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KSAU § 85/2020 Dnr 2020/59

Rapport uppföljning av tidigare granskning av 
intern kontroll
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att sammanställa 
ett svar och återkomma till arbetsutskottet med yttrande.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
uppföljning av en tidigare granskning av intern kontroll. Granskningen 
ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. Rapporten 
överlämnas till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden för beaktande och åtgärd. 
Revisionen önskar svar på rapporten senast den 31 augusti 2020.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport och missiv 2020-04-07

Skickas till
Ekonomichefen
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KSAU § 86/2020 Dnr 2020/52

Offentlig toalett i Målilla
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ombudgetera 800 tkr från 
investeringsprojekt ”Trafik- och markåtgärder ny detaljplan skola Målilla” 
till en ny investering som avser offentlig toalett i Målilla. 

Beslut
Arbetsutskottet beslutar 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.

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.
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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.

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.”

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

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

Skickas till
Kommunstyrelsen
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KSAU § 87/2020 Dnr 2020/60

Försäljning av fastighet X
Beslut
Arbetsutskott godkänner köpekontraktet för fastigheten X. 

Ärendebeskrivning
Förfrågan har inkommit från fastighetsägare i Silverdalen att få köpa den 
intilliggande tomten. Avsikten är att utöka sin befintliga tomt.
Förslag till köpekontrakt har upprättats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och köpekontrakt 2020-04-24

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder

6



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-05-12

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 88/2020

Information om Dackevinds vindkraftsprojekt
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Emma Polder och Ola Forsell från Dackevind AB informerar om 
Dackevinds vindkraftsprojekt.

Skickas till
Dackevind AB
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KSAU § 89/2020

Vindkraftsplan
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att 
beställa en vindkraftsplan för kommunen. Vindkraftsplanen ska vara ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen och därmed ersätta befintligt kapitel 
om vindkraft.

Ärendebeskrivning
Stadsarkitekt Sara Dolk informerar om att kapitlet om vindkraft i 
översiktsplanen behöver uppdateras. Arbetsutskottet föreslås beställa en 
översyn av vindkraftsplanen.

Skickas till
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadsarkitekten
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KSAU § 90/2020

Administrationen inom AB Hultsfreds Bostäder
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ställa sig positiva till att AB Hultsfreds 
Bostäder tittar på ett alternativ för att samla administrationen i Hultsfreds 
centrum.

Ärendebeskrivning
VD Helena Grybäck Svensson redogör för frågor om administrationen 
inom AB Hultsfreds Bostäder.

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
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KSAU § 91/2020

Anmälningsärenden
1. Årsredovisning för 2019 från Kommunassurans Syd Försäkrings

AB
2. Skrivelse från Anders Knape
3. Protokoll från Kommunförbundet Kalmar län
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