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KSAU § 1/2019

Närvaro på sammanträdet
Beslut
Arbetsutskottet beslutar godkänna att ersättare Ronny Olsson, C och 
administratör Emma Oscarsson är närvarande under mötet.

Ärendebeskrivning
För att få närvara på ett sammanträde med arbetsutskottet ska detta beslutas 
av arbetsutskottet. 

För nya ersättare i arbetsutskottet finns då möjligheten att få närvara på ett 
sammanträde för att få kännedom om hur mötet genomförs. Det kan också 
förekomma vid specifika tillfällen, till exempel när en ordinarie ledamot 
behöver gå under mötets gång och ersättare ska ta vid.

Även tillfällen då en tjänsteman är med utöver de föredragande ska beslut 
tas.    
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KSAU § 2/2019 Dnr 2018/103

Överklagan av beslut i kommunstyrelsens 
arbetsutskott § 134/2018
Beslut
Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningsrättens beslut om att avslå 
överklagan.

Sammanfattning
Förvaltningsrätten har översänt dom i mål om överklagat beslut i 
kommunstyrelsens arbetsutskott § 134/2018.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 134/2018 som gällde klartecken 
att på prov starta upp en närtrafikslinga i Hultsfreds tätort augusti 2018 har 
överklagats till förvaltningsrätten.

Kommunen fick föreläggande om att svara på överklagandet vilket 
skickades in 2018-08-16 där kommunen bestrider bifall till överklagandet. 

Förvaltningsrätten i Växjö har nu översänt dom där överklagandet avslås.

Beslutsunderlag
Dom från förvaltningsrätten i Växjö 2019-01-04

Skickas till
Kommunkansliet
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KSAU § 3/2019 Dnr 2018/190

Ändring i förbundsordning för 
Samordningsförbundet i Kalmar län
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta godkänna den nya förbundsordningen

Sammanfattning
En översyn av förbundsordningen har gjorts och är nu utsänd för 
godkännande. 

Ärendebeskrivning
Nu gällande förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län har 
varit i behov av översyn och så har nu skett. Förbundsstyrelsen har beslutat 
att ställa sig bakom reviderade förbundsordningen och rekommenderar 
ägarna att godkänna den nya förbundsordningen.

I skrivelsen redogörs för de revideringar som gjorts för att göra 
förbundsordningen mer ändamålsenlig.

Eftersom man ville att alla beslut skulle vara klara till 1 mars 2019 har 
kommunkansliet stämt av med samordningsförbundet om senare datum. 
Detta då kommunfullmäktige inte kan lyfta ärendet förrän 25 mars 2019 
och detta har fått klartecken från samordningsförbundet. Beslut ska skickas 
in skyndsamt efter att protokoll har justerats. Detta innebär då att 
förbundsordningen kan börja gälla 1 april 2019.  

Beslutsunderlag
Skrivelse från Samordningsförbundet i Kalmar län

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 4/2019

Nya förskolan i Hultsfred - lägesrapport
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen och ärendet får återkomma efter 
att barn- och utbildningsnämnden lyft ärendet för vidare beslut.

Ärendebeskrivning
Projektgruppen har tidigare lämnat förslag om att förskolan ska planeras 
med plats för 190 barn.

På dagens möte lämnar barn- och utbildningsnämndens ordförande Pär 
Edgren och barn- och utbildningschefen Martin Snickars en lägesrapport.

På mötet deltar även Emma Roos Simonsson, förskolechef.  Från Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund deltar förbundschef Helena Grybäck 
Svensson, avdelningschef gata/park Jens Karlsson och fastighetsingenjör 
Stefan Fredriksson.  

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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KSAU § 5/2019 Dnr 2018/127

Motion från Rosie Folkesson, Tomas Söreling, 
Micke Lång och Jonny Bengtsson, samtliga S, 
om att höja standarden på vuxenutbildningen i 
stort
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att motionen anses bifallen då barn- och utbildningsnämnden arbetar vidare 
i motionens anda.

Sammanfattning
En motion om att höja standarden på vuxenutbildningen i stort har lämnats 
till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
En motion om att höja standarden på vuxenutbildningen i stort har lämnats 
till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Motionsställarna vill därför att 
- det tillförs medel till teknikutveckling såsom nya datorer eller vad 

lärarna efterfrågar.
- Att lärarna på vuxenutbildningen får möjlighet att förkovra sig i nya 

program som kan vara till användning i undervisningen.
- Att det vid alla satsningar som görs på lärare på olika sätt även 

inkluderar lärarna på vuxenutbildningen.
- Att kommunen inom utbildning är i framkant vad det gäller att 

skapa förutsättningar för framtida matchning mot arbetsmarknaden.

Arbetsutskottet beslutade § 205/2018 att översända motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande.

Barn- och utbildningsnämnden har nu överlämnat yttrande enligt beslut § 
107/2018 med förslag att tillstyrka motionen för fortsatt utredning om att 
höja standarden på vuxenutbildningen i stort. 

Följande finns i yttrandet:
Samråd har genomförts 2018-11-12 med motionsställarna och visar att 
motionens intentioner har uppfattats rätt.
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Medel till teknikutveckling 
Vuxenutbildningen har behov av fler datorer, iPads, TV-skärmar, 
projektorer, program och appar för att kunna skapa goda förutsättningar i 
undervisningen. 

Fortbildning för lärare
När ny teknisk utrustning köps in behöver det även kopplas till fortbildning 
för lärarna för att lärarna ska kunna ta del av de nya förutsättningarna på ett 
ändamålsenligt sätt.

Satsningar på lärare
Motionsställarna vill att de statliga satsningarna förstelärare och 
lärarlönelyftet även gäller för vuxenutbildningen. Den statliga satsningen 
på förstelärare omfattar redan vuxenutbildningen. Lärare som är 
legitimerade på vuxenutbildningen har möjlighet att söka 
försteläraruppdrag i Hultsfreds kommun.

Den statliga satsningen på lärarlönelyftet gäller endast grundskola och 
gymnasieskola och inte vuxenutbildningen. Den statliga satsningen 
lärarlönelyftet är styrd av regler genom ansökan av statsbidraget som 
kommunen får från Skolverket.

Matchning mot arbetsmarknaden
Vuxenutbildningen arbetar i samverkan med Arbetsförmedlingen, Arbete 
och integrationsenheten och utvecklingskontoret för att skapa de bästa 
möjligheterna för nya utbildningar och matchning av arbetskraft mot 
arbetsmarknaden. Det sker ett pågående utvecklingsuppdrag med att starta 
nya utbildningar både på Vuxenutbildningen i Hultsfred och på Campus 
Hultsfred inom samverkan Campus Småland. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 93/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205/2018
Motion från Rosie Folkesson, Tomas Söreling, Micke Lång och Jonny 
Bengtsson, samtliga S, om att höja standarden på vuxenutbildningen i stort
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-11-30
Barn- och utbildningsnämnden § 107/2018

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 6/2019 Dnr 2018/187

Lokaler för särskolan 
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att projektering av nya lokaler för grundsärskola årskurs 1-6 vid 
Venhagskolan i Målilla får påbörjas 2019 och byggnation 2020.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en genomlysning gällande 
placering av grundsärskola årskurs 1-6. Synpunkter har hämtats från Östra 
Smålands kommunteknikförbund. Utredningen visar att den mest 
ändamålsenliga placeringen av grundsärskola årskurs 1-6 är vid 
Venhagskolan i Målilla. 

Barn- och utbildningsnämnden vill projektera för permanent byggnation i 
Målilla under 2019 och börja byggnationen under 2020.

Ärendebeskrivning
År 2015 uppmärksammades att det var lokalbrist för grundskolan och 
grundsärskolan på Lindblomskolan, främst utifrån att antalet nyanlända 
elever hade ökat de senaste åren. Från höstterminen 2015 så har 
grundsärskolan även använt gymnasiesärskolans lokaler för att lokalerna 
inte räckte till. Då antalet nyanlända elever ökat på Lindblomskolan så 
finns ingen möjlighet till utökning av lokaler på plats

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-12-16, § 138/2015, att hyra 
en modul för att bedriva utbildning för grundsärskolan årskurs 1–6 under 2 
år. Modulen placerades vid Venhagskolan i Målilla och togs i bruk för 
undervisning från höstterminen 2016. Kostnader för drift, investering och 
markberedning för modulen återsöks från Migrationsverket. 

Den befintliga arbetsgruppen för förskola och skola fick i uppdrag att ta 
fram ett förslag till lösning avseende permanenta lokaler för grundsärskolan 
med start under vårterminen 2016.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-04-20, § 41/2016, att 
uppdraget att utreda en permanent lösning för placeringen av grundsärskola 
årskurs 1–6 flyttas till konsulten med uppdrag att genomlysa lokalfrågor på 
lång sikt.
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Bedömningen som konsulten redovisade efter utredningen är att det är en 
klok lokalisering att placera grundsärskola åk 1-6 vid Venhagskolan i 
Målilla. Placeringen är mitt i kommunen eftersom upptagningsområdet är 
hela Hultsfreds kommun. Konsulten förordar att ersätta modulen med 
permanenta lokaler vid Venhagskolan i Målilla.

Enligt barn- och utbildningsförvaltningens genomlysning finns det två 
alternativ för placering av grundsärskola åk 1-6 i kommunen.

Alternativ ett är Lindblomskolan där grundsärskolan fanns fram till och 
med läsåret 2015/2016. Det andra alternativet är nuvarande placering vid 
Venhagskolan i Målilla.

Slutsats
Barn- och utbildningsförvaltningens genomlysning tillsammans med Östra 
Smålands kommunteknikförbunds synpunkter och utredning på 
detaljplanen visar på att den mest ändamålsenliga placeringen av 
grundsärskola åk 1-6 är vid Venhagskolan i Målilla. 

Förutsättningarna är goda för att bygga permanenta lokaler i anslutning till 
befintliga skolbyggnader. Förutsättningarna för att skapa en ändamålsenlig 
utemiljö är också goda vid Venhagskolan i Målilla.

De pedagogiska möjligheterna uppfylls genom att det finns förutsättningar 
för att integrera grundsärskola och grundskola utifrån varje elevs behov. En 
elev i grundsärskola kan läsa efter grundskolans läroplan i de ämnen som 
det passar elevens kunskaper och förmågor bättre.

Det finns 40 miljoner kronor för byggnation avsatt i budet 2020. I den 
budgeten ingår även nytt kök och matsal på Venhagskolan. En projektering 
bör genomföras under 2019. Kostnaden för projekteringen uppskattas till 
300 000 kronor och kan tas ur barn- och utbildningsnämndens 
investeringsbudget för 2019.  

Barn- och utbildningsnämndens beslutade § 109 följande:
Barn- och utbildningsnämnden förordar att permanenta lokaler för 
grundsärskola årkurs 1-6 placeras vid Venhagskolan i Målilla. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
projektering av nya lokaler för grundsärskola årskurs 1-6 vid Venhagskolan 
i Målilla får påbörjas 2019 och byggnation 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att kostnaden för projekteringen 
som uppskattas till 300 000 konor får tas ur nämndens investeringsbudget 
för 2019. 
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Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 60/2018
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-12-07
Barn- och utbildningsnämnden § 109/2018

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 7/2019 Dnr 2018/188

Starttillstånd för kemisal, Hultsfreds 
gymnasium 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge starttillstånd för ombyggnation och inköp av 
inventarier till ny kemisal på Hultsfreds gymnasium. 

Sammanfattning
Kemisalen på Hultsfreds gymnasium är i stort behov av renovering. Den 
totala kostnaden för ombyggnation uppgår till 1 600 000 kronor. 1 200 000 
kronor tas av investeringsbudget 2018. 200 000 kronor tas av kommunens 
(ÖSK) energieffektiviseringsbudget. 200 000 kronor tas av Östra Smålands 
Kommunalteknikförbunds underhållsbudget.

Ärendebeskrivning
Kemisalen på Hultsfreds gymnasium är i stort behov av att renoveras då 
salen i princip har varit intakt sedan skolan byggdes. Salen används i 
ämnena kemi och biologi på Naturvetenskapsprogrammet samt i 
naturkunskap som är ett kärnämne och läses därför på samtliga nationella 
program och således av många elever. 

Kemisalen är idag dimensionerad för totalt 16 elever. Säkerhetsaspekterna 
och marknadsföringsaspekterna är viktiga faktorer för att en renovering av 
kemilaboratoriet ska äga rum. Kunskapskraven säger att laborationer ska 
utföras, varför behovet av ett renoverat kemilaboratorium är stort. 

Utredning av renoveringsbehov och utformning av ny kemisal har 
genomförts i samråd med Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 
och personal på Hultsfreds gymnasium. 

Den totala ombyggnadsytan uppgår till 170 kvadratmeter och kostnaden 
uppgår till 6 500 kronor per kvadratmeter. Den totala kostnaden för 
renovering av kemisal och materielrummen uppgår till 1 100 000 kronor. 

I kostnaderna ingår energieffektivisering genom isolering av yttervägg och 
byte av belysning för 200 000 kronor och tas av kommunens budget (ÖSK) 
för energieffektivisering.
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I kostnaderna ingår också avloppsbyte, nya vattenledningar och el för 
200 000 kronor och tas av ÖSK:s underhållsbudget.

Resterande lokalkostnader på 700 000 kronor tas av investeringsbudget 
2018 för skolor.

Nya inventarier till kemisalen i form av bänkar, stolar, högskåp, lådhurtsar, 
dragskåp, diskbänkar, blandare m.m. beräknas uppgå till 500 000 kronor.

De totala kostnaderna för ombyggnad av 170 kvadratmeter för kemisal och 
materielrum uppgår till 1 100 000 kronor samt 500 000 kronor för 
inventarier. 1 200 000 kronor tas av investeringsbudget 2018 för skolor. 
200 000 kronor tas av kommunens (ÖSK) energieffektiviseringsbudget. 
200 000 kronor tas av ÖSK: s underhållsbudget för lokaler.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 108/2018 att godkänna en 
ombyggnation och inköp av inventarier till en ny kemisal på Hultsfreds 
gymnasium för en kostnad på 1 200 000 kronor. Kostnaderna tas av 
investeringsbudget 2018.

Vidare beslutade nämnden att begära starttillstånd från kommunstyrelsens 
arbetsutskott för ombyggnation och inköp av inventarier till ny kemisal på 
Hultsfreds gymnasium.  

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 58/2018
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-12-03
Barn- och utbildningsnämnden

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Ekonomikontoret
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KSAU § 8/2019

Personalfrågor
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Personalchefen lyfter personalfrågor på mötet.

Skickas till
Personalchefen
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KSAU § 9/2019 Dnr 2018/189

Avtal för mast och teknikbod
Beslut
Arbetsutskottet godkänner nyttjanderättsavtalet mellan Hultsfreds kommun 
och Telia Sverige AB. 

Ärendebeskrivning
Förfrågan inkom om Telia fick nyttja kommunens mark för byggande av 
mobilbasstation för mobiltelefoni på fastigheten Läroverket 2 i Hultsfred.

Det gäller ett markområde på ca 50 m². Där ska det uppföras en 48 meter 
hög mast och en teknikbod. 

Ett förslag till nyttjanderättsavtal har upprättats och lämnas nu för 
godkännande av arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga 2018-12-18

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KSAU § 10/2019 Dnr 2018/191

Ny entré, Ekliden i Virserum
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att uppdra åt den kooperativa hyresrättsföreningen Hultsfred Trygga hem 
att genomföra investeringen av ny entré vid Ekliden.

Investeringen uppgår till 1 208 750 kronor och finansieras via en årshyra 
för socialnämnden. Årshyran är beräknad till 58 000 kronor.    

Sammanfattning
Förslag om ny entré samt översikt av planlösning, ytskikt och installationer 
vid särskilt boende Ekliden i Virserum.

Ärendebeskrivning
Inom socialnämndens verksamhet i Hultsfreds kommun finns en tydlig 
inriktning att all verksamhet ska utgå från socialnämndens värdegrund. Det 
ska finnas förutsättningar för salutogen verksamhet som kan ge möjligheter 
till människors olika behov av stimulans. Förvaltningens uppdrag är att 
utveckla salutogena verksamheter (SN §72/2014). 

Under äldreboendeutredningen 2016 tog socialförvaltningen fram ett 
inriktningsprogram för framtidens boende i Hultsfreds kommun. I 
programmet står att alla särskilda boenden ska ha tillagningskök med 
restaurang. Det ska även finnas lokaler dit samhällets olika aktiviteter kan 
komma för att ge möjlighet till meningsfullhet. Gemensamhetslokalen och 
restaurangen ska bjuda in till aktivitet och samvaro för de som bor i 
trygghetslägenheterna och de som bor på det särskilda boendet samt äldre 
som bor ute i samhället.

Under projektering av trygghetslägenheterna i nära anslutning till särskilt 
boende Ekliden i Virserum har det blivit tydligt att det finns behov av en ny 
entré till Ekliden. Den nya entrén behövs för att skapa bättre tillgänglighet 
och närhet till Eklidens restaurang och gemensamhetslokaler för de som 
bor i trygghetslägenheterna, men även för de som kommer utifrån för att 
besöka Eklidens restaurang samt särskilda boende. Byggandet av en ny 
entré skulle öppna upp mellan restaurangen och gemensamhetslokalen, det 
som kallas vinterträdgården. Detta skulle medföra att det blir en större 
tillgänglighet även för de som bor på Eklidens särskilda boende. Vidare 
skulle det även innebära att den så kallade vinterträdgården kompletteras 
gällande ljud, akustik och värme för att bli en optimal gemensamhetslokal 
för såväl boende som gäster.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-22

2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Behovet av en ny entré fanns inte med i projektet från början och ligger 
därför utanför den budget som finns för byggandet av trygghetslägenheter. 
Då detta har tillkommit krävs en politisk prövning. En ritning finns 
framtagen samt ett budgetförslag för byggandet av en ny entré och 
komplettering av gemensamhetslokalen/vinterträdgården.

Verksamhetschef vård och omsorg fick med sig synpunkter som muntligen 
framförts på socialnämndens sammanträde gällande utemiljön på vägen till 
den nya entrén till styrgrupp och styrelsen på Hultsfred Trygga Hem.

Socialnämnden har beslutat § 124/2018 att ställa sig bakom förslag på ny 
entré och föreslagna förbättringar på särskilt boende Ekliden i Virserum. 
Förslag lämnas att kostnadsökningen på 1 208 750 kronor ska godkännas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-12-10 med bilagor
Socialnämndens arbetsutskott 2018-11-28, § 90
Socialnämnden § 124/2018

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-01-22

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 11/2019

Representant till Virserums konsthall
Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge förste vice ordförande Åke Nilsson i uppdrag att 
vara representant från arbetsutskottet när det gäller kontakt med Virserums 
konsthall. 

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet har tidigare haft Åke Nilsson som kontaktperson när det 
gäller möten med mera med Virserums konsthall.

Då det är ny mandatperiod föreslås att nytt beslut tas vad gäller fortsatt 
uppdrag.   

Skickas till
Åke Nilsson
Kultur- och fritidschefen för kännedom
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1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 12/2019

Anmälningsärenden
1. Inbjudan till Trafik och Infrastrukturrådet (TIR), näringslivsstrateg Michael 
Leijonhud deltar
2. Redovisning borgerliga vigslar
3. Beslut om ersättning räddningstjänstkostnader
4. Information från SKL om slutligt utfall fastighetsavgift 2017 
https://skl.se/5.202d72bf167c5e5879519e30.html?utm_source=notifiering&utm
_medium=email&utm_campaign=cirkular
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