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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-25

1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 38/2020 Dnr 2020/26

Ombudgetering 2020
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att 
godkänna förslag till ombudgetering för 2020.

Sammanfattning
Förslag till ombudgetering 2020 har tagits fram av ekonomikontoret. 
Resultatet för 2020 beräknas bli 2 782 tkr vilket är 1 683 tkr högre än den i 
juni 2019 fastställda budgeten. Investeringsnivån höjs till 292 369 tkr.

Ärendebeskrivning
Efter förslag till ombudgetering beräknas resultatet för 2020 bli 2 782 tkr 
vilket är 1 683 tkr högre än den budget som fastställdes i juni 2019. Utöver 
resultatet beräknas övergripande finansiella mål för långfristiga skulder bli 
584,8 tkr, för soliditet bli 21,0 procent och för soliditet inkl 
ansvarsförbindelse bli -8,0 procent.

Verksamhetens nettokostnader är 34 698 tkr högre. Stor förändring är att 26 
879 tkr av åtgärdsprogrammet som har hanterats utanför budget nu läggs in 
i budget. De 26 879 tkr fördelas så att barn-och utbildningsnämnden får 
12 038 tkr, socialnämnden får 12 196 tkr och kommunstyrelsen får 2 645 
tkr.

Skatterna och statsbidrag ökar med 34 120 tkr där skatterna minskar med 
14 246 tkr och statsbidragen ökar med 48 366 tkr.

Nyupplåningen beräknas bli 51 764 tkr vilket är högre än tidigare budget. 
Det beräknade räntenettot bli 2 261 tkr bättre vilket beror på att 
räntenivåerna fortsatt är låga.

Investeringsbeloppet föreslås bli 292 369 tkr vilket är 52 747 tkr högre än
tidigare. I investeringarna ingår bland annat ny byggnad för särskola i 
Målilla med 40 000 tkr och ny förskola i Hultsfred med 92 192 tkr där 
8 329 tkr är ombudgetering. Andra stora poster i budget är 
utvecklingsprojekt skattefinansierat 29 395 tkr, VA-saneringar av 
ledningsnät 16 950 tkr och underhållsbudget 9 000 tkr, den sistnämnda är 
flyttad från driftbudget.
Större poster som ombudgeteras förutom förskola i Hultsfred är 
utvecklingsprojekt skattefinansierat med 12 151 tkr och inventarier till 
biblioteket med 8 257 tkr.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2020-02-21

Skickas till
Kommunstyrelsen

4



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-25

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 40/2020 Dnr 2020/11

Mål och budget 2021 - ramar
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till ram för år 2021.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt förslag till övergripande mål, 
resultatnivå och fördelning av ram för drift- och investeringsbudget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2020-02-21

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2020-02-25

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 39/2020 Dnr 2020/27

Årsredovisning 2019
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa årsredovisningen för 2019.

Sammanfattning
Årsredovisning för 2019 har sammanställts av ekonomikontoret.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt en årsredovisning för Hultsfreds 
kommun och en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. Det 
redovisade resultatet för Hultsfreds kommun 2019 är 32,0 mnkr. 
Koncernens resultat uppgår till 52,8 mnkr där kommunen bidrar med större 
delen.

På kommunstyrelsens sammanträde ska även årsredovisningen 2019 för 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund samt VA-bokslut 2019 redovisas.
Vidare sker även avstämning av kommunens hel- och delägda bolag i 
samband med kommande dragning i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2020-02-21

Skickas till
Kommunstyrelsen
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1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 37/2020  

Starttillstånd Målilla skola
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge AB Hultsfreds Bostäder starttillstånd för att 
tilldela entreprenaden avseende tillbyggnad vid Målilla skola. Under 
förutsättning att inget överklagande inkommer under överprövningstiden 
får en beställning av entreprenaden ske. 

Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att finansiering får ske inom befintlig investeringsbudget, vilket gör att 
kommunfullmäktige kommer behöva se över 2021 års investeringsbudget.

Ärendebeskrivning
Under 2019 har projektering utförts avseende nya lokaler för 
grundsärskola, kök och matsal vid Målilla skola. Det är nu dags för 
tilldelning och beställning av entreprenaden.

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-25

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 32/2020 Dnr 2020/24

Detaljplan för Målilla 2:41 samt del av Målilla 
14:28
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta detaljplanen för Målilla 2:41 samt del av Målilla 14:28.

Sammanfattning
Förslag till detaljplan är upprättad för Målilla skola.

Ärendebeskrivning
Planområdet omfattar i huvudsak Venhagsskolan, Venhaga förskola och 
kommunikationsytor i anslutning till skolorna. Folkets Hus (Skeppet) samt 
delar av idrottsanläggningen omfattas också, i syfte att modernisera 
gällande planbestämmelser och korrigera för de verkliga förhållandena.

Detaljplanen har varit tillgänglig för samråd och granskning under 
sommaren och vintern 2019. Planhandlingarna kompletterades med en 
dagvattenutredning inför granskningsskedet. Diskussioner som förts under 
detaljplaneprocessen har främst rört frågor om dagvattenhanteringen.

Yttranden från nio olika instanser och sakägare inkom under samråds- och 
granskningstiden. Yttrandena föranledde några förtydligande av plan-
handlingarna i vissa delar inför antagandet gällande dagvattenhantering, 
upphävande av gamla planer, säkerhetsavstånd till transformatorstation och 
ansvarsfördelning för befintliga kabelanläggningar. En komplettering på 
plankartan avseende dagvatten har utförts i samråd med länsstyrelsen.

Föreslagna justeringar bedöms inte påverka miljön negativt, sakägare,
eller vara av betydande intresse för allmänheten.

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas i enlighet med gransknings-
utlåtandet.

Beslutsunderlag
Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 30/2020 Dnr 2020/22

Tillval vid ombyggnation vid särskilt boende i 
Målilla
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att prioritera nedan investeringskostnader vid ombyggnation av särskilt 
boende i Målilla:

a) Bano till samtliga 50 lägenheter - ett utvecklat koncept vad gäller 
inredning för dusch, wc, tvättställ med mera som ger ökad möjlighet 
för den enskilde att klara sig själv. Kostnad: 1 950 tkr.         

b) Svalare inneklimat genom frikyla. Kostnad: 2 200 tkr.           
c) Utbyte av fönsterkassetter till solglas i söder och väster i befintlig 

byggnad. Kostnad: 200 tkr.
d) Utöver planerad utemiljö föreslås att en pergola med 

perennplantering och gångslinga anläggs. Kostnad: 230 tkr.

Investeringen uppgår till 4 580 tkr och finansieras via en årshyra för 
socialnämnden. Årshyran beräknas till 178 tkr.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att utföra en 
översyn i frågan om kommande behov av tillval och ökade kostnader under 
till- och ombyggnation av de särskilda boendena samt se över behov av 
användning av lokaler på Knektagårdsområdet. Socialnämnden får 
återkomma till kommunfullmäktige när översynen är klar.

Åke Nilsson, KD, och Åke Bergh, M, avstår från att delta i beslutet.

Sammanfattning
Styrelsen i Hultsfreds Trygga Hem har skickat en förfrågan till 
socialnämnden om tillval på särskilt boende i Målilla. 

Ärendebeskrivning
I samband med om- och tillbyggnad av det särskilda boendet på 
Vetlandavägen 55 i Målilla finns möjlighet till ett antal tillval till 
fastigheten. Styrelsen för Hultsfred Trygga Hem vill få besked från 
socialnämnden om vilka prioriteringar man önskar, och att underlag till 
beslut ges till kommunstyrelsen under februari 2020.

Socialnämnden beslutade § 2/2020 att ställa sig positiv till miljövänlig 
energi med solpanel men ser denna investering och satsning som 
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kommunövergripande. Nämnden avstår denna investering om det innebär 
högre driftskostnader för nämnden eller boende på det särskilda boendet i 
Målilla. Socialnämnden avstår från övriga tillval, som kan ge ökade 
driftskostnader för socialnämnden eller de boendes hyra. 

Socialnämnden påtalar till kommunstyrelsen behovet av en ny översyn i 
frågan om kommande behov av tillval och ökade kostnader under till- och 
ombyggnation av de särskilda boendena i kommunen.

Yrkanden
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Förfrågan från Hultsfreds Trygga Hem om tillval Målilla 2019-12-09
Bilaga: Karta över tillval i den yttre miljön
Förslag från ordförande om prioriteringar
Socialnämndens arbetsutskott § 113/2019

Skickas till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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KSAU § 9/2020 Dnr 2020/6

Ventilationsåtgärder på Valhall
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att AB Hultsfreds Bostäder får starttillstånd att 
projektera och ta in anbud för ventilationsåtgärder på Valhall.

Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att AB Hultsfreds Bostäder får tidigarelägga 2 500 000 kr från 2021 till 
2020 ur investeringsbudgeten för genomförande av ventilationsåtgärder. 

Sammanfattning
Begäran om beslut för ventilationsåtgärder på Valhall i Hultsfred.

Ärendebeskrivning
Byggnaden Valhall har under åren renoverats vad gäller ventilationen. 
Dock har inte alla aggregat och frånluftsfläktar bytts ut. De aggregat som 
behöver bytas ut förser kontoren, huvudentrén och samlingslokalen som 
benämns ”Blå hallen”.

De befintliga aggregaten/frånluftsfläktarna är uttjänade och behöver 
ersättas för att säkra ventilationsflödet i byggnaden. De befintliga 
aggregaten är placerade i utrymmen som inte är acceptabla ur 
arbetsmiljösynpunkt, därför kommer de nya placeras på andra platser. Nya 
teknikutrymmen kan behöva byggas till i byggnaden. Stora delar av 
befintlig utrustning saknar återvinning, så vid ett byte uppnås även en 
energibesparing.

I investeringsbudgeten för 2019 finns 250 000 kr avsatta för utredning och 
projektering. I budgeten för 2021 finns 2 500 000 kr avsatta för 
genomförande. Utredning och projektering har inte påbörjats under 2019, 
varför dessa medel bör flyttas till 2020.

Planeringen för detta projekt är att genomföra projektering och ta in anbud 
under våren 2020. Genomförande är planerat att påbörjas när biblioteket 
lämnar lokalen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fastighetsingenjören 2019-11-05
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Skickas till
Kommunstyrelsen
AB Hultsfreds Bostäder
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KSAU § 31/2020 Dnr 2020/23

Ansökan om dispens för åtgärder i 
naturreservatet Hulingsryd
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna ansökaom dispens för skötselåtgärder enligt miljö- och 
byggnadsnämndens förslag nedan, under förutsättning att finansiering av 
åtgärderna sker inom befintlig budget. 

Sammanfattning
Östra Smålands Kommunalteknikförbund har lämnat in en ansökan om att 
vidta vissa naturvårdsåtgärder inom Hulingsryds naturreservat. Miljö- och 
byggnadsförvaltningen anser att merparten av åtgärderna överensstämmer 
med intentionerna med reservatet och anser därför att merparten av 
åtgärderna bör ges dispens.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått in en ansökan från Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) om att vidta ett antal 
skötselåtgärder inom naturreservatet Hulingsryd.

Miljö- och byggnadsnämndens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden har § 15/2020 lämnat följande förslag till 
beslut:

Dispens från reservatsplanen lämnas till ÖSK för följande skötselåtgärder 
inom naturreservatet Hulingsryd:

Dispens för åtgärder lämnas helt enligt ansökan för område 3, 5 och 7.

För område 4 lämnas dispens för att avverka gran och återplantering av ek. 
Dock bör dispens inte lämnas för uppförande av rastplats eller vindskydd 
inom reservatet eftersom de biologiska värdena kan påverkas negativt. Det 
är en god idé att anlägga rastplats och vindskydd eftersom de kan öka 
attraktionsvärdet men de bör placeras i anslutning till servicebyggnaden 
utanför reservatet.

Generellt bör man ta hänsyn vid underröjning så att ett artrikt buskskikt 
eftersträvas där bärande träd och buskar samt sälg gynnas. Högstubbar och 
död ved bör lämnas i stor utsträckning.
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Dispens lämnas även för att framföra de maskiner inom reservatet som 
krävs för att utföra naturskyddsåtgärderna.

För de planerade åtgärderna bör följande försiktighetsmått lämnas: 
- Vid avverkning inom reservatet ska extra stor försiktighet tas i samband 

med hantering av kemikalier
- Oljeprodukter och bränsle ska så långt det är möjligt förvaras utanför 

vattenskyddsområdet
- Om maskiner står uppställda inom vattenskyddsområdet utan att 

verksamhet pågår ska spillplåt placeras under dem så att eventuellt 
läckage kan samlas upp

- Brandsäkert absorptionsmedel ska finnas tillgängligt
- Kontakta räddningstjänsten om spill eller läckage uppkommer
- Arbetet ska utföras så att risken för körskador minimeras

Övriga kommentarer:
I skötselföreskrifterna finns flera åtgärder som bör vidtas utöver det som 
ansöks om. Miljö- och byggnadsnämnden vill särskilt framhålla att en rutin 
för årlig slåtter av betesmarkerna inom reservatet bör upprättas. Vidare bör 
en översyn av informationsskyltarna inom reservatet ses över när 
skötselåtgärderna utförts.

Miljö- och byggnadsnämnden vill även påminna om att bron vid entrén till 
reservatet kan behöva en översyn för att fastställa eventuella renoverings-
behov.

När åtgärder vidtagits vore det lämpligt att en återinvigning sker i 
kommunens regi för att sprida kunskap om de höga naturvärden och den 
fantastiska möjlighet till rekreation som finns i området. Detta kan 
lämpligen ordnas av kultur och fritid.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 15/2020

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 11/2020 Dnr 2020/8

Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa reviderat program för uppföljning och insyn av verksamhet 
som utförs av privata utförare.

Med anledning av revideringen föreslås att tidigare antagna program som 
antogs av kommunfullmäktige § 52/2016 upphör att gälla. 

Vidare föreslås att samtliga nämnder, styrelser och direktion reviderar sina 
respektive uppföljningsplaner utifrån den generella planen och programmet 
samt meddelar kommunfullmäktige efter fastställande.

Sammanfattning
Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta program för uppföljning 
och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare med mål. En 
revidering har nu genomförts och överlämnas för fastställande. 

Ärendebeskrivning
Kommuner får enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) lämna över 
verksamhet till privata utförare. Gentemot kommuninvånarna är kommunen 
fortsatt ansvarig, på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen 
regi. 

Om det i lag eller annan författning anges att verksamhet ska bedrivas av 
en kommunal nämnd får den inte överlämnas. Om verksamheten innefattar 
myndighetsutövning, får den lämnas över endast om det finns stöd för det i 
lag. 

Enligt 5 kap. 3 § kommunallagen ska kommunfullmäktige för varje 
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter 
som utförs av privata utförare. Syftet med bestämmelsen är att förbättra 
uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i 
privata utförares verksamhet.

Uppföljning
Uppföljning sker genom styrmodellen och årsredovisning. Det finns en 
generell plan för årlig uppföljning. I planen finns uppräknat vad som ska 
följas upp och när, hur och av vem. 
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Vid tidigare fullmäktigebeslut 2016 fick kommunkansliet i uppdrag att ta 
fram en generell plan som skulle fastställas av respektive nämnd, styrelse 
och direktion. Denna plan ska ses över varje mandatperiod och även vid 
behov revideras.
 
Reviderat program  
En revidering har nu skett och överlämnas för fastställande. Fetstilt 
kursiverat är det som lagts till i programmet.

Berörda styrdokument
Styrmodellen, antagen av kommunfullmäktige § 68/2011
Strategikartan, antagen av kommunfullmäktige § 95/2014 
Riktlinjer för upphandling, antagen av kommunstyrelsen § 27/2018 

Bilaga
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare – reviderat förslag
Generell plan för årlig uppföljning 
Fastställda planer:

- Kommunstyrelsen § 110/2016
- Barn- och utbildningsnämnden § 107/2016 

Aktuella lagregler i kommunallagen – sammanställd av SKL (numera 
SKR) 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kanslichefen 2020-01-20

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 13/2020 Dnr 2019/135

Svar på motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, båda SD, om säkerhet och trygghet
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad. Kommunens trygghetsstrateg har i sitt uppdrag 
att löpande göra analyser om vilka trygghetsskapande åtgärder kommunen 
bör verka för i samhället. Likaså har polisen fått ytterligare mandat att 
jobba med trygghetskameror. I den löpande dialogen mellan kommunens 
trygghetsstrateg och polisen hanteras dessa frågor. Således finns rutinen 
redan. Trygghetsstrategen har också gjort en analys som lett till ett förslag 
om eventuellt kameror på gågatan i Hultsfred. I detta särskilda fallet 
föreslår arbetsutskottet till kommunstyrelsen att inte genomföra den 
åtgärden nu. Trygghetsstrategen prövar dock löpande även denna frågan 
och får eventuellt återkomma om behov finns.

Sammanfattning
Svar på motion från SD om säkerhet och trygghet.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 
har 2019-09-03 lämnat in en motion om säkerhet och trygghet. 

Arbetsutskottet beslutade § 198/2019 att remittera motionen till 
säkerhetsskyddschefen för yttrande. 

Säkerhetsskyddschefen har lämnat yttrande med förslag på hantering.

Beslutsunderlag
Motion från John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 2019-09-03
Kommunfullmäktige § 103/2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 198/2019

Skickas till
Kommunstyrelsen
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