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1 (1)Meddelanden

2019-05-15

Meddelanden
1. Redovisning av anslagen för särskilda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början Anslaget 2019 Återstår
650 000:- 170 000:- 480 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål:

Anslag från årets början Anslaget 2019                  Återstår
37 819 900:- 0:-                    37 819 900:-

2. Årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2018 – beslut 
från Högsby kommun
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-07

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 55/2019 Dnr 2018/123

Skolskjutsar till Prolympia
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet för 
finansiering av skolskjutsar läsåret 2019/2020 till Prolympia, Nya 
Centralskolan i Virserum. 

Kostnaden uppgår till 130 000 kronor för höstterminen 2019 och föreslås 
rymmas inom befintlig budget. 

Kostnaden på 180 000 kronor för vårterminen 2020 föreslås överlämnas till 
budgetberedningen inför budget 2020.

Sammanfattning
Förhandlingar har genomförts inför läsåret 2019/2020 mellan kommunen 
och Prolympia gällande skolskjutskostnader som kräver extra 
skolskjutsturer. Inför läsåret 2020/2021 förväntas utvärdering genomföras 
och nya förhandlingar innan överenskommelsen löper ut.  

Ärendebeskrivning
Förhandlingar om skolskjutsar till Prolympia inför läsåret 2019/2020
Barn- och utbildningschefen Martin Snickars har haft i uppdrag att 
förhandla om skolskjutsar inför läsåret 2019/2020 med Prolympia AB.

Nytt förslag till överenskommelse för skolskjutsar till Prolympia är att 
Prolympia ska betala 11 000 kronor per elev och läsår. Förslaget gäller för 
läsåret 2019/2020. 

Övriga delar i överenskommelsen är oförändrade. Det innebär att 
Prolympia ska anpassa skolskjutstiderna till de kommunala skolskjutsarna 
så att inte extra skolskjutsturer uppstår och ger onödiga kostnader. 

Överenskommelsen gäller endast för elever inom upptagningsområdet för 
Virserum från förskoleklass upp till och med årskurs 9.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 34/2019 att föreslå 
kommunfullmäktige att skjuta till 310 000 kronor till kontot för 
skolskjutsar för finansiering av skolskjutsar läsåret 2019/2020 till 
Prolympia, Nya Centralskolan i Virserum. 

Kostnaden uppgår till 130 000 kronor för höstterminen 2019 och 180 000 
kronor för vårterminen 2020.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-07

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 34/2019
Presentation skolskjutsar från Martin Snickars 2019-04-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 88/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
Budgetberedningen

8



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-07

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 60/2019 Dnr 2018/186

Flytt av fastighetsförvaltning från Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund till AB 
Hultsfreds Bostäder 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
ny organisation för Östra Smålands Kommunalteknikförbund och besluta 
om följande:

1. Godkänna organisationsförändringen för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund gällande flytt av fastighetsförvaltningen 
och markfrågor. Förslaget finansieras inom ramen för befintlig 
budget och innebär att nuvarande tre avdelningschefer tas bort och 
istället blir det en organisation med en projektchef och tre 
driftschefer under förbundschefen.

2. Godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund.

3. Godkänna förslag till reviderat reglemente för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund.

4. Godkänna förslag om att budgeten för fastighetsavdelningen och 
markfrågor får ligga kvar i Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund till årsskiftet 2019/2020. 

5. Godkänna förslag att AB Hultsfreds Bostäder debiterar Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund sina kostnader för kommunens 
fastighetsförvaltning till årsskiftet 2019/2020.

6. Vidare föreslås att den nya organisationen för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund och verksamhetsövergången till AB 
Hultsfreds Bostäder AB genomförs 2019-07-01 eller snarast efter 
att båda kommunernas kommunfullmäktiges beslut har fått laga 
kraft.

7. Slutligen föreslås kommunfullmäktige besluta om omedelbar 
justering av denna paragraf.

Sammanfattning
Hultsfred och Högsby kommuner har tecknat en avsiktsförklaring att flytta 
fastighetsförvaltningen ifrån ÖSK till respektive kommun.

Förbundschefen har tagit fram ett beslutsunderlag för den nya 
organisationen.

Ärendebeskrivning
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-07

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bakgrund
Hultsfred och Högsby kommuner har tecknat en avsiktsförklaring att flytta 
fastighetsförvaltningen ifrån Östra Smålands Kommunalteknikförbund till 
respektive kommun. Avsiktsförklaringen har godkänts av respektive 
kommuns kommunstyrelse.

Avsikten är att mottagare för respektive kommuns del av 
fastighetsavdelningen är kommunernas bostadsbolag. Parterna ska 
samverka om och ta ansvar för genomförandet av denna organisations-
förändring så att den leder till en positiv utveckling för såväl Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund, som för respektive bostadsbolag och 
enhet. Som en följd kommer även den del som rör markfrågor att lyftas ut 
ifrån Östra Smålands Kommunalteknikförbund.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund kommer som tidigare att hantera 
verksamheten inom renhållning, gata, park samt vatten och avlopp i 
Hultsfreds och Högsby kommuner.

Förslag till flytt av fastighetsförvaltning
Förbundschef Helena Grybäck Svensson har lämnat en tjänsteskrivelse med 
bilagor vad gäller flytt av fastighetsförvaltning med förslag till ny 
organisation för Östra Smålands Kommunalteknikförbund. 

MBL-förhandlingar har ägt rum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förbundschefen

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-07

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 59/2019 Dnr 2019/69

Reglemente för entreprenadarbeten på 
kommunal mark
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 
reglemente för entreprenadarbeten på kommunal mark.

Sammanfattning
Östra Smålands Kommunalteknikförbund har tagit fram ett förslag till nytt 
reglemente för entreprenadarbeten.

Ärendebeskrivning
Aktuella reglementen för entreprenadarbeten på kommunal mark i 
Hultsfred och Högsby har de senaste åren blivit inaktuella. Idag gällande 
föreskrifter är inte anpassade efter den mängd entreprenadarbeten som idag 
utförs på kommunal mark.

Med hänsyn till ovanstående har gata/park tagit fram förslag till nytt 
reglemente för entreprenadarbeten för båda kommunerna. 

Förslaget togs fram hösten 2018 och har varit ute på remiss till nuvarande 
interna och externa ledningsägare på kommunal mark. Inga yttranden som 
påverkade förslaget inkom.

Förbundsdirektionen beslutade § 32/2019 att ställa sig bakom gata/parks 
förslag till reglemente för entreprenadarbeten på kommunal mark i 
Hultsfreds respektive Högsby kommun inklusive bilagor. 
Förslaget skickas vidare till respektive kommun för antagande.

Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska övergripande dokument  
gälla för hela koncernen om det inte framgår annat i beslutet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag
Förbundsdirektionen § 32/2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 90/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-07

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 57/2019 Dnr 2019/72

Revidering av avtal och reglemente för 
hjälpmedelsnämnden
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
1. revidering av ”Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet”
2. revidering av ”Verksamhetsbeskrivning för gemensam 
Hjälpmedelsverksamhet”
3. revidering av ”Reglemente för gemensam nämnd” 
4. samt att lägga till bilaga 4 ”Budget och verksamhetsuppföljning”.

Sammanfattning
Hjälpmedelsnämnden har översänt förslag till ny avtalstext och 
förändringar i reglementet som ska godkännas av respektive kommuns 
kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning
Hjälpmedelsnämnden tog 2018-11-23 § 14 beslut om förslag till revidering 
av avtal med länets kommuner angående hjälpmedelsverksamheten och 
revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden. Anledningen till att 
förändringar i reglemente och avtal behöver ses över är dels att 
regionförbundet ändras och primärkommunala nämnden inte kommer att 
finnas kvar, dels revisorernas rapport kring hjälpmedelsnämndens 
verksamhet.

Hjälpmedelsnämnden föreslår ett antal ändringar i förslaget till avtal och 
förslaget till reglemente.

Respektive kommuns fullmäktige har att besluta om förslag till ny 
avtalstext och förändringar i reglementet.

Beslutsunderlag
Kommunernas Hjälpmedelsnämnd i Kalmar län § 14/2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 94/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-07

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 56/2019 Dnr 2019/66

Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet 
i Kalmar län
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Hultsfreds kommuns 
del godkänna årsredovisningen för 2018 samt att bevilja ansvarsfrihet för 
2018.

Sammanfattning
Godkännande av årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet i Kalmar län har, i enlighet med Lagen om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) översänt 
årsredovisning, granskning av årsredovisningen samt revisionsberättelse för 
2018.

Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om årsredovisningen 
kan godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet önskar få besked när frågan om ansvarsfrihet har 
prövats av medlemmarna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 93/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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