för 
Kalmar län.   

Sammanfattning
Regionförbundet i Kalmar län har översänt en remiss till uppdaterad 
version av regionala bredbandsstrategin för Kalmar län.

Ärendebeskrivning
Regionförbundet i Kalmar län och Landstiget i Kalmar län har skickat en 
remiss på förslag till en uppdaterad version av regional bredbandsstrategi 
för Kalmar län. 

Bakgrund 
Regionförbundet i Kalmar län antog 2012 en regional bredbandsstrategi. En 
ny regional bredbandsstrategi för Kalmar län till 2025 arbetats fram med 
beaktande bland annat av en ny nationell bredbandsstrategi och 
marknadssituationen. 

Den nya regionala bredbandsstrategin är ett handlingsprogram under den 
regionala utvecklingsstrategin. Den regionala bredbandsstrategin har ett 
strategiskt regionalt perspektiv vilket presenterar hur Kalmar län bör 
hantera bredbandsinfrastruktur och digital kommunikation för att 
möjliggöra digitalisering och omställning i ett datadrivet hållbart samhälle.

Utöver strategiska perspektiv omfattas även ett antal prioriterade insatser 
under perioden 2019 – 2020.

Förtydligande
1. Den 1 januari 2019 går landstinget och regionförbundet samman och 
bildar Region Kalmar län. Därför använder dokumentet begreppen 
regionförbund/regional utveckling respektive landsting/region. Dessa samt 
andra benämningar relaterade till den nya organisationen kommer att 
revideras tillsammans med övriga synpunkter som inkommer under 
remisstiden.
2. Den regionala bredbandsstrategin kommer efter remisstiden även att 
omarbetas grafiskt för att omfattas av Region Kalmar läns nya grafisk 
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profil.
3. Handlingsplanens aktiviteter ingår även som en del av remissen för 
uppdaterad regional digital agenda för Kalmar län 2019-2020. 

För tillkommande aktiviteter för perioden 2020-2025 kommer dessa att 
hanteras och beslutas löpande. 

Synpunkter på den uppdaterade versionen av regional digital agenda skickas 
till info@rfkl.se och ska vara regionförbundet tillhanda senast den 28 
september 2018.

Arbetsutskottet gav § 147/2018 uppdrag till kommunchefen att lämna förslag 
till yttrande. Ett förslag har nu lämnats av e-utvecklingschefen och 
bredbandssamordnare vilket föreslås antas som yttrande på remissen. 

Beslutsunderlag
Remiss från Regionförbundet i Kalmar län
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 147/2018
Tjänsteskrivelse och yttrande från e-utvecklingschefen och 
bredbandssamordnare

Skickas till
Regionförbundet i Kalmar län
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KSAU § 212/2018 Dnr 2018/98

Regional digital agenda - remiss
Beslut
Arbetsutskottet beslutar anta förslag till yttrande som sitt eget yttrande över 
remissen om regional digital agenda. 

Sammanfattning
Regionförbundet i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län har översänt 
förslag till uppdaterad version av regional digital agenda. 

Ärendebeskrivning
Regionförbundet i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län har översänt 
förslag till en uppdaterad version av regional digital agenda vilket nu ges 
möjlighet att lämna synpunkter på. 

Bakgrund 
Kalmar län antog i december 2014 en regional digital agenda – IT i 
människans tjänst. Denna arbetades fram på regeringens uppdrag och i bred 
samverkan mellan länets aktörer. 

Agendan är ett strategiskt långsiktigt dokument som presenterar hur Kalmar 
län på bästa sätt ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Utöver att 
teckna målbilder pekar den på behovet av ett stort antal prioriterade insatser 
under perioden 2015 – 2020. Denna remiss gäller synpunkter på en uppdaterad 
version som omfattar återstående tid, det vill säga 2019 - 2020. 

Arbetet med att uppdatera agendan har, precis som tidigare, skett inom de fem 
temaområdena där varje temagrupp tagit ansvar för att arbeta fram mål och 
insatser inom respektive område. Utöver dessa har ett sjätte gemensamt 
område lagts till för att främja genomförandet av prioriterade insatser i 
agendan.

 Förtydligande 
1. Den 1 januari 2019 går landstinget och regionförbundet samman och 
bildar Region Kalmar län. Därför använder dokumentet begreppen 
regionförbund/regional utveckling respektive landsting/region. Dessa samt 
andra benämningar relaterade till den nya organisationen kommer att 
revideras tillsammans med övriga inkomna synpunkter efter remisstidens 
utgång. 
2. Den regionala digitala agendan kommer efter remisstiden även att 
omarbetas grafiskt för att omfattas av Region Kalmar läns nya grafisk 
profil. 
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Remissvar 
Synpunkter på den uppdaterade versionen av regional digital agenda skickas 
till info@rfkl.se och ska vara regionförbundet tillhanda senast den 28 
september 2018.

Arbetsutskottet beslutade § 148/2018 att ge kommunchefen uppdrag att ta 
fram förslag till svar på remissen.

Ett förslag till yttrande har lämnats av e-utvecklingschefen och 
bredbandssamordnare som föreslås antas som svar på remissen.

Beslutsunderlag
Remiss från Regionförbundet i Kalmar län
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 148/2018.
Tjänsteskrivelse och yttrande från e-utvecklingschefen och 
bredbandssamordnaren

Skickas till
Regionförbundet i Kalmar län
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KSAU § 213/2018 Dnr 2018/75

Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 
2018:22) Ett ordnat mottagande - gemensamt 
ansvar för snabb etablering eller återvändande
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att då det kommit en promemoria på remiss med 
kompletterande underlag till mottagandeutredningen får socialnämnden 
möjlighet att lämna yttrande även över kompletteringen varför inget 
remissvar lämnas nu till Arbetsmarknadsdepartementet.  

Den förlängda svarstiden är satt till 15 november 2018.

Sammanfattning
Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet har skickat ut remiss av 
SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb 
etablering eller återvändande. Remissvar ska ha kommit in till 
Arbetsmarknadsdepartementet senast den 15 oktober. 

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun finns med på sändlistan av 
Arbetsmarknadsdepartementets remiss SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande 
– gemensamt ansvar för snabb etablering. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt socialnämnden och 
sektion Arbete och integration att avge ett remissyttrande (KSAU § 
120/2018). Socialnämndens arbetsutskott har uppdragit åt förvaltningen att 
ta fram ett förslag på remissyttrande (SNAU § 45/2018).

Socialchef har tillsammans med sektionschef Arbete och integration tagit 
fram ett förslag på remissyttrande. Förvaltningen har fokuserat på de delar 
av remissen som kan komma att beröra Hultsfred i ett längre perspektiv.

1. Ekonomin 
2. Egenbosättning (EBO)
3. Ett system för mottagande

Förvaltningen anser att kommunerna behöver ha full täckning för den 
kostnad förslaget kommer innebära. Förvaltningen vill fortsatt ha stopp för 
EBO-lagen och om den ska vara kvar ska kommunerna kunna påverka. Det 
behövs även ett system för att kommunen ska kunna bygga upp 
verksamheten på ett bra sätt – alltså behöver kommunen nollställas vad 
gäller Migrationsverket.
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Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-29 gav förvaltningen i uppdrag att 
till socialnämndens sammanträde tillsammans med kommunchef göra vissa 
justeringar utifrån diskussion på arbetsutskottet.

Socialnämnden beslutade § 86/2018 att anta arbetsutskottets förslag till 
remissyttrande, med de justeringar som redovisats, som sitt eget och 
överlämna det till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 120/2018
Remissbrev SOU 2018:22
SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb 
etablering eller återvändande
Socialnämnden § 86/2018

Skickas till
Socialnämnden
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KSAU § 214/2018 Dnr 2018/94

Remiss - Betänkandet ett gemensamt 
bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)
Beslut
Arbetsutskottet beslutar ställa sig bakom Sveriges Kommuner och 
landstings (SKL) yttrande över betänkandet.

Ärendebeskrivning
Näringsdepartementet har översänt en remiss om ”Betänkandet ett 
gemensamt bostadsförsörjningsansvar” (SOU 2018:35).

Remissen innebär en inbjudan att lämna synpunkter. Dessa ska ha kommit 
in till Näringsdepartementet senast den 28 september 2018.

Arbetsutskottet beslutade § 143/2018 att ge uppdrag till kommunchefen för 
att återkomma med förslag till yttrande alternativt att avstå yttrande. 

Beslutsunderlag
Remiss – Betänkandet ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar
Kommunstyrelsens arbetsutskott § /2018

Skickas till
Näringsdepartementet
SKL
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KSAU § 215/2018

Anmälningsärenden
1. Förbundsdirektionens beslut om upphävande av bevattningsförbud 30 
september 2018.
2. Länsstyrelsens yttrande över förlängd nätkoncession Hultsfreds tätort.
3. Tack från regeringskansliet till räddningstjänsten för sommarens insatser 
i samband med skogsbränder.
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