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KSAU § 31/2019

Varta-området - information
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Utvecklingschef Lars Gjörloff och konsult Joakim Ljungkvist informerar 
om aktuellt läge vad gäller Varta-området.

Skickas till
Utvecklingskontoret
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KSAU § 32/2019 Dnr 2018/180

Remiss  SOU 2018_70 En arvsfond i takt med 
tiden
Beslut
Arbetsutskottet avstår från yttrande.

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har remitterat ”En arvsfond i takt med tiden” och 
eventuellt yttrande ska lämnas senast 15 mars 2019.

Arbetsutskottet beslutade § 284/2018 att översända remissen till 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, turism- och 
informationsenheten, utvecklingskontoret samt kultur- och fritidskontoret 
för att få bredd på remissen.

Eventuellt yttrande ska vara arbetsutskottet tillhanda senast 25 februari 
2019 för att sammanställas i ett yttrande från kommunen.

Svar har lämnats från socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
utvecklingschefen, utvecklingskontoret, miljö- och byggnadsförvaltningen 
samt AB Hultsfreds Bostäder där samtliga meddelar att de inte har något att 
yttra över remissen.

Beslutsunderlag
Remissen En arvsfond i takt med tiden
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet

Skickas till
Socialdepartementet
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KSAU § 33/2019 Dnr 2019/31

Val av representanter i styrgruppen för LUPP 
(Lokal uppföljning av ungdomspolitiken)
Beslut
Arbetsutskottet fastställer styrgrupp för LUPP enligt nedan:

- Tjänsteman från kultur- och fritidskontoret som är sammankallande
Susanne Svenson

- Barn- och utbildningsnämnden: Mikael Lång och Martina
Johansson

- Socialnämnden: Per-Inge Pettersson och Tomas Lockström
Därutöver kallas vid behov tjänstemän, tillexempel rektor,
folkhälsosamordnare

Sammanfattning
Förslag om att det ungdomspolitiska arbetet fortsätter med en aktiv 
styrgrupp.

Ärendebeskrivning
För att fortsätta arbetet med Luppen föreslås att en styrgrupp på samma sätt 
som tidigare fastställs. I gruppen ingår tjänsteman från kultur- och 
fritidsförvaltningen, två politiker vardera från socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden (en ordinarie och en ersättare). Därutöver kallas vid 
behov berörda tjänstemän, till exempel rektor eller folkhälsosamordnare.

- Luppenkäten görs vart tredje år i Hultsfreds kommun. Styrgruppen
jobbar med analys och uppföljning av enkäten.

- Frågorna i enkäten handlar om ungas livssituation och berör frågor
inom fritid, skola, politik, hälsa, trygghet och framtid.

- Det arrangeras Ungdomsforum, där unga från hela kommunen
träffar politiker och tjänstemän.

- Styrgruppen arbetar med focusgrupper, för fördjupningar måste ske
i analysarbetet

- Sommarlovsprojekt ”Att vara ung i Hultsfreds kommun” där unga
utifrån enkätmaterialet gör film om hur det är att var ung i
Hultsfreds kommun.

- Enkäten görs i regionen Kalmar län, där jämförelser kan göras med
länet.

- Det finns även ett Barn- och Ungdomsnätverk i Kalmar län, där det
sitter representant från kultur och fritid, fd Luppnätverket, som
jobbar med samverkan kring unga.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen
Socialnämnden § 6/2109
Barn- och utbildningsnämnden § 5/2019 

Skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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KSAU § 34/2019 Dnr 2019/30

Begäran om starttillstånd för tillbyggnad av 
hiss, WC och ventilation i Silverdalens skola 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar, att medel som finns i 3030 budgeten (utökat 
fastighetsunderhåll) får användas för att ta in anbud på denna entreprenad. 
Om anbuden visar att entreprenaden går att utföra inom ramen för 
projektet, gäller beslutet även genomförande av entreprenaden.

Sammanfattning
Vid investeringar som är större än en miljon kronor ska starttillstånd 
inhämtas från kommunstyrelsens arbetsutskott vilket nu ska ske för 
Silverdalens skola.

Ärendebeskrivning
Skolbyggnaden i Silverdalen är inte tillgänglig för personer med nedsatt 
rörelseförmåga, saknar alltså hiss. Skolbyggnaden saknar funktionell 
ventilation, systemet är sedan skolan byggdes på 60-talet, med ventiler i 
väggar och frånluftsfläktar på taket, som drar ut genom murstock. 

Skolbyggnaden har undermåligt med antal toaletter, i denna tillbyggnad ska 
ett handikappwc samt två vanliga wc:n inrymmas.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund föreslår att anbud tas in för 
denna entreprenad och starttillstånd därmed ges. Om anbuden visar att 
projektet går att genomföra på beräknad budget, föreslås att projektet 
genomförs under 2019.

Projektering är utförd under 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fastighetsingenjören

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KSAU § 35/2019

Detaljplan Målilla skola 
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen och arbetet får fortsätta utifrån 
dagens diskussioner.

Ärendebeskrivning
Stadsarkitekt Sara Dolk, avdelningschef Jens Karlsson, gata/park och 
Mikael Pettersson avdelningschef fastighet lämnar en lägesrapport vad 
gäller planering inför detaljplan Målilla skola.

Skickas till
Stadsarkitekten
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KSAU § 36/2019

Inför löneöversyn 
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Personalchef Hans Andersson och HR-konsult Sandra Örmander redogör 
för kommande löneöversyn.

Skickas till
Personalkontoret
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KSAU § 37/2019 Dnr 2018/192

Kunskapsstyrning i socialtjänsten
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige lämnar 
följande yttrande:

Det bästa alternativet vore att även denna del av det nationella stödet är en 
del av medlemsavgiften till SKL. Om det inte är möjligt att finansieras 
inom medlemsavgiften stöds de rekommendationer som SKL:s 
förbundsstyrelse föreslår.

Sammanfattning
Yttrande över rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten.

Ärendebeskrivning
SKL: s förbundsstyrelse har i december 2018 skickat ut ett meddelande till 
samtliga kommuner om en rekommendation gällande en gemensam 
finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens 
olika verksamhetsområden. Förslaget omfattar en gemensam finansiering 
av de kvalitetsregister som används idag, de nationella 
brukarundersökningarna, samt samordning av kunskapsstyrning.

Den totala kostnaden som ingår i den gemensamma finansieringen är en 
årlig kostnad på maximalt 19,5 mkr, som föreslås finansieras med 1,95 
kr/invånare under åren 2020 - 2024. Kostnaden för Hultsfreds kommun 
skulle utifrån dagens invånarantal hamna på ca 28 tkr årligen. För att 
tjänsterna ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver 
merparten av kommunerna anta rekommendationen. Kommunerna ska 
senast 15 juni 2019 meddela SKL sitt ställningstagande.

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande. Det bästa 
alternativet anser förvaltningen vore att även denna del av det nationella 
stödet är en del av medlemsavgiften till SKL. Om det inte är möjligt att 
finansieras inom medlemsavgiften anser socialförvaltningen att kommunen 
bör ställa sig bakom de rekommendationer som SKL:s förbundsstyrelse 
föreslår.

Socialnämnden beslutade § 19/2019 att anta förvaltningens yttrande som 
sitt eget och överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen för beslut i frågan

11



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-26

2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Rekommendation från SKL om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Socialnämnden § 19/2019

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 38/2019 Dnr 2019/32

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta den interna 
kontrollplanen för år 2019.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens verksamheter har tillsammans tagit fram förslag till 
kontrollmål i enlighet med riktlinjerna för intern kontroll.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade i september 2018 beslut gällande riktlinjer för 
intern kontroll. Intern kontroll innebär att säkra att det som ska göras blir 
gjort, på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll ska fungera som en 
trygghet för alla som arbetar och verkar i organisationen. 

Varje nämnd/styrelse ska årligen anta en särskild plan för den interna 
kontrollen. Planen ska följas upp årligen och resultatet ska rapporteras till 
nämnden/styrelsen i den omfattning som fastställts i planen.

Kommunstyrelsens verksamheter har tillsammans utifrån framtagna 
tillämpningsanvisningar gjort en risk- och väsentlighetsanalys och utifrån 
den analysen tagit fram ett förslag på intern kontrollplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och förslag till intern kontrollplan

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 39/2019 Dnr 2018/137

Motion från Börje Helgesson, L om ökad 
demokrati och öppenhet i Hultsfreds kommun - 
webbsända kommunfullmäktige
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
anse motionen är besvarad. Uppdraget att ständigt bevaka frågor som rör 
demokrati och öppenhet är en del av kommunstyrelsens uppdrag där 
kommunkansliet och informationsenheten hanterar dessa frågor. 
Kommunfullmäktige saknar dessutom idag en fast lokal. Genom att följa 
teknikutvecklingen kommer kostnadseffektivare hanteringar vilket kan 
möjliggöra en framtida modell för webbsändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden.  

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 remitterade motionen § 95/2018 till 
kommunstyrelsen. Arbetsutskottet remitterade i sin tur motionen för 
yttrande till informationsenheten.

I motionen föreslog dåvarande kommunfullmäktigeledamoten Börje 
Helgesson (L) att kommunen tog fram ett konkret förslag med 
kostnadsspecifikation för att webbsända kommunfullmäktiges 
sammanträden. 

Informationsenheten har stämt av motionens intentioner med 
motionsställaren. 

Informationsenheten har nu lämnat ett yttrande med följande slutsats:
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”Att webbsända kommunfullmäktige ökar tillgängligheten och intresset för 
kommunfullmäktiges sammanträden. Samtidigt krävs extra resurser för att 
genomföra detta, och detta bör vägas mot nyttan det ger. Det är dessutom 
svårt att förutsäga hur stort intresset kommer att bli. Att öka intresset för 
kommunfullmäktige är dock viktigt ur demokratisk synpunkt. Därför 
föreslår informationsenheten att ett klokt sätt att hantera detta är att 
kommunfullmäktiges arbete lyfts fram mer i till exempel kampanjer, 
filmer, podcasts och sociala medier även om kommunfullmäktige beslutar 
att inte webbsända sammanträdena.”

Beslutsunderlag
Motion från Börje Helgesson, L, 2018-09-06
Kommunfullmäktige § 95/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 207/2018
Tjänsteskrivelse från informationsenheten

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 40/2019

Tomtpriser - översyn
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen om att översyn av tomtpriser 
pågår.

Ärendebeskrivning
Förbundschef Helena Grybäck Svensson informerar om att översyn av 
tomtpriser pågår. 

Skickas till
Förbundschefen

16



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-26

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 41/2019 Dnr 2019/29

Försäljning av mark del av X
Beslut
Arbetsutskottet godkänner köpekontraktet för del fastigheten X.

Ärendebeskrivning
Fastighetsägare till X har inkommit med en förfrågan om att köpa del av 
intilliggande mark av fastigheten X. Avsikten är att utöka befintlig tomt, 
och området ska regleras in köparen befintliga tomt. 
Förbundschefen har upprättat ett förslag till avtal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förbundschefen

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KSAU § 42/2019 Dnr 2019/35

Ombudgetering 2019
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till ombudgetering för 2019. 

Beslut
Arbetsutskottet beslutar om följande ändring i förslag till ombudgetering 
där 4 mnkr ska användas för renovering av ridstallet i Hultsfred. 
Finansiering enligt följande:

- 2,5 mnkr för äldreboenden ombudgeteras till 2019
- 1,5 mnkr projekt brandstation (ursprungligen 2,5 mnkr som skulle

flyttas till 2020). Detta innebär att 1,5 mnkr är kvar på år 2019 och
1 mnkr flyttas till 2020 och ”ny brandstation”.

Sammanfattning
Förslag till ombudgetering 2019 har tagits fram av ekonomikontoret. 
Resultatet för 2019 beräknas bli 2 481 tkr vilket är 805 tkr högre än den i 
november 2018 fastställda budgeten. Investeringsnivån sänks till 128 370 
tkr.

Ärendebeskrivning
Efter förslag till ombudgetering beräknas resultatet för 2019 bli 2 481 tkr 
vilket är 805 tkr högre än den budget som fastställdes i november 2018. 
Utöver resultatet beräknas övergripande finansiella mål för långfristiga 
skulder och soliditet vara 313,7 tkr respektive 27,7 procent. 

Verksamhetens nettokostnader är 4 179 tkr lägre. Stora förändringar är att 
avskrivningarna beräknas bli 7 281 tkr lägre än tidigare budget, barn- och 
utbildningsnämnden får ett tillskott på 4 420 tkr utökad förskola i 
Virserum. Effekter av försäljning av äldreomsorgsfastigheterna 
Lindgården, Hemgården och Ekliden påverkar fler verksamheter vad gäller 
budget men ekonomiskt för kommunen blir nettoeffekten ökade kostnader 
om 432 tkr. 

Skatter och statsbidrag ökar med netto med 2 984 tkr, skatteintäkter 
minskar med 4 051 tkr medan generella statsbidrag och utjämning ökar 
med 7 035 tkr. 

Nyupplåningen beräknas bli -4 104 tkr vilket är lägre än tidigare budget. 
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Det beräknas räntenettot bli 2 000 tkr bättre vilket beror på att 
räntenivåerna fortsatt är låga.

Investeringsbeloppet föreslås bli 128 370 tkr vilket är 10 581tkr lägre än
tidigare. Av detta är 101 243 tkr flytt av budget från tidigare år men det
flyttas samtidigt 111 824 tkr varav 83 863 tkr till 2020 avseende förskola.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor från ekonomikontoret

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 43/2019 Dnr 2019/33

Årsredovisning 2018
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa årsredovisningen för 2018.

Sammanfattning
Årsredovisning för 2018 har sammanställts av ekonomikontoret.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt en årsredovisning för Hultsfreds 
kommun och en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. Det 
redovisade resultatet för Hultsfreds kommun 2018 är 27,7 mnkr. 
Koncernens resultat uppgår till 35,2 mnkr där då kommunen bidrar med 
större delen.

På kommunstyrelsens sammanträde ska även årsredovisningen 2018 för 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund samt VA-bokslut 2018 redovisas.
Vidare sker även avstämning av kommunens hel- och delägda bolag i 
samband med kommande dragning i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 44/2019 Dnr 2019/34

Mål och budget 2020 - ramar
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till ram för år 2020. 

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt förslag till övergripande mål, 
resultatnivå och fördelning av ram för drift- och investeringsbudget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och underlag från ekonomikontoret

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 45/2019 Dnr 2018/175

Remiss Fossilbränslefri region Kalmar län
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att översända yttranden från 
miljö- och byggnadsnämnden samt Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund som svar på remissen om Fossilbränslefri region 
Kalmar län.  

Sammanfattning
Remiss om Fossilbränslefri region har översänts från Region Kalmar län 
för möjlighet till yttrande.

Ärendebeskrivning
Regionförbundet i Kalmar län (numera Region Kalmar län) har översänt en 
remiss om handlingsprogram ”Fossilbränslefri region”.
Programmet är ett av flera handlingsprogram som ingår i länets regionala 
utvecklingsstrategi.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 281/2108 att ge miljö- och 
byggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med AB Hultsfreds Bostäder, AB 
Hultsfreds Kommunala Industri AB och Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund lämna förslag till yttrande över remissen.

Miljö- och byggnadsnämnden har nu enligt beslut § 23/2019 lämnat 
yttrande där man haft samtal med AB Hultsfreds Bostäder och Hultsfreds 
Kommunala Industri AB. Östra Smålands Kommunalteknikförbund har 
överlämnat eget yttrande enligt beslut 9/2019 till kommunstyrelsens 
arbetsutskott som komplettering till miljö- och byggnadsnämndens 
yttrande.

Beslutsunderlag
Remiss – Fossilbränslefri region Kalmar län
Miljö- och byggnadsnämnden § 23/2019
Östra Smålands Kommunalteknikförbund § 9/2019

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 46/2019 Dnr 2019/36

Revidering av bolagsordning för AB Hultsfreds 
Bostäder
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige föreslås 
godkänna det reviderade förslaget till bolagsordning för AB Hultsfreds 
Bostäder.

Sammanfattning
Ändring i bolagsordningen vad gäller antalet ersättare (suppleanter).

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade § 166/2018-12-17 att det ska finnas tre 
ersättare i styrelsen för AB Hultsfreds Bostäder.

Detta innebär att kommunfullmäktiges beslut § 51/2014-03-31 om att inga 
ersättare skulle utses för styrelsen i AB Hultsfreds Bostäder upphävdes.

Efter en mandatperiod utan ersättare har det visat sig behövligt att ha 
ersättare varför beslut togs om att utse tre ersättare.

Detta innebär följande justering:

§ 9. Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 9 ledamöter samt 0-9 
suppleanter. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet
Reviderad bolagsordning

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 47/2019

Extrastöd till föreningar
Förslag
Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen att avsätta 300 tkr under år 2019 
och 2020 ut kommunstyrelsens oförutsedda inom Fri 500. Pengarna ska 
användas till att stödja föreningar som arbetar med integrationsinsatser och 
hanteringen ska ske genom kultur- och fritidsförvaltningen. 

Ärendebeskrivning
Tidigare har föreningsbidrag avsatts med 650 000 kronor under åren 2016-
2018.

Förslag lämnas på mötet om att fortsätta stödja föreningar som arbetar med 
integrationsinsatser. Ett belopp om 300 tkr för år 2019 och samma belopp 
för år 2020 som hanteras genom kultur- och fritidsförvaltningen. Pengarna 
skulle då tas ur kommunstyrelsens oförutsedda medel inom Fri 500.  

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 48/2019

Anmälningsärenden
1. Uppföljning av lokalt medborgarlöfte 2017–2019
2. Kultur- och fritidsförvaltningens sammanställning av bidrag 2018
3. Kallelse till länsberedning för regionala utvecklingsfrågor
4. Nya företag
5. Omval i Falun – information från Sveriges Kommuner och Landsting
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