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Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 39 Ekonomisk uppföljning per 2020-04-30 
med helårsprognos för drift- och 
investeringsbudget

2020/69

§ 40 Offentlig toalett i Målilla 2020/52

§ 41 Förslag till investeringsplan för 
Stångådalsbanan

2020/64

§ 42 Policy för hållbar utveckling 2018/126

§ 43 Fordons- och resepolicy 2019/133

§ 44 Årsredovisning 2019 för 
Samordningsförbundet i Kalmar län

2020/63

§ 45 Antagande av detaljplan för Träförädlingen 
10, Vartaområdet

2020/68

§ 46 Anmälan av delegationsbeslut m m 2020 2020/2

§ 47 Detaljplan för del av Magistern 3 2019/138

§ 48 Anmälan av delegationsbeslut om rutin för 
invånare som hör av sig om stoppad 
säsongshämtning av avfall

§ 49 Värmeanläggning kv Klubban, Virserum
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KS § 39/2020 Dnr 2020/69

Ekonomisk uppföljning per 2020-04-30 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
delårsrapporten per 2020-04-30.

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

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen redogör för den ekonomiska uppföljningen per 2020-04-
30.

Hultsfreds kommuns resultat för år 2020 prognosticeras till -14,6 mnkr, 
vilket är 17,4 mnkr sämre än budget. Verksamheternas nettokostnader 
beräknas bli 27,5 mnkr sämre än budget, skatter och statsbidrag 8,0 mnkr 
bättre än budget och finanserna 2,1 mnkr bättre än budget. I prognosen för 
2020 är inte orealiserade vinster eller förluster med, per sista april är 
orealiserade förluster 20,8 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 92/2020
Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret 2020-05-19   

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 40/2020 Dnr 2020/52

Offentlig toalett i Målilla
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 800 tkr från investeringsprojekt 
”Trafik- och markåtgärder ny detaljplan skola Målilla” till en ny 
investering som avser offentlig toalett i Målilla. 

Sammanfattning
Östra Smålands Kommunalteknikförbund har lämnat ett förslag på offentlig 
toalett till Målilla.

Ärendebeskrivning
Det finns stora behov att uppföra en offentlig toalett i Målilla centrum. I 
nuläget finns det ingen offentlig toalett vilket gör det besvärligt för 
personer som kommer med buss till Målilla resecentrum. 

Arbetsutskottet beslutade § 14/2020-01-28 att ge Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) i uppdrag att utreda förslag till lösning på 
toalettfrågan i Målilla centrum och återkomma till arbetsutskottet med 
yttrande.

ÖSK har lämnat yttrande enligt följande:
” En fristående, flyttbar, toalettbyggnad inklusive nödvändiga tillval kostar 
cirka 560 tkr. För detta får man alltså en enklare byggnad med en toalett för 
rörelsehindrade. Övervakning ingår ej i priset men däremot styrning och 
betallösning.

Till ovanstående tillkommer markarbeten samt VA- och elanslutningar på 
ca 230 tkr som då är låst till platsen. 

Totalkostnaden för en ny offentlig toalett i Målilla är således 790 tkr.

Frågan om utförare och kostnad för drift får återkomma till arbetsutskottet i 
ett senare skede.

Förslag till finansiering och tidplan
ÖSK har tittat på innevarande års budget och gör bedömningen att det i 
investeringsprojektet ”Trafik- och markåtgärder ny DP skola Målilla” finns 
möjlighet att minska ambitionsnivån och flytta de medel som behövs för 
toalettbyggnation till ett nytt investeringsprojekt. Aktuellt projekt är 
försenat tidsmässigt och det finns därför tidsutrymme att skala ner projektet 
med motsvarande belopp.
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Därför föreslås att 800 tkr ombudgeteras från ”Trafik- och markåtgärder ny 
detaljplan skola Målilla” till en ny investering som avser offentlig toalett i 
Målilla.

Tidsmässigt bedömer ÖSK en byggnation kan påbörjas innan sommaren 
om projektet kan inarbetas i andra pågående projekt i området. Är inte det 
möjligt utan en direktupphandling behöver göras enligt gällande 
upphandlingspolicy så kommer det dröja till hösten 2020 innan byggnation 
kan påbörjas.”

Arbetsutskottet beslutade § 86/2020 att en fristående, flyttbar 
toalettbyggnad inklusive tillval till en kostnad om ca 560 tkr ska uppföras i 
Målilla. Till detta kommer markarbeten samt VA- och elanslutningar på ca 
230 tkr. Totalkostnad är 790 tkr.

Yrkanden
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 14/2020, 86/2020
Skrivelse från Målilla samhällsförening
Tjänsteskrivelse från ÖSK

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KS § 41/2020 Dnr 2020/64

Förslag till investeringsplan för 
Stångådalsbanan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta avsiktsförklaringen.

Sammanfattning
Förslag till investeringsplan och avsiktsförklaring för Stångådalsbanan.

Ärendebeskrivning
Region Kalmar har tagit fram en avsiktsförklaring för Stångådalsbanan. 
Avsiktsförklaringens syfte är att parterna ska verka för att nå en 
överenskommelse över ansvar och kostnader för genomförande av 
kommande åtgärder på Stångådalsbanan. 

Även en investeringsplan har tagits fram för att förtydliga vilka 
investeringar som krävs framöver på Stångådalsbanan.

Yrkande
Per-Inge Pettersson, C, och Tommy Ejnarsson, V, yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring och investeringsplan för Stångådalsbanan
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 100/2020

Skickas till
Region Kalmar län
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KS § 42/2020 Dnr 2018/126

Policy för hållbar utveckling
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för 
hållbarhet och tillhörande styrkort som styrdokument respektive verktyg för 
uppföljning. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 300 000 kr till marknadsföringsinsatser 
och aktivitetskampanj rörande de globala målen för hållbar utveckling och 
Agenda 2030. Finansiering sker ur FRI500 för år 2020. Finansiering under 
efterföljande år skickas till budgetberedning.

Sammanfattning
Policy för hållbarhet och tillhörande styrkort är ett förslag på kommunens 
fortsatta inriktning för ett hållbart samhälle. Under vårvintern 2020 hölls 
remissrunda av förslaget. Inkomna remisser bifogas ärendet. Vissa 
redigeringar har skett utifrån remissvar och är i huvudsak sammanställda i 
remissredogörelse.

Ärendebeskrivning
Förslag till policy för hållbar utveckling och tillhörande styrkort är ett 
förslag från Hultsfred-Vimmerby Miljö- och byggnadsnämnd. Förslaget i 
båda kommunerna är nära på identiska. 

Syftet med policyn är att kommunicera kommunens strävan och ange en 
riktning för ett hållbart samhälle, enligt Kommunfullmäktiges strategikarta. 
Målsättningen är att förslaget inte ska leda till ökade kostnader eller behov 
av extra personella resurser. Strävan är att istället styra befintliga kostnader 
och personal åt en hållbar riktning. 

För att följa utvecklingen har ett styrkort för hållbarhet tagits fram. 
Styrkortet utgår från de globala målen genom förslag på nyckeltal och 
målnivåer fördelat på de tre perspektiven för hållbarhet samt ett ytterligare 
perspektiv för ett lokalt genomförande.

Efter nu avslutad remissrunda och avvägande föreslås att förslaget antas 
som styrdokument, för fortsatt arbetet med åtgärder och genomförande för 
hållbar utveckling i kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 250/2019, 93/2020
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Remissvar samt remissredogörelse
Förslag till styrdokument Policy för hållbarhet
Förslag till styrkort för hållbarhet

Skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret
Budgetberedningen
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KS § 43/2020 Dnr 2019/133

Fordons- och resepolicy
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 
fordons- och resepolicy samt riktlinjer för resande i tjänsten.

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att nuvarande fordonspolicy, 
avsiktsförklaring för Hultsfreds kommun gällande trafiksäkerhet samt 
resepolicy upphör att gälla. 

Sammanfattning
Nuvarande policydokument i kommunen som rör fordon och resande är 
ålderstigen. Uppdatering av dessa styrdokument föreslås och syftar till att 
de fordon som kommunen använder ska främja minimerad miljöpåverkan, 
hög trafiksäkerhet och god ekonomi. Policyn vänder sig till 
kommunkoncernen innefattandes kommunala bolag, nämnder och 
förvaltningar och därigenom alla typer av resor, motorfordon samt cyklar.

Ärendebeskrivning
Kommunens fordon och resande bör understödja delmålet om 
klimatneutrala resor och transporter inom No Oil 2030 - fossilbränslefri 
region. Då kommunens möjlighet att ställa om större delen av fordonspark 
och resande har ökat på senare tid finns behov att uppdatera styrdokument 
rörande fordon och resande.

Fordons- och resepolicyn omfattar upphandling av transport, entreprenader 
och varuleveranser, cyklar samt utrustningsspecifikation för person- och 
lätta transportfordon.

Förslaget ersätter fordonspolicy, avsiktsförklaring för Hultsfreds kommun 
gällande trafiksäkerhet och resepolicy. Innehåll från nämnda 
avsiktsförklaring bedöms hanteras i detta dokument och framledes i 
trafiksäkerhetsprogram som är under arbete.

Efter att arbetsutskottet § 94/2020 behandlat policyn har ett tillägg 
avseende entreprenadmaskiner med mera inarbetats i förslaget.

Yrkande
Per-Inge Pettersson, C, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 185/2019, 94/2020
Förslag till Fordons- och resepolicy
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Förslag till Riktlinjer för resande i tjänsten
Remissvar samt remissredogörelse

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 44/2020 Dnr 2020/63

Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet 
i Kalmar län
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Hultsfreds kommuns 
del godkänna årsredovisningen för 2019 samt att bevilja ansvarsfrihet för 
2019.

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 
2019.

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 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 97/2020

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 45/2020 Dnr 2020/68

Antagande av detaljplan för Träförädlingen 10, 
Vartaområdet
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för 
Träförädlingen 10.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från storindustri till 
verksamheter, handel och kontor för att möjliggöra nyetableringar och 
utvidgningar av befintliga verksamheter inom området.

Ärendebeskrivning
Planområdet är en del av före detta Vartafabriken. Marken efter batteri-
tillverkningen är nu sanerad till MKM (mindre känslig markanvändning) 
vilket gör det möjligt för nya etableringar.

Detaljplanen har varit tillgänglig för samråd och granskning under hösten 
2019 respektive våren 2020.

Diskussioner som förts under detaljplaneprocessen har främst rört frågor 
om dagvattenhanteringen och pågående sanering. Två sakägare, två 
intilliggande industrier, har yttrat sig om detaljplanen. Yttrandena berör 
främst trafikfrågor.

Inför antagandet har små justeringar gjorts beträffande dagvattenbegrepp på 
plankartan, vilket har kommunicerats med länsstyrelsen. Dessutom har en 
mer detaljerad redogörelse för kringliggande fastigheters potentiella 
föroreningsrisker gjorts i planbeskrivningen.

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

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

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 73/2020
Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 98/2020
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Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 46/2020

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

Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-12 2020-05-26

Delegationsbeslut
Kommunchefen
Avslag av begäran om allmänna handlingar 2020-05-08
Rutin för invånare som hör av sig om stoppad säsongshämtning av avfall 
2020-05-04

Ekonomichefen
Avskrivning av fordringar 2020-02-02 – 2020-06-30

Räddningschefen
Anställande av brandförman samt brandman i beredskap

Meddelande
1. Detaljplan för del av Målilla 14:3 med flera. Undersökning av 

betydande miljöpåverkan och samråd
2. Remissmissiv och PM - Ett ändrat förfarande för att anmäla områden 

som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget 
boende
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KS § 47/2020 Dnr 2019/138

Detaljplan för del av Magistern 3 till fullmäktige 
för godkännande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplan för Magistern 3 får skickas direkt 
av plan- och byggsamrådet till kommunfullmäktige för godkännande.

Sammanfattning
För att omtag av detaljplan Magistern 3 ska kunna hanteras av 
kommunfullmäktige innan sommaren behöver kommunstyrelsen godkänna 
att plan- och byggsamrådet får skicka detaljplanen direkt till 
kommunfullmäktige för godkännande.

Ärendebeskrivning
Detaljplan för del av Magistern 3 antogs den 16 december 2019 av 
kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ansåg att en planbestämmelse om 
dagvattnets omhändertagande var otydlig på plankartan och beslutade den 
30 januari 2020 att överpröva detaljplanen. Innan detaljplanen kan vinna 
laga kraft måste en revidering göras där plankartan kompletteras med en 
bestämmelse så att dagvattnets omhändertagande säkerställs. Revideringen 
kommer att hanteras med ett standardförfarande, vilket innebär att 
detaljplanen måste föregås av samråd och granskning innan den kan antas 
med den omformulerade bestämmelsen om dagvatten.

Revidering av detaljplanen kommer att ha säkerställt dagvattenhanteringen 
inom planområdet. Inga andra ändringar föreligger sedan tidigare förslag 
som kommunstyrelsen behandlat.

Detaljplanen kan behandlas i plan- och byggsamrådet i juni. Den 22 juni är 
det sista kommunfullmäktige innan sommaruppehållet. För att kunna 
behandla den på kommunfullmäktige den 22 juni behöver 
kommunstyrelsen godkänna att förslaget får skickas direkt dit ifrån plan- 
och byggsamrådet till kommunfullmäktige. Stadsarkitekten har framfört 
detta önskemål till kommunchefen och arbetsutskottet. Detta eftersom alla 
handlingar inte ännu är färdigställda för att kunna behandlas på 
kommunstyrelsens sista sammanträde innan sommaren den 2 juni.

Yrkande
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse 2020-06-02

Skickas till
Plan- och byggsamrådet
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KS § 48/2020  

Anmälan av delegationsbeslut – beslut om rutin 
för invånare som hör av sig om stoppad 
säsongshämtning av avfall
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utifrån anmälan av kommunchefens 
delegationsbeslut att om en brukare av sophämtningstjänster i Hultsfreds 
kommun har önskemål om att slippa sophämtning på sitt sommarboende på 
grund av att pandemin förhindrar dem att kunna ta sig till sitt 
sommarboende så ska uppehåll kunna erbjudas av Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund utan att rörliga avgifter eller prövningsavgift tas 
ut.

Ärendebeskrivning
Med anledning av den pågående pandemin covid-19 beslutar 
kommunchefen att om en brukare av sophämtningstjänster i Hultsfreds 
kommun har önskemål om att slippa sophämtning på sitt sommarboende på 
grund av att pandemin förhindrar dem att kunna ta sig till sitt 
sommarboende så ska uppehåll kunna erbjudas av ÖSK utan att rörliga 
avgifter eller prövningsavgift tas ut. 
Besluten ska dokumenteras i EDP (kundregistret) och meddelas Miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 
Grundavgift ska fortfarande debiteras men inte uppehållsavgift. 
Miljö- och byggnadsförvaltningen förväntas på sedvanligt vis utföra tillsyn 
för kontroll av eventuellt missbruk.

Bakgrund 
Det har redan börjat komma in förfrågningar om att slippa 
säsongshämtning av avfall till sommarbostäder då ägarna inte har möjlighet 
att ta sig till sin sommarbostad pga. covid-19.  Flera länder avråder från 
icke nödvändiga utlandsresor och inresa till flera länder förvägras beroende 
på var du kommer ifrån. Skulle du ändå företa en resa finns det risk för att 
dina reseförsäkringar inte gäller. Denna ”lock-down” gör att det både är 
olämpligt och på gränsen till omöjligt att ta sig till sina utlandsboende. 
Folkhälsomyndigheten uppmanar även till att inrikes resor i Sverige ska 
begränsas. 

Kommunen tar normalt ut avgifter för att pröva en begäran om uppehåll 
gällande sophämtning.  En prövning bör kunna förenklas och vara utan 
avgift när anledningen är så uppenbar och inte heller är personlig.
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ÖSK har föreslagit följande rutin 
Om en kund hör av sig till KC, ekonomikontoret, miljö- och bygg eller 
ÖSK angående önskemål om att slippa sophämtning på sitt sommarboende 
inom Hultsfred kommuner på grund av covid-19 (att de inte kommer kunna 
ta sig till sitt sommarboende) så ska kunden hänvisas till Helene Johansson 
eller Anita Gabrielsson på ÖSK. 
De godkänner uppehållet, dokumenterar det i EDP (kundregistret) och 
meddelar aktuellt miljökontor för kännedom. Inga rörliga avgifter ska utgå 
till kunden. Grundavgift ska fortfarande debiteras men inte uppehållsavgift.  
Om detta skulle missbrukas hanterar miljökontoret detta vid ev. inkommen 
anmälan och utför tillsyn. Aktivering kan då bli aktuell.” 

Samråd 
Kommunchefen har fattat ovanstående beslut efter samråd med chef för 
ÖSK, chef för miljöförvaltningen och kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Förslaget har även diskuterats av krisledningen dag som ovan.

Beslut för anmälan till kommunstyrelsen 
Kommunchefen har delegation utifrån kommunstyrelsens ordförandebeslut 
2020-03-12 att fatta nödvändiga beslut för hela kommunkoncernen 
inklusive kommunens alla bolag, samverkansorgan och förbund. Beslutet 
ska anmälas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut 2020-05-04
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 49/2020  

Värmeanläggning kv Klubban, Virserum
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att 
kommunen lämnar ett driftbidrag för installation 
av bergvärme i fastigheten Klubban 4, Virserum.

Eftersom några frågor kvarstår om kostnaden och hur det kan samordnas 
med AB Hultsfreds Bostäder (ABHB) så får kommunchefen tillsammans 
med VD för ABHB i uppdrag att återkomma med färdigt förslag till 
fullmäktige.

Ärendebeskrivning
AB Hultsfreds Bostäders panncentral förser hela fastigheten Klubban 2-4 i 
Virserum med uppvärmning. Byggnaden omfattar lokaler som ägs av AB 
Hultsfreds Bostäder (Klubban 2, lägenheter), Hultsfreds kommun (Klubban 
3, badhus och räddningsstation), samt Jorma Isomettä (Klubban 4, hotell 
och restaurang). Avsikten är att byta ut befintlig oljeeldning mot 
bergvärmeanläggning, både utifrån miljömässiga och ekonomiska skäl.
AB Hultsfreds Bostäder finansierar investeringen i bergvärmeanläggning 
för Klubban 2 och Klubban 3.

Skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunchefen
VD för ABHB
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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    Marianne Vifell Waters, M X

5 Per-Inge Pettersson, C X

6 Åsa Landberg, C -

7 Ronny Olsson, C X

8 Nermina Mizimovic, S X

9 Tommy Rälg, S X

10 Tommy Ejnarsson, V X

11 John Hoffbrink, SD -
 9/11      
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