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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-21

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 97/2019 Dnr 2019/79

Årsredovisning 2018 för Regionförbundet i 
Kalmar län
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att för Hultsfreds kommuns del godkänna årsredovisningen 2018 för 
Regionförbundet i Kalmar län samt att bevilja ansvarsfrihet för 2018.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län har översänt beslut § 5/2019. 
Det gäller att huvudmännen ska behandla frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen.

Av årsredovisning 2018 framgår att årets resultat är 3 787 017 kronor och 
att de finansiella målen är uppfyllda.   

Beslutsunderlag
Årsredovisning samt revisionsrapport och granskningsrapport
Regionförbundet i Kalmar läns styrelsen § 5/2019

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-28

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 117/2019 Dnr 2019/92

Ekonomisk uppföljning per 2019-04-30 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget  
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna delårsrapporten per 2019-04-30.

Verksamheter som prognosticerar negativa avvikelser föreslås få i uppdrag 
att arbeta för att eliminera dessa och öka fokus på kostnadskontrollen.

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslås få uppdrag att 
redovisa vidtagna åtgärder för att minska befarat överskridande.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen informerar om den ekonomiska uppföljningen per 
2019-04-30.

Underlag kommer till kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-04.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-21

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 101/2019 Dnr 2019/77

Sotningstaxor samt 
skorstensfejarmästararvode 2019
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa uppräknad taxa för brandskyddskontroll, uppräknad 
sotningstaxa för Hultsfreds kommun samt uppräknat 
skorstensfejarmästararvode från och med 2019-07-01.

Sammanfattning
Förslag till uppräkning av taxor och skorstensfejarmästararvode att gälla 
från och med 1 juli 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fastställa 
taxor för både sotning och brandskyddskontroller. Nu gällande beslut gäller 
till och med 2019-07-01. Kommunen tillämpar sedan 2002 sotningsindex 
enligt Sveriges Kommuner och landstings (SKL) cikrulär 2002:83.

SKL och Skorstensfejarmästarförbundet har träffat en ny överenskommelse 
att gälla från och med 2019-07-01. Föreslagen taxa är enligt 
rekommendation från SKL, sotningsindex uppräknad med 2,19%.

Även arvodet till skorstensfejarmästaren Lennart Slotthed är uppräknade 
med samma procentsats, från 23 439 kronor till 24 007 kronor exklusive 
mervärdesskatt för 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor från räddningschefen

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-28

1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 116/2019 Dnr 2019/89

Markavtal Hagelsrums Biogas
Förslag
Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna förslag till markavtal mellan Hultsfreds kommun och 
Hagelsrums Biogas med de avvikelser som finns mot tidigare beslutad 
markavtalsmall.

Sammanfattning
Ett förslag till markavtal överlämnas för beslut till kommunfullmäktige då 
det finns avvikelser mot tidigare beslutad markavtalsmall.

Ärendebeskrivning
Hagelsrums Biogas entreprenad med att förlägga gasledning mellan 
Hagelsrums gård och handelsområdet i Målilla tätort pågår. Delar av 
arbetet genomförs som samförläggning med ÖSK:s VA-sanering av vissa 
villagator i Målilla. För detta finns separat samförläggningsavtal upprättat 
mellan parterna i likhet med andra samförläggningar som görs med t.ex. 
E.ON.

För att skydda sina gas- och fiberledningar inom kommunens allmänna 
platsmark behövs antingen ledningsrätt, servitut eller markavtal. 
Kommunen har en pågående beslutsprocess om antagande av nytt 
reglemente för grävningar i kommunens mark. I detta ingår också en 
markavtalsmall som kan tillämpas vid denna typ av projekt. 

Då Hagelsrums Biogas vill ha vissa förändringar i markavtalsmallen 
behövs ett särskilt beslut av kommunfullmäktige innan ett avtal kan 
signeras. Därför blir detta ett separat ärende för att godkänna de 
avvikelserna mot tidigare beslutad mall. 

Avvikelserna är markerad i beslutsunderlaget Markavtal Hagelsrums 
Biogas. Den ena avvikelsen mot avtalsmallen är § 11 Fördelning av 
kostnader vid flyttning av befintlig ledning där kostnaderna är fördelade på 
varje enskilt år under hela avtalets tid istället för att vara uppdelad i tre 
perioder. Den andra avvikelsen är att det är 30 års avtalstid istället för 20 år 
som i avtalsmallen. Den tredje avvikelsen är en automatisk förlängning 
efter 30 år med ett år i taget.

Samtliga avvikelser är motiverade och innebär inte någon större risk för 
kommunen jämfört med mallen utifrån de lokala förutsättningar som råder i 
projektet.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-28

2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 om föreskrifter om markavtal 
där det framgår att sker avvikelser tas separat beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag till markavtal

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-28

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 119/2019 Dnr 2019/93

Bolagsordning AB Hultsfreds Bostäder
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslaget till reviderad bolagsordning för AB Hultsfreds 
Bostäder. 

Ärendebeskrivning
Ett reviderat förslag till bolagsordning för AB Hultsfreds Bostäder har 
tagits fram med anledning av fastighetsförvaltningens flytt från Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund till bostadsbolaget. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-28

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 123/2019 Dnr 2019/99

Enhetschef till lokalvården
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att bevilja serviceenheten att utöka med en 50 % tjänst som enhetschef för 
lokalvården.

Vidare föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen att finansiera utökningen 
till en kostnad av 321 tkr som föreslås belasta kommunstyrelsens 
oförutsedda inom ”FRI500”.

Resterande del av kostnaden föreslås finanserias inom serviceenhetens 
befintliga budget.

Sammanfattning
Med anledning av hög belastning på nuvarande servicechef inom 
serviceenheten samt för att kunna upprätthålla en bra kvalitet mot 
medarbetare och kunder ansöker serviceenheten om att få tillsätta en 
enhetschef inom lokalvården.

Ärendebeskrivning
Serviceenheten består idag av ca 110 medarbetare varav en servicechef 
med ansvar för ca 50 medarbetare, med direkt ansvar mot 
verksamhetsvaktmästeriet, kontorsvaktmästeri och lokalvård även ytterst 
ansvarig över två enhetschefer på kosten samt en arbetsledare på 
lokalvården.  

Serviceenheten har sedan 2011 en vakant tjänst på 50% som enhetschef för 
kosten, Serviceenheten har ett behov av att återbesätta tjänsten, dock som 
enhetschef för lokalvården. Den nya tjänsten kommer att ha personalansvar 
för ca 30 anställda. För att kunna erbjuda en attraktivare tjänst alltså 
heltidstjänst föreslås kommunstyrelsen tillskjuta 321 tkr för att utöka 
tjänsten som enhetschef på lokalvården från en halv till en heltidstjänst. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från servicechefen

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-28

1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 114/2019 Dnr 2018/164

Motion från Alexander Steinvall, C, om 
badplatsen vid Gåsehall i Virserum
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad i och med yttrandet från kultur- och 
fritidsförvaltningen.

Sammanfattning
En motion om iordningställande av badplatsen vid Gåsehall i Virserum har 
lämnats in och förslag till svar på motionen har nu lämnats av kultur- och 
fritidsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Alexander Steinvall, C, har 2018-11-05 lämnat in en 
motion gällande badplatsen vid Gåsehall i Virserum. Motionsställaren 
anser att badplatsen bör iordningsställs genom att bland annat gräskanten 
längs med badplatsen jämnas till och att sandbotten rensas upp.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen enligt 
beslut § 135/2018. Arbetsutskottet remitterade i sin tur till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund för att i samråd med kultur- och 
fritidsförvaltningen lämna förslag till yttrande

Motionsställaren anser att badplatsen bör i iordningställas genom att bland 
annat gräskanten längs med badplatsen jämnas till och att sandbotten rensas 
upp. Badvattnet vid Gåsehall anser Alexander Steinvall, att det är långgrunt 
med sandbotten och därför ypperlig som badplats för barnfamiljer.

Kultur-och fritidsförvaltningen har full förståelse och respekt för förslaget, 
men anser att kommunen inte kan ta ansvar för en badplats till. Framförallt 
så har kommunen iordningställt och investerat närmare 500 000 kronor på 
att upprusta och utveckla Kaffeberget i Virserum. Badplatsen vid 
Kaffeberget anses idag som en av våra finaste badplatser i kommunen och 
bör därför vara den badplatsen som kommunen ansvarar för i Virserum.

Därav förslås att kommunen inte tar på sig ansvar för ett iordningställande 
av badplatsen vid Gåsehall i Virserum.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund har samrått i svaret. Då samråd 
inte hade skett med motionsställaren genomfördes detta av kultur- och 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-28

2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

fritidschefen 2019-05-27.

Beslutsunderlag
Motion från Alexander Steinvall, C, 2018-11-05
Kommunfullmäktige § 135/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 263/2019

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-21

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 98/2019 Dnr 2019/81

Överenskommelse om samverkan mellan 
Trafikverket och Hultsfreds kommun
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna överenskommelse 
om samverkan mellan Trafikverket och Hultsfreds kommun.

Sammanfattning
En överenskommelse har tagits fram och föreslås godkännas.  

Ärendebeskrivning
En överenskommelse har tagits fram om samverkan mellan Trafikverket 
och Hultsfreds kommun. Den innehåller mötesformer, dialog i vardagen, 
sakinnehåll och förhållningssätt. 

Vidare ska den lyftas politiskt så att politiker i Hultsfreds kommun får 
kännedom om densamma. 

Beslutsunderlag
Överenskommelse om samverkan samt bilagor 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-28

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 110/2019 Dnr 2019/87

Löpande kredit för Additivt Teknikcenter
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Additivt Teknikcenter 
AB:s andel av koncernens gemensamma kontokredit hos Swedbank får 
vara högst 2 miljoner kronor till och med december 2019.

Sammanfattning
På grund av bristande likviditet behöver Additivt Teknikcenter AB fortsatt 
ta del av koncernens kreditutrymme upp till 2 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning
Bolaget är nystartat och i kommersiell drift sedan 2018-10-01 och det är ett
mycket stort intresse kring att ta fram nya och eller optimerade detaljer med
hjälp av Metalprinting inte minst från delägarna.

Likviditetsmässigt är en nyligen uppstartad verksamhet alltid en utmaning
men det är mycket goda möjligheter att en stabilitet uppstår i bolaget och 
att det över tid ska visa egen bärkraft och ett överskott.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen

Skickas till
Kommunstyrelsen

248



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-28

1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 113/2019 Dnr 2019/90

Ansökan om bidrag från Vena skytteförening
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bevilja ett bidrag om 50% 
upp till 92 500 kronor i medfinansiering, efter uppvisande av erlagda 
kostnader när det gäller inköp av ett elektroniskt markeringssystem för 
luftgevärsskytte. 

Bidraget föreslås tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
kostnader.

Sammanfattning
Vena skytteförening ansöker om ett bidrag på 185 000 kronor för inköp av 
elektroniskt markeringssystem.

Ärendebeskrivning
Vena skytteförening har ansökt om bidrag till inköp av ett elektroniskt 
markeringssystem för luftgevärsskytte. Kultur- och fritidschefen har lämnat 
ett förslag som svar på ansökan.  

Vena skytteförening är numera den enda föreningen som bedriver 
luftgevärsskytte i Hultsfreds kommun. Föreningen bedriver en stor 
verksamhet, där både unga och äldre skjuter luftgevär. Vena skytteförening 
anordnar och deltar i olika tävlingar på nationell nivå och för att kunna 
fortsätt bedriva skytteverksamheten med kvalité och på tävlingsnivå, krävs 
det att man följer med i den moderniserade utvecklingen.
 
Vena skytteförening har gjort en kostnadsberäkning på elektroniska 
markeringssystemet vilket skulle totalt kosta ca 185 000 kronor. Till den 
tänkta finansieringen  ansöker föreningen om 92 500 kronor och att 
resterande löses genom andra bidragsgivare och föreningen.

En satsning på ett elektroniskt markeringssystem skulle öka den redan idag 
välbesökta verksamheten och innebära att ännu fler vill skjuta luftgevär. 

Det är också viktigt att det finns ett brett utbud i föreningslivet och Vena 
skytteföreningen är den enda kvarvarande luftgevärsskytteföreningen i vår 
kommun. 

Därför föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att kommunstyrelsen 
beviljar ett bidrag om 92 500 kronor.
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2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

 

Beslutsunderlag
Ansökan från Vena skytteförening
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-28

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 124/2019 Dnr 2019/91

Anslag för satsning på resursteam och 
genomlysning av skolorganisationen
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anslå 800 tkr för år 2019 och 
1 200 tkr för år 2020 ur kommunstyrelsens oförutsedda inom ”FRI500” till 
ökat stöd för ett resursteam samt för genomlysning av skolorganisationen 
inom barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Förslag om insatser inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 

Ärendebeskrivning
Kommunchefen redogör för en satsning på en trygghets- och säkerhetsplan.

En del av satsningen handlar om att öka stödet till elever med särskilda 
behov genom ett så kallat resursteam. Vidare föreslås en genomlysning av 
barn- och utbildningsnämndens skolorganisation. föreslås finansiering från 
kommunstyrelsens oförutsedda inom FRI500.

Arbetet kommer att hållas ihop via ÖSAM (samverkan mellan social-
nämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritids-
förvaltningen.

Det innebär att BUN ska garanteras medel av denna pott mellan augusti 
2019-december 2020. Detta för att det eventuellt kan komma att krävas två 
projektanställningar som går utöver deras budget.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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1 (1)Anmälan av delegationsbeslut

2019-05-28

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

Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-30   2019-05-21

Hultsfreds Kommunala Industri AB
2019-04-30

AB Hultsfreds Bostäder
2019-04-30

Lokala Hälsorådet
2019-05-09  

Delegationsbeslut
Ekonomichefen
Pkt 4.2.2, 4.2.3 Avskrivning fordringar 2019-05-24

Meddelanden
1 Styrelsens uttalande om verksamheten 2018 – Kommunassurans Syd Försäk-
rings AB
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