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Ärendelista  2019-04-09

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 40 Information om serviceenheten

§ 41 Granskning av kommunstyrelsens
beredskap gällande EKO-frågor

2019/16

§ 42 Granskning av insatser för asyl och
integration

2019/17

§ 43 Målilla Traktor Power Weekend 2019 -
ansökan om utökat bidrag

2019/37

§ 44 Båtiläggningsramp Virserum 2019/56

§ 45 Redovisning av motioner under beredning
2019

2019/4

§ 46 Motion från Tove Johansson, SD, om att
dra ner på plastanvändningen på 
kommunens arbetsplatser

2018/39

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

2018/119

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

2018/131

§ 49 Motion från Tommy Rälg, Lena Hasting,
Jonny Bengtsson och Janette Persson, 
samtliga S, om gång- och cykelväg mellan 
Hultsfred och Silverdalen

2019/47

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

2018/115

§ 51 Byte av arbetsgivarorganisation för AB
Hultsfreds Bostäder

2019/61

§ 52 Anmälan av delegationsbeslut m m 2019 2019/2
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KS § 40/2019

Information om serviceenheten
Beslut
Kommunstyrelsen har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Servicechef Charlotte Andersen Risberg informerar om serviceenhetens 
verksamheter.

Skickas till
Servicechefen
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KS § 41/2019 Dnr 2019/16

Granskning av kommunstyrelsens beredskap 
gällande EKO-frågor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till svar på 
revisionsrapporten samt överlämna detsamma till revisorerna. 

Sammanfattning
Ekonomichef lämnar förslag till svar på granskning av kommunens 
beredskap avseende EKO- frågor. Under 2019 kommer arbete enligt de 
antagna riktlinjerna för intern kontroll påbörjas. Det innebär att de brister 
revisionen påpekar kommer att åtgärdas.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av kommunens beredskap avseende EKO- frågor. 

Revisionsrapporten innehåller bedömning för sex kontrollmål varav tre är 
uppfyllda, två är delvis uppfyllda och ett är ej uppfyllt. Svar ges nedan på 
de kontrollmål som är delvis är ej uppfyllda. 

Rapportens bedömning mot kontrollmål
Revisionen skriver: ”Har kommunstyrelsen genomfört bedömningar av 
var i verksamheten riskerna kan uppträda? Vi bedömer att 
kommunstyrelsen delvis har genomfört bedömningar av var i 
verksamheterna risker kan uppträda. Vi grundar vår bedömning på att det 
finns en medvetenhet om att risker kan förekomma.”

Svar/kommentar: Riktlinjer för intern kontroll har tagits fram och 2019 
blir första året med arbete utifrån dessa. Varje nämnd/styrelse antar årligen 
en kontrollplan vilken baseras på bedömningar av var risker kan uppträda.

Revisionens skriver: ”Genomförs kontroller av risker för oegentligheter? 
Vi bedömer att det delvis genomförs kontroller av risker för oegentligheter. 
Vi grundar vår bedömning på att det inte genomförs några samlade och 
systematiska eller dokumenterade kontroller.”

Svar/kommentar: Den årliga kontrollplanen innehåller ett antal 
kontrollmål. Det innebär att kontroller kommer att genomföras systematiskt 
och att de kommer att dokumenteras.
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Revisionens skriver: ”Vilken uppföljning och rapportering förekommer? 
Vi bedömer att någon samlad uppföljning och rapportering inte har skett till 
kommunstyrelsen avseende EKO-frågor.”

Svar/kommentar: Uppföljning av kontrollmålen kommer att rapporteras 
till kommunstyrelsen en gång per år enligt riktlinjerna för intern kontroll. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen
Granskning med missiv från revisorerna
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 52/2019

Skickas till
Revisionen
Ekonomichefen
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KS § 42/2019 Dnr 2019/17

Granskning av insatser för asyl och integration
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till svar på 
revisionsrapporten och överlämnar detsamma till revisorerna. 

Sammanfattning
Ekonomichef, barn- och utbildningschef och socialchef lämnar förslag till 
svar på granskning av insatser för asyl och integration. 

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av kommunens insatser för asyl och integration.

Revisionsrapporten innehåller bedömning för fyra kontrollmål varav två är 
uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Svar ges nedan på de kontrollmål 
som är delvis uppfyllda. 

Rapportens bedömning mot kontrollmål
Revisionen skriver: ”Har återrapportering av vidtagna åtgärder skett till 
kommunstyrelsen och nämnderna? Vi bedömer att återrapportering av 
vidtagna åtgärder sker till kommunstyrelsen och nämnderna, men att 
dokumentation saknas i kommunstyrelsens och nämndernas protokoll. Vi 
anser att uppföljningen av barn- och utbildningsnämndens tilldelade medel 
försvåras av att de ingår i resursfördelningen tillsammans med övrig 
finansiering samtidigt som antalet tilldelade tjänster ska överföras till 
nedlagda kostnader.”

Svar/kommentar: Uppföljningen av barn- och utbildningsnämndens 
tilldelade medel är inte svårare än övriga då allt konteras avskilt från 
ordinarie verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden kommer däremot 
arbeta för att i resursfördelningen tydliggöra skillnaden på budget och 
tilldelade medel enligt åtgärdsplanen.

Revisionens skriver: ”Har analys och uppföljning genomförts för att 
fastställa om vidtagna åtgärder har fått önskvärd effekt? Vi bedömer att 
analys och uppföljning i begränsad omfattning genomförts för att fastställa 
om vidtagna åtgärder har önskad effekt. Vi ser positivt på att uppföljning 
kommer att ske inom ramen för ordinarie uppföljningssystem. Däremot 
anser vi att de nyckeltal som har bäring mot arbetet med asyl och 
integration bör öronmärkas för att förtydliga vilka aspekter som ska beaktas 
vid analys av åtgärdsplanens mål.”
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Svar/kommentar: Enheten för arbete och integration kommer att arbeta 
inom ramen för styrmodellen och prioritera de mål och nyckeltal som är 
viktigast för arbetet med integration. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen
Granskning med missiv från revisorerna
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 53/2019
Barn- och utbildningsnämnden § 26/2019

Skickas till
Revisionen
Ekonomichefen
Barn- och utbildningschefen
Socialchefen
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KS § 43/2019 Dnr 2019/37

Målilla Traktor Power Weekend 2019 - ansökan 
om utökat bidrag
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att fullfölja optionen för 2019 i partner- och 
sponsoravtalet med Traktorevent Sverige AB för Målilla Traktor Power 
Weekend. 

Avtalet innebär en kostnad för 2019 på 40 000 kr och finansieras genom 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.

Sammanfattning
Option för 2019 föreslås fullföljas vad gäller Traktor Power Weekend 
2019.

Ärendebeskrivning
I juni 2017 skrevs ett partneravtal mellan Traktorevent Sverige AB och 
Hultsfreds kommun för Målilla Traktor Power Weekend för år 2017. Avtalet 
har option för ytterligare två år, utifrån att en utvärdering ska ske årligen, då 
även beslut tas om fortsatt avtal och finansiering.

En skriftlig utvärdering för 2018 har lämnats in av arrangören. 
Evenemanget drog cirka 16 500 besökare under helgen, vilket är en ökning 
mot 2017.

Ett nytt samarbete med ridklubben i Hultsfred har etablerats, och ett 
samarbete med Rosenfors IK finns redan. En film om 10-års-jubileet i 
Målilla görs av tidningen Traktor Power och släpps i samband med 
evenemanget. Målet är än fler besökare och campinggäster under 2019. 

Aktören har uttryckt en önskan om att utöka avtalets värde till 60 tkr inför 
2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga från turism- och informationschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 51/2019

Skickas till
Turism- och informationschefen
Traktorevent Sverige AB
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KS § 44/2019 Dnr 2019/56

Båtiläggningsramp Virserum
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 450 tkr avsätts för att verkställa en 
båtiläggningsplats vid Virserumssjön. 

Finansiering får ske ifrån Fri500 där det finns en budget för Makeover 
projekt.

Sammanfattning
Östra Smålands Kommunalteknikförbund och kultur- och 
fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda en båtiläggningsplats vid 
Virserumssjön. I samverkan med flera aktörer har en lösning tagits fram 
som skulle kosta 450 tkr och som delvis kan verkställas av förening.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29 att Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) och kultur- och fritidsförvaltningen (kof) 
uppdras att utreda en båtiläggningsplats för att tillmötesgå allmänhetens, 
föreningarnas och räddningstjänstens behov. Beslutet var också ett svar på 
två motioner med önskemål om båtiläggningsplats.

ÖSK och kof har samrått ett förslag med räddningstjänsten och även träffat 
representanter för Virserumssjöns Fiskevårdsområde. Föreningen har själva 
efter styrelsemöte tagit fram förslag på båtiläggningsplats och andra 
utvecklingsmöjligheter för Virserumssjön vilka återfinns i deras skrivelse.

Det förslag som föreningen tagit fram har inarbetats i handlingarna för 
aktivitetsparken/lekparken för området Maden vid Virserumssjön, som ska 
byggas under 2019. 

Om båtiläggningsplatsen med kringutrustning skulle upphandlas ihop med 
aktivitetsparken så visar förprojekteringskalkylen att det skulle gå på cirka 
450 tkr. Då håller den dock inte den standard som föreningen önskar men 
fullt tillräcklig för att klara de behov som finns och framförallt att den 
standardmässigt skulle motsvara den i Hultsfred vid sjön Hulingen. 

Föreningen har dock öppnat upp för att göra vissa delar själva som skulle 
kunna höja standarden och/eller hålla ned kostnaden för 
båtiläggningsplatsen.

Föreningen har också i sin skrivelse accepterat att kunna sköta tillsyn och 
enklare skötsel av båtiläggningsplatsen mot ett årligt föreningsbidrag.
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ÖSK och kof föreslår därför att 450 tkr finansieras ifrån Fri500 där det 
finns en budget för Makeover projekt. Medlen läggs till projektet med 
aktivitetspark vid Maden men för ändamålet båtiläggningsplats. Vidare 
föreslås att ÖSK får uppdrag att i samråd med föreningen verkställa 
båtiläggningsplatsen inom ramen för de medlen och om det blir pengar 
över så erhåller föreningen dessa som ett engångsbidrag för att utföra de 
andra projekten som de lyfter i sin skrivelse.

En del av de andra sakerna som föreningen lyfter kommer inte pengarna 
räcka till men det kan vara möjligt att en del av de sakerna blir aktuella i 
arbetet med Makeover-projektet för Virserums tätort. Då kan en ny dialog 
upptas med föreningen för att se hur, när och av vem de projekten skulle 
kunna förverkligas.

Vidare så kommer föreningen erhålla ett årligt föreningsbidrag från kultur- 
och fritidsförvaltningen på 9 000 kr vilket motsvarar det bidrag som 
fiskeklubben i Hultsfred erhåller. 

En lämplig inkomstkälla kan också vara att föreningen får ta betalt för de 
båtar som läggs upp på den anvisade platsen vid båtiläggningsplatsen på 
samma sätt som föreningen i Hultsfred gör. Till exempel att man tar 
100 kr/båt och år som ligger vid platsen. På så sätt har föreningen flera 
alternativa intäktsmöjligheter för att finansiera skötsel och tillsyn av 
båtiläggningsplats och anläggningarna som hör till.

Yrkanden
Silva Andersson, S, och John Hoffbrink, SD, yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Motion från Alexander Steinvall, C
Motion från John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, SD
Kommunfullmäktige §§ 97/2017, 98/2017, 128/2018, 129/2018
Kommunstyrelsen §§ 111/2018, 112/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 210/2017, 211/2017, 200/2018, 
201/2018, 65/2019
Förbundsdirektionen §§ 43/2018, 44/2018
Skrivelse Virserumssjöns Fiskevårdsområde

Skickas till
Virserumssjöns Fiskevårdsområde
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Kultur- och fritidsförvaltningen
Ekonomikontoret
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KS § 45/2019 Dnr 2019/4

Redovisning av motioner under beredning 2019
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen 
av motioner under beredning per 2019-03-26.

Sammanfattning
Kommunkansliet har i uppdrag att två gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige vad gäller motioner under beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har tagit fram en sammanställning över motioner som är 
under beredning per 2019-03-26. Det är 14 motioner. Den äldsta är från 
2016-05-23.

Sänk avgiften för att pröva 
strandskyddet 2016/78 KD Au innan sommaren

Belysning av väg i Virserum
 
2017/101 SD

ÖSK
Svar under 2019

Förebygg fallolyckor för våra äldre 2017/154 L Au innan sommaren

Konkreta åtgärder för förbättrad 
folkhälsa nr 1 2017/164 C

ÖSK, barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
Svar under 2019.

Konkreta åtgärder för förbättrad 
folkhälsa nr 2 2017/165 C

Kultur- och 
fritidsförvaltningen.
Au i april

Rastplats för hundar 2017/173 S

ÖSK, kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
Svar under 2019.

Parkeringsmöjligheter vid förskolan 
i Mörlunda 2018/28 KD

ÖSK, barn- och 
utbildningsnämnden. 
Svar under 2019

Dra ner på plastanvändningen på 
kommunens arbetsplatser 2018/39 SD KS 9/4

Kulturminnesvårdsprogram 2018/69 KD
Stadsarkitekten
Au i april

Inga privata bilar i tjänsten 2018/115 S

Personalkontoret, 
serviceenheten, 
socialförvaltningen.
 Au 2/4

Skapa mer ljuv musik på våra 
äldreboenden 2018/119 S KS 9/4
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Vårda vårdpersonalen 2018/131 KD KS 9/4

Badplatsen vid Gåsehall i Virserum 2018/164 C
ÖSK, kultur- och 
fritidsförvaltningen

Gång- och cykelväg mellan Hultsfred 
och Silverdalen 2019/47 S NY KF 25/3

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 46/2019 Dnr 2018/39

Motion från Tove Johansson, SD, om att dra ner 
på plastanvändningen på kommunens 
arbetsplatser
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen kan anses 
besvarad genom att motionens intentioner föreslås beaktas i arbetet med 
policyn för hållbar utveckling. 

Sammanfattning
En motion om att dra ner på plastanvändningen på kommunens 
arbetsplatser har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Tove Johansson, SD har lämnat in en motion om att 
dra ner på plastanvändningen på kommunens arbetsplatser. 

Motionsställaren vill att en översyn görs på kommunens arbetsplatser för
att minska på onödig förbrukning av plastartiklar.

Kommunfullmäktige beslutade § 48/2018-04-23 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.  Arbetsutskottet remitterade motionen till 
hållbarhetsstrategen och servicechefen för yttrande. Kontakt har tagits med 
motionären för att säkerställa motionens intentioner.

Ett yttrande har lämnats där det redogörs för olika kemikalier i plast. Här 
föreslås en återkommande inventering av plastartiklar inom verksamheten 
bör utföras och följas upp årligen. 

Förslag
I och med att arbetet pågår med att ta fram en policy för hållbar utveckling 
skulle motionens intentioner kunna beaktas.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 48/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 88/2018, 54/2019
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrategen och servicechefen

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 47/2019 Dnr 2018/119

Motion från Socialdemokraterna skapa mer ljuv 
musik i hela Hultsfreds kommun på våra 
äldreboenden
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
samt noterar att möjligheten finns redan idag att inreda utifrån den boendes 
intresse.

Sammanfattning
En motion om att skapa ljuv musik på kommunens äldreboenden har 
lämnats in. Socialnämnden har remitterats att i samråd med kultur- och 
fritidsförvaltningen ta fram ett yttrande över motionen.

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. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
§ 204/2018 att remittera motionen till socialnämnden att i samråd med 
kultur- och fritidsförvaltningen ta fram ett yttrande på motionen.

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande på motionen. 
Förvaltningen anser inte att en lägenhet i ett äldreboende kan ha en speciell 
inriktning då det gäller inredningsdetaljer. Inredningen måste kunna 
accepteras av alla individer oavsett tidigare intressen, det är också relativt 
korta tider som den enskilde bor på ett äldreboende. 

Då det gäller aktiviteter med inriktning på musik finns det i stor 
utsträckning på kommunens äldreboende och varierar över tid beroende på 
de boendes intressen och önskemål. Förvaltningen kan se att dessa 
aktiviteter kan utvecklas och då gärna i samarbete med kultur- och 
fritidsförvaltningen. Samråd har skett med berörda motionsställare och 
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kultur- och fritidsförvaltningen.

Socialnämnden beslutade ställa sig bakom yttrandet från förvaltningen 
enligt beslut § 43/2019.

Yrkanden
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Motion från Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S, 2018-08-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 204/2018, 66/2019
Tjänsteskrivelse med yttrande 2019-02-17
Socialnämndens arbetsutskott § 21/2019
Socialnämnden § 43/2019 

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 48/2019 Dnr 2018/131

Motion från Åke Nilsson och Lennart 
Davidsson, båda KD, om arbetskläder för 
vårdpersonal
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i och med pågående 
översyn utifrån nya regler från Arbetsmiljöverket och nya föreskrifter från 
socialstyrelsen anse motionen vara besvarad. 

Sammanfattning
En motion angående arbetskläder till vårdpersonal har lämnats in. 
Socialnämnden har remitterats för att ta fram ett yttrande över motionen.

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 kommunstyrelsen för 
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 206/2018 att 
remittera motionen till socialnämnden för yttrande.

Socialnämnden beslutade § 44/2019 att anta yttrandet från social-
förvaltningen som sitt eget yttrande över motionen. 

Socialförvaltningen har i början av året fått uppdraget att se över riktlinjer 
och rutiner för inköp av arbetskläder på grund av nya regler från 
Arbetsmiljöverket och nya föreskrifter från socialstyrelsen. 

De nya reglerna pekar på vikten av att kläder byts dagligen och att ombytet 
från privata kläder till arbetskläder sker på arbetsplatsen. De reglerna 
kommer att innebära ökade kostnader för arbetskläder inom vård och 
omsorg och kommer att bli en fråga inom ramen för budgetarbetet inför 
2020. 

Förvaltningen anser att den översyn som nu inletts kommer att innebära 
förändrade rutiner och kan innebära en leasing av arbetskläder istället för 
de inköp var och en gör idag. Samråd har skett med berörda 
motionsställare.

16



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-04-09

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Motion från Åke Nilsson och Lennart Davidsson, båda KD, 2018-09-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 206/2018, 67/2019
Tjänsteskrivelse med yttrande 2019-02-17
Socialnämnden § 44/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 49/2019 Dnr 2019/47

Motion från Tommy Rälg, Lena Hasting, Jonny 
Bengtsson och Janette Persson, samtliga S, 
om gång- och cykelväg mellan Hultsfred och 
Silverdalen
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att genom ge uppdrag till 
Östra Smålands Kommunalteknik att tillskriva Trafikverket anse motionen 
vara bifallen.

Sammanfattning
En motion angående en gång- och cykelväg mellan Hultsfred och 
Silverdalen har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamöterna Tommy Rälg, Lena Hasting, Jonny 
Bengtsson och Janette Persson, samtliga S, har 2019-03-06 lämnat in en 
motion om en gång- och cykelväg mellan Hultsfred och Silverdalen.

I motionen framförs förslag om att skriva till Trafikverket om gång- och 
cykelväg mellan Hultsfred och Silverdalen.

Yrkanden
Tommy Rälg, Tomas Söreling och Silva Andersson, samtliga S, yrkar bifall 
till förslaget.

Beslutsunderlag
Motion om gång- och cykelväg mellan Hultsfred och Silverdalen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 73/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 50/2019 Dnr 2018/115

Motion från S om "Inga privata bilar i tjänsten"
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge uppdrag till 
serviceenheten i samarbete med hållbarhetsstrategen att genomföra en 
utredning om hur kommunen ska arbeta med fordon och transporter ur ett 
bredare perspektiv. 

Vidare föreslås att återrapportering med resultat inklusive kostnader och 
besparingar ska ske inom 6 månader.

Slutligen föreslås motionen anses besvarad i och med ovanstående.

Sammanfattning
En motion har lämnats om privata bilar i tjänsten.

Ärendebeskrivning
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har genom Tomas Söreling, 
2018-07-24 lämnat in en motion angående privata bilar i tjänsten.

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

Följande yttrande har lämnats: 
Personalchefen har tillsammans med socialchef och chefen för 
Serviceenheten diskuterat motionen och är överens om att frågan är viktig. 

Arbetet med att minska antal körda mil i privat bil måste dock sättas in i ett 
större sammanhang. Det måste utredas hur och vilken typ av fordon som 
ska användas vid olika resor och transporter. Bokningssystem och bilpooler 
är några viktiga delar som måste utredas vidare.

Det finns idag ingen komplett uppföljning av hur många fordon, 
finansieringsformer, fordonsslag, antal körda km, körmönster, vilka externa 
transporter och vilka typer av miljöfordon som används i kommunen. 

Diskussionen medför även en rad följdfrågor kring våra resvanor. 
Möjlighet till att använda cykel, kollektivtrafik och fordon med olika 
drivmedel (räckvidd).
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Kommunstyrelsen
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Därför föreslås att ett uppdrag ges till serviceenheten att utreda frågan om 
fordon och transporter ytterligare.

Yrkanden
Tomas Söreling, S, och Per-Inge Pettersson, C, yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Motion om privata bilar i tjänsten
Kommunfullmäktige § 91/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 203/2018, 74/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 51/2019 Dnr 2019/61

Byte av arbetsgivarorganisation för                 
AB Hultsfreds Bostäder
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att genom ägardirektiv 
uppdra åt AB Hultsfreds Bostäder att begära utträde ur Fastigo och istället 
ansöka om medlemskap i Sobona.

Sammanfattning
I samband med avsiktsförklaringen om att flytta fastighetsdelen från ÖSK 
till Hultsfred resp Högsby kommuns bostadsbolag, föreslås att AB HB 
samtidigt byter arbetsgivarorganisation från Fastigo till Sobona. 

Ärendebeskrivning
I linje med tidigare beslut i ksau § 197/2014 om samordning av ekonomi- 
och personalfrågor, föreslås att hela kommunkoncernen ska tillämpa 
gemensamma kollektivtal. Detta kan genomföras med att söka medlemskap 
i Sobona som är en arbetsgivarorganisation med avtal som är motsvarande 
de avtal som gäller för kommuner och regioner. Sobona är sedan 1 januari 
2019 den gemensamma arbetsgivarorganisationen för kommunala företag. 
ÖSK tillhör idag Sobona medan AB HB tillhör Fastigo. 
Verksamhetsövergången för fastighetsdelen till AB HB kan med föreslaget 
byte av arbetsgivarorganisation, ske utan särskilda 
inrangeringsförhandlingar.

Med samma kollektivavtal får hela kommunkoncernen ett modernt 
medarbetaravtal för sina anställda med samma anställningsvillkor, 
löneavtal, ledigheter, pensioner och försäkringar.

Samma villkor för de anställda skapar goda förutsättningar för utvecklandet 
av en gemensam arbetsgivarpolitik. 

Yrkanden
Tomas Söreling, S, och Åke Nilsson, KD, yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från personalchefen 2019-04-08

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
Personalchefen
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 52/2019

Anmälan av delegationsbeslut
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar 
kommunstyrelsen handläggning anmäls till kommunstyrelsen.

Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2019-02-26   2019-03-12   2019-03-19   2019-03-26

AB Hultsfreds Bostäder
2019-02-22   2019-03-05

Meddelande
1. Arbetsmiljöverket informerar på nästa sammanträde med 
kommunstyrelsen tisdag 7 maj kl. 15-16.30
2. Revisorernas granskning av barn och ungas psykiska ohälsa – för 
kännedom (ställd till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för 
svar) 
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

   
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Lars Rosander, C X

2 Åke Nilsson, KD X

3 Tomas Söreling, S X

4 Åke Bergh, M    Marianne Vifell Waters, M X

5 Per-Inge Pettersson, C X

6 Åsa Landberg, C X

7 Ronny Olsson, C X

8 Nermina Mizimovic, S Silva Andersson, S X

9 Tommy Rälg, S X

10 Tommy Ejnarsson, V X

11 John Hoffbrink, SD X
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