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KS § 53/2019 Dnr 2019/71

Remiss - Översyn av kostnadsutjämningen för 
kommuner och landsting (SOU 2018:74)   KS
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta ekonomichefens förslag till yttrande och 
beslutar översända följande till Finansdepartementet:

”Hultsfreds kommun välkomnar förenklingen av systemet och tillsammans 
med beskrivningarna i övrigt bidrar utredningens förslag till ett mer 
lättöverskådligt system. 

Vid beredningen av yttrandet har Hultsfreds kommun samverkat med 
Region Kalmar län samt Kalmar läns övriga kommuner. En rättvisande 
kostnadsutjämning är av stor vikt för att kunna upprätthålla god 
samhällsservice utifrån de olika förutsättningar som råder i landet. Vårt 
gemensamma ställningstagande är att utredningens förslag är bra och att det 
är av stor vikt med ett snabbt införande för att nå en mer rättvisande 
kostnadsutjämning än dagens system. 

Dagens system som ligger till grund för kostnadsutjämningen är komplext 
och i viss mån svårgenomträngligt. Förslagen i betänkandet innebär att 
förenklingar sker i vissa delar av beräkningarna. I de fall inga eller små 
förändringar föreslås finns detta väl beskrivet i utredningen. Hultsfreds 
kommun välkomnar förenklingen av systemet och tillsammans med 
beskrivningarna i övrigt bidrar utredningens förslag till ett mer 
lättöverskådligt system.

Hultsfreds kommun anser att det är bra att kostnadsuppgifterna nu föreslås 
ha en bredare bas, samt att en uppdatering sker till mer aktuella data. Det är 
också positivt att vissa delar i systemet indexeras. För att undvika stora 
svängningar vid uppdateringar framåt i tiden är det viktigt att så många 
delar som möjligt utgår från ständigt aktuell information och att indexering 
sker i stor utsträckning. Hultsfreds kommun anser därmed att det är av stor 
vikt att beräkningarna i systemet, där det är möjligt, bygger på aktuell data 
och att indexering sker. 

Det föreslås några förändringar i gleshetskomponenten. Bland annat räknas 
gleshetskompensationen upp och indexeras. Hultsfreds kommun ser 
positivt på den föreslagna förändringen. Däremot bygger 
beräkningsmodellen även fortsättningsvis huvudsakligen på drygt 20 år 
gamla antaganden. Hultsfreds kommun menar att dessa antaganden 
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underskattat kostnader som småskalighet och gleshet innebär för hälso- och 
sjukvården. Den föreslagna uppräkningen lindrar visserligen problemen, 
men de grundläggande problemen med antagandena och 
kostnadsfunktionerna kvarstår.

Hultsfreds kommun anser att förslaget om ny modell för beräkning av 
löner, där också hänsyn tas till bemanning i glesbygd är bra. Detta ger en 
bättre fördelning av resurser utifrån regionernas situation.

Som framkommer ovan är det är en brist att dagens system i flera delar 
baserar sig på gammal information och i viss mån på ett för litet 
kostnadsunderlag. Vissa av de förändringar utredningens förslag medför 
fördelningsmässigt är mer en effekt av uppdaterat beräkningsunderlag, än 
en förändring av systemet. Därför är det av största vikt att införandet kan 
inledas snabbt och att införandetakten blir snabb. På så vis uppnås en mer 
aktuell och rimlig fördelning, vilket är kostnadsutjämningens målsättning.

I delmodellerna står Hultsfreds kommun bakom Småkoms skrivelse som
beskriver följande: 

 En ny metod för skillnader i förskola och fritidshem som inkluderar
nya faktorer gällande socioekonomi, gleshet och minskning av antal
barn välkomnas (p 7.2).

 Förskoleklass och grundskola (p 7.3) tillstyrks.
 Förslaget för gymnasieskolan tillstyrks i huvudsak (p 7.4).
 Den föreslagna nya delmodellen för kommunal vuxenutbildning

tillstyrks (p 7.5).
 Den föreslagna nya delmodellen för IFO tillstyrks, med undantag

för variabeln ”flerfamiljshus” (p. 7.6).
 Förslagen om äldreomsorg tillstyrks (p.7.7)
 Förslagen till modellerna ”Infrastruktur och skydd” samt

”Kollektivtrafik” tillstyrks.
 Verksamhetsövergripande kostnader (nytt förlag) tillstyrks (p 7.9).
 Det är viktigt att förslaget om införandebidrag genomförs.”

Sammanfattning
Hultsfreds kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkande Lite 
mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 
(SOU 2018:74). Samverkan har skett med Region Kalmar län samt Kalmar 
läns övriga kommuner.

Hultsfreds kommun välkomnar förenklingen av systemet och tillsammans 
med beskrivningarna i övrigt bidrar utredningens förslag till ett mer 
lättöverskådligt system. 

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Lite 
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mer lika, översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 
(SOU 2018:74)”. Ekonomichef Henric Svensson har sammanställt ett 
förslag till yttrande vilket arbetsutskottet föreslagit § 91/2019 till 
kommunstyrelsen att anta som sitt eget.

Vid beredningen av yttrandet har Hultsfreds kommun samverkat med 
Region Kalmar län samt Kalmar läns övriga kommuner. En rättvisande 
kostnadsutjämning är av stor vikt för att kunna upprätthålla god 
samhällsservice utifrån de olika förutsättningar som råder i landet. Det 
gemensamma ställningstagandet är att utredningens förslag är bra och att 
det är av stor vikt med ett snabbt införande för att nå en mer rättvisande 
kostnadsutjämning än dagens system. 

Beslutsunderlag
Remiss - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 
(SOU 2018:74) med missiv
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 91/2019

Skickas till
Finansdepartementet
Ekonomichefen
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KS § 54/2019 Dnr 2019/63

Ansökan om marknadsföringsbidrag för SM i 
plöjning 2019 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Målilla – Gårdveda 
Hembygdsförening ett marknadsföringsbidrag på 30 000 kronor för SM i 
plöjning 2019.

Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. 

Sammanfattning
Målilla- Gårdveda Hembygdsförening har lämnat in en ansökan om 
marknadsföringsbidrag för SM i plöjning 2019.

Ärendebeskrivning
Målilla-Gårdveda Hembygdsförening har ansökt om ett 
marknadsföringsbidrag för SM i plöjning 2019.

SM i plöjning arrangeras den 27-29 september 2019 för första gången av 
Målilla – Gårdveda Hembygdsförening i Målilla By. SM i plöjning 
startades 1953 och består av häst- och traktorplöjning i olika klasser. 
Evenemanget drar intresserade från hela landet och i alla åldrar. Förväntat 
antal besökare är cirka 3000 – 4000 personer.  Evenemanget kräver cirka 
100 funktionärer och väntas få cirka 50 tävlande.  

Bedömning har gjorts enligt mallen för bedömning av 
marknadsföringsvärde för kommunen. I bedömningen har evenemanget 
även satts i relation till andra evenemang av liknande karaktär.

Kommunen får:
- Kommunen erhåller 20 biljetter till SM i plöjning att lotta ut till

invånare
- Kommunen erhåller 20 biljetter till SM i plöjning att lotta ut till

personal
- Mittuppslaget i programbroschyr
- Logga på banderoller
- Logga på fordonsdekaler
- Minst 10 inlägg delas från Visithultsfred inför och under

evenemanget på Målilla – Gårdveda Hembygdsförenings Facebook-
sida
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- Länk till Visithultsfred.se från Målilla Gårdveda
Hembygdsförenings hemsida

- Minst 10 inlägg från Visithultsfred inför och under evenemanget
delas på JUF:s Facebook-sida

- Länk till Visithultsfred.se från JUF:s hemsida
- Kommunen får ha en monter på området för att marknadsföra

utbildningar eller kommunen som arbetsgivare

Målilla – Gårdveda Hembygdsförening får:
- 30 000 kr.

Stöd i kommunens policy för sponsring
KF antog i § 117, 2009-12-21 en policy för sponsring och 
marknadsföringsbidrag. Där anges exempel på verksamheter som kan 
sponsras eller ges marknadsföringsbidrag enligt följande:

- Tävlingsidrott på elitnivå, företrädesvis i högsta serien
- Landskamper
- SM-tävlingar
- Riksevenemang eller evenemang med mycket stort

upptagningsområde
- Mässor med mycket stort upptagningsområde

Sponsring är en större insats än marknadsföringsbidrag och ska enligt 
policyn behandlas restriktivt och vara sällsynt förekommande samt ses ur 
ett tillväxtperspektiv.

Beslutsunderlag
Ansökan från Målilla-Gårdveda Hembygdsförening
Tjänsteskrivelse från informationsenheten
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2019

Skickas till
Målilla-Gårdveda Hembygdsförening
Turism- och informationschefen
Ekonomikontoret  
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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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Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 34/2019
Presentation skolskjutsar från Martin Snickars 2019-04-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 88/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
Budgetberedningen
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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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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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KS § 58/2019 Dnr 2018/188

Kemisalar på Hultsfreds gymnasium och 
Albäcksskolan, Hultsfred
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medel från fastighetsavdelningens extra 
underhållsbudget används för Albäcksskolans sanering (200 000-500 000 
kr), samt att medel från fastighetsavdelningens investeringsbudget för 
förskolor och skolor används till Hultsfreds gymnasium (1 800 000-
2 500 000 kr). Del av 2020 års investeringsbudget används i förväg.

Sammanfattning
Analyssvar från de undersökningar som gjorts inför ombyggnationer av 
kemisalarna på Hultsfreds gymnasium har påvisat behov av sanering. 
Samma status har ledningarna på Albäcksskolan.

Det befintliga gamla ledningsnätet för avlopp har visat sig innehålla 
tungmetaller som måste saneras i samband med ombyggnationen.
Kostnaden hade inte förutsetts i tidigare skede, och besked om projektets 
fortsättning då entreprenaden startar 2019-06-01 behövs snarast.

De uppskattade kostnaderna beroende på det verkliga saneringsbehovet 
förväntas bli mellan 2 till 3 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning
Det finns redan beslut om att bygga om kemisalarna på gymnasiet och 
uppdatera dessa efter dagens behov. Hultsfreds kommuns högstadieskola 
och gymnasium i Hultsfred har kemisalar där det historiskt spolats ner 
tungmetaller i avloppet. 

Vid undersökningar av avloppsinstallationerna inför kommande 
ombyggnationer av kemisalarna framför allt på gymnasiet har prover visat 
sig innehålla flera olika tungmetaller, dock främst bly och kvicksilver.

Då ombyggnation av kemisalarna innebär att ledningar kommer att behöva 
tas bort och byggas om innebär saneringen att arbetet kommer att bestå av 
sanering dels i mark men även av ledningar som ska destrueras.

Själva ombyggnationen av gymnasiets kemisalar är planerad att ske under 
juni och juli månad. Östra Smålands kommunalteknikförbund har fått 
godkänt ansökningar till miljö- och byggnadsförvaltningen för att få 
påbörja saneringarna.
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Kostnaden för saneringen är fördelad enligt följande:
Albäcksskolan 200 000 till 500 000 kr.
Hultsfreds Gymnasium 1 800 000 till 2 500 000 kr. 

Avdelningschef Mikael Pettersson redogör på sammanträdet om de 
åtgärder som behöver göras för att sanera kemisalarna på Hultsfreds 
gymnasium och Albäcksskolan i Hultsfred.

Yrkande
Tomas Söreling, S yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Mikael Pettersson
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2019

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Ekonomikontoret
Barn- och utbildningsnämnden 
Budgetberedningen
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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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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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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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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 61/2019

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

Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2019-04-30

Hultsfreds Kommunala Industri AB
2019-03-25

Invensys Property Company
2019-03-12   2019-03-25

Delegationsbeslut
Utredare/inspektör
Pkt 10.1.10 tillsynsärende 2019-04-09
Pkt 10.1.12 serveringstillstånd 2019-04-24

Meddelande
1. Socialnämndens yttrande till revisorerna över granskningen insatser för
asyl och integration.
2. Arbetsmiljöverket informerar kl 15-16.30.
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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    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 -15.00 X

10 Tommy Ejnarsson, V X

11 John Hoffbrink, SD X
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