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Beslutande Lars Rosander, C
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Åke Bergh, M ej § 259
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-11-20

Datum för anslags 
uppsättande 2018-11-27 Datum för anslags 

nedtagande 2018-12-21

Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet

Underskrift …………………………………………….
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Ärendelista  2018-11-20

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 254 Information från säkerhetssamordnaren 

§ 255 Personalfrågor – lönejustering 
socialförvaltningen 

2018/171

§ 256 Ändringar i styrdokument vid hänvisning 
till lagtexter o liknande

2018/167

§ 257 Regler för partistöd - revidering 2018/166

§ 258 Försäljning arrendetomt i Virserum 2018/168

§ 259 Motion från John Hoffbrink, SD, om 
avslutande av Hultsfreds kommuns 
engagemang i vindkraftsprojekt

2017/163

§ 260 Hagadal - lägesrapport

§ 261 Avsiktsförklaring för miljöinvesteringar i 
Hultsfreds kommun

2018/172
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KSAU § 254/2018

Information från säkerhetssamordnaren
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Säkerhetssamordnare Ulf Bowein informerar om olika arbetsmodeller för 
hur man kan lägga upp arbetet vid kris.

Skickas till
Säkerhetssamordnaren
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KSAU § 255/2018                     Dnr 2018/Dnr 2018/171

Lönejustering inom socialförvaltningen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar, i egenskap av personalorgan, att godkänna 
föreslagna lönejusteringen och finansiering sker inom anslag för 
löneökningar.

Sammanfattning
Förslag till lönejustering redovisas av socialchef och personalchef.

Ärendebeskrivning
Socialchefen Ann-Gret Sillén och personalchef Hans Andersson redogör 
för jämförelse vad gäller löneläget för en grupp inom socialförvaltningen. 

Ett förslag lämnas för att lyfta upp gruppens löneläge. 

Beslutsunderlag
Redogörelse med förslag till åtgärd från socialchef Ann-Gret Sillén och 
personalchef Hans Andersson

Skickas till
Personalkontoret
Socialnämnden
Ekonomikontoret
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KSAU § 256/2018 Dnr 2018/167

Ändringar i styrdokument vid hänvisning till 
lagtexter och liknande
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att hänvisningar till lagtexter och 
liknande i styrdokument får justeras utan att nytt beslut för godkännande 
behöver tas.  

Sammanfattning
Uppdatering med korrekta hänvisningar till lagar och paragrafer behöver 
göras vad gäller styrdokumenten.

Ärendebeskrivning
Många av styrdokumenten innehåller hänvisningar till lagar och paragrafer. 
Detta innebär att det finns dokument som numera hänvisar till borttagna 
lagar och ändrade kapitel- och paragrafnummer.

Till exempel har personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen 
med den nationella kompletteringen i dataskyddslagen. Kommunallagen 
har också fått förändringar då det indelats i nya kapitel. Likaså kan ett 
antaget styrdokument påverka ett annat styrdokument utan att det har någon 
större påverkan på det dokumentets innehåll.

Därför föreslås att justeringar av detta slag får ske för att det ska innehålla 
korrekta hänvisningar utan att det krävs särskilda beslut för varje 
dokument.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har bland annat uppdraget att leda arbetet med att ta 
fram styrdokument för kommunen. Med detta uppdrag ingår även att se 
över aktualiteten. Kommunkansliet har uppdraget att regelbundet se över 
hela kommunens styrdokument. Under våren 2019 kommer redovisning av 
en omfattande genomgång där även en plan för översyn samt 
dokumentägare kommer att föreslås.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 257/2018 Dnr 2018/166

Regler för partistöd - revidering
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna revideringen av regler för partistöd.

Detta innebär att tidigare antagna regler enligt kommunfullmäktiges beslut     
§ 109/2014-09-22 föreslås upphöra att gälla.

Ärendebeskrivning
En revidering har gjorts av regler för partistöd. Dels har uppdatering vad 
gäller hänvisningar till lagtext skett dels en enklare redigering av text.

Nuvarande regler är antagna av kommunfullmäktige § 109/2014-09-22. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med reviderat förslag till regler för partistöd

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 258/2018 Dnr 2018/168

Köpekontrakt för del av XX  

Beslut
Arbetsutskottet beslutar godkänna köpekontraktet för tomt med adress XX

Ärendebeskrivning
Ägarna till huset på X X vill köpa den arrendetomt av Hultsfreds kommun 
som sedan tidigare arrenderats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KSAU § 259/2018 Dnr 2017/163

Motion från John Hoffbrink, SD, om avslutande 
av Hultsfreds kommuns engagemang i 
vindkraftsprojekt
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen med motivering om miljövänlig energi och förbättrad 
ekonomi för vindkraftsbolaget.

Protokollsanteckning
Åke Nilsson, KD och Åke Bergh, M avstår från deltagande i beslut samt 
lämnar följande protokollsanteckning:
”Principiellt anser vi fortfarande att vi som kommun inte ska ägna oss åt 
ägande i riskfyllda verksamheter som t ex vindkraft. Det finns andra sätt att 
stimulera omställning till mer miljövänlig energi. Man t ex köpa 
vindkraftsel.” 

Sammanfattning
En motion har lämnats in med förslag att kommunens ägarengagemang i 
vindkraftsbolaget avslutas, genom avyttring av andelarna i bolaget.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten John Hoffbrink, SD, har 2017-11-03 lämnat in en 
motion angående avyttring av ägarengagemang i vindkraftsbolaget

Emåbygdens vind AB bildades under 2014 och är ett samägt bolag av 
Hults-freds kommun, Högsby kommun och Mönsterås kommun. Bolaget 
äger ett vindkraftverk i Sundsvall som producerar el för kommunernas 
behov.

Hultsfreds kommun äger via Hultsfreds kommunala Industri AB 40%, 
Högsby kommun 20%, Mönsterås kommun 40%, och respektive kommun 
har motsvarande resultatandel i bolaget

Efter några ekonomiskt svåra år för bolaget med sänkta energipriser och 
lägre värdering av anläggningen, gick kommunerna in med mer kapital 
under 2017. Höjda energi- och certifikatpriser gör att bolaget som helhet nu 
redovisar ett positivt resultat på 823 000 kronor per 31 augusti 2018. För 
hela året visar prognosen en vinst på över en miljon kronor. 
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Energiomställningen till mer miljövänlig energi är en viktig 
samhällsuppgift. I strategin för energieffektivisering som antagits av 
fullmäktige 2011 finns det långsiktiga målet till 2020 att andelen 
egenproducerad vind/solel ska vara mer än 50%. 

Med hänvisning till ovanstående och en förbättrad ekonom, med framtida 
överskott, föreslås att kommunen behåller sitt ägande i Emåbygdens Vind 
AB

Beslutsunderlag
Motion från John Hoffbrink, SD
Kommunfullmäktige § 123/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 263/2017
Tjänsteskrivelse  2018-10-10

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 260/2018

Hagadal - lägesrapport
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen och uppdrag ges att arbeta 
vidare utifrån dagens diskussioner.

Ärendebeskrivning
På mötet lämnas en lägesrapport från kultur- och fritidschefen Tommy 
Svensson Pöder och föreståndare Tommy Karlsson. På mötet deltar även 
förbundschef Helena Grybäck Svensson och avdelningschef Mikael 
Pettersson, Östra Smålands Kommunalteknikförbund.

Skickas till
Kultur- och fritidschefen
Östra Smålands Kommunalteknikförbund

10



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-20

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 261/2018 Dnr 2018/172

Avsiktsförklaring gällande miljöinvesteringar i 
Hultsfreds kommun
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ställa sig positiv till avsiktsförklaringen 
gällande miljöinvesteringar i Hultsfreds kommun.

Ärendebeskrivning
En avsiktsförklaring har tagits fram för miljöinvesteringar i Hultsfreds 
kommun. Det är Hagelsrums Biogas AB som har upprättat en 
avsiktsförklaring med ett antal punkter om förutsättningar för att etablera 
biogasmackar i Hultsfred, Högsby och Vimmerby kommuner.  

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring 

Skickas till
Hagelsrums Biogas AB
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hållbarhetsstrategen
Högsby kommun
Vimmerby kommun
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