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KSAU § 16/2020 Dnr 2020/12

Skrivelse från Målilla samhällsförening och 
Målilla Hembygdsförening om gång- och 
cykelväg i Målilla
Beslut
Arbetsutskottet ställer sig positivt till förslaget och ger Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund i uppdrag att bereda ärendet samt återkomma 
med svar på förslaget.

Sammanfattning
Målilla Samhällsförening och Målilla Hembygdsförening har översänt en 
skrivelse om gång- och cykelväg i Målilla.

Ärendebeskrivning
Målilla Samhällsförening och Målilla Hembygdsförening har lämnat en 
skrivelse om att vilja genomföra ett av förslagen som kom fram under 
ortsvandringen.

Det gäller en cykel- och gångväg från stationen på gamla banvallen i 
Målilla till befintlig gångväg som mynnar ut på Emmenäsvägen.    

Då det skett markarbete i samband med nedläggning av ny kabel föreslås 
att grusa upp för en gång- och cykelväg. Träd och buskar är borttagna så 
det är ett lämpligt tillfälle att passa på.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Målilla Samhällsförening och Målilla Hembygdsförening 

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KSAU § 17/2020 Dnr 2020/13

Skolskjutsar till Nya Centralskolan i Virserum 
läsåret 2020/2021
Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge uppdrag till kommunchefen Lars-Erik Rönnlund 
att kontakta Prolympia om avtalet 2020/2021.

Vad gäller barn- och utbildningsnämndens begäran om ytterligare 132 000 
kronor för skolskjutsar i Virserum vårterminen 2021 remitteras detta till 
budgetberedningen. 

Vad gäller 84 000 kronor för höstterminen 2020 inryms dessa i befintlig 
budget för år 2020.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har översänt beslut om att få pengar till 
skolskjutsar till Nya Centralskolan i Virserum läsåret 2020/2021. 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 1/2020 att teckna nytt avtal om 
skolskjutskostnader med Nya Centralskolan AB med komplettering i § 4 
om schemaläggning så att det som mest blir två olika sluttider per dag. 

Vidare beslutade man föreslå kommunfullmäktige att skjuta till 216 000 
kronor för höstterminen 2020 och 132 000 kronor för vårterminen 2021.

Efter avstämning med ekonomikontoret finns 84 000 kronor för 
höstterminen i befintlig budget för 2020.   

På mötet lyfts frågan om avtalet där kommunchefen föreslås få uppdrag att 
kontakta Prolympia i ärendet. 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 1/2020

Skickas till
Kommunchefen
Budgetberedningen
Barn- och utbildningsnämnden
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KSAU § 18/2020

Personalfrågor
Beslut
Arbetsutskottet godkänner av personalkontoret upprättat förslag till 
reglering av redovisat löneärende. Ränta debiteras ej.

Ärendebeskrivning
Personalchef Hans Andersson redogör för ett löneärende. 

Skickas till
Personalkontoret
Ekonomikontoret
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KSAU § 19/2020 Dnr 2019/138

Detaljplan för Magistern 3 - beslut om rättelse enligt  
36 § förvaltningslagen (2017:900) 

Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta om rättelse i kommunfullmäktiges beslut § 143 den 16 december 
2019, dnr 2019/138 då skrivningen b2 är ett förbiseendefel där 
dagvattenhanteringen återgetts på ett felaktigt sätt.
 
Detta föreslås rättas enligt 36 § förvaltningslagen: 

1. Bestämmelsen b2 på plankartan ska ha beteckningen dagvatten, 
vilket överensstämmer med det syfte som avsågs med b2.

2. En direkt koppling till b2 i plan- och genomförandebeskrivning sid 
18 sista raden i fjärde stycket uppifrån har också rättats:

            ”Detta regleras med planbestämmelser om 
              att dagvattnet ska fördröjas inom kvartersmark samt 
              begränsning av hårdgjord yta.”

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att anta detaljplanen för 
Magistern 3. Nu föreslås en rättelse med anledning av en ogiltig beteckning 
för aktuellt syfte. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 att anta detaljplanen 
för Magistern 3.

På plankartan reglerades omhändertagande av dagvattnet med 
beteckningen b2 (dagvatten ska fördröjas inom kvartersmark), vilket i 
efterhand visade sig vara en ogiltig beteckning för aktuellt syfte. b2 har 
ersatts av beteckningen dagvatten på plankartan, vilken överensstämmer 
med det syfte som avses.

En direkt koppling till b2 i plan- och genomförandebeskrivning sid 18 sista 
raden i fjärde stycket uppifrån har också rättats:
”Detta regleras med planbestämmelser om att dagvattnet ska fördröjas 
inom kvartersmark samt* begränsning av hårdgjord yta.”

Skrivningen b2 är ett förbiseendefel där dagvattenhanteringen återgetts på 
ett felaktigt sätt. Detta rättas enligt 36 § förvaltningslagen. 
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 143/2019

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
Stadsarkitekten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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KSAU § 20/2020

Anmälningsärenden
1. Nya företag i kommunen september 2019 – januari 2020
2.  Migrationsverket avvecklar samtliga lägenheter i Hultsfreds kommun 
till januari 2021 - pressrelease
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KSAU § 21/2020

Vindkraftsinformation
Beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Representanter från Stena Renewable AB informerar om vindkraft.
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