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KSAU § 92/2020 Dnr 2020/69

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

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

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen informerar om den ekonomiska uppföljningen per 2020-
04-30.

Underlag kommer till kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-02.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 93/2020 Dnr 2018/126

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

Vidare föreslås kommunstyrelsen att anslå 300 000 kr till 
marknadsföringsinsatser och aktivitetskampanj rörande de globala målen 
för hållbar utveckling och Agenda 2030. Finansiering föreslås tas 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
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Remissvar samt remissredogörelse
Förslag till styrdokument Policy för hållbarhet
Förslag till styrkort för hållbarhet

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 94/2020 Dnr 2019/133

Fordons- och resepolicy
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 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.

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

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 95/2020 Dnr 2020/67

Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Region Kalmar län 2021-2029
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna remissen till projektchef Jens 
Karlsson för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande.

Sammanfattning
Region Kalmar har översänt Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Region Kalmar län 2021-2029 på remiss.

Ärendebeskrivning
Region Kalmar län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för 
Kalmar län tagit fram ett aktualiserat förslag till regionalt 
trafikförsörjningsprogram för perioden 2021-2029. 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Region Kalmar läns 
behov av kollektivtrafik, förslag till inriktning för kollektivtrafikens 
utveckling, tydliga och uppföljningsbara mål samt ett antal strategiska val för 
hur målen ska kunna nås. 

Den pågående coronapandemin (covid -19) kan i ett nära perspektiv ge 
effekter på kollektivtrafiken, både beteendemässigt och ekonomiskt. De 
långsiktiga målsättningarna för trafikens utveckling ska dock inte påverkas av 
detta.

Kommunen har möjlighet att yttra sig över förslaget till regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Kalmar län. Remissvar ska vara Region Kalmar 
tillhanda senast den 9 oktober 2020.

Beslutsunderlag
Missiv och remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar 
län 2021-2029

Skickas till
Projektchefen
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KSAU § 96/2020 Dnr 2020/66

Köpekontrakt för del av X
Beslut
Arbetsutskott godkänner köpekontrakt och nyttjanderättsavtal för del av X.

Sammanfattning
Hultsfreds kommun har framfört önskemål om att få förvärva del av X. 
Fastighetsägarna är positiva till detta under vissa förutsättningar.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har framfört önskemål om att få förvärva del av X. 
Området är totalt på ca 10,6 ha. Fastighetsägarna är positiv till detta under 
förutsättning att en av säljarna får nyttjanderätt på en yta om ca 2,57 ha, 
eftersom han lyfter EU-stöd på detta område. Hultsfreds kommun ser 
nyttan med att äga marken både för framtida bostadsbyggande och för att 
kunna säkerställa kommande miljökrav gällande dagvattenlösningar. 
Köpeskillingen är 493 000 kr. AB Hultsfreds Bostäders VD har upprättat 
ett förslag till köpekontrakt och förslag till avtal om allmän nyttjanderätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ABHB 2020-05-15
Köpekontrakt

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
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KSAU § 97/2020 Dnr 2020/63

Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet 
i Kalmar län
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 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

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 98/2020 Dnr 2020/68

Antagande av detaljplan för Träförädlingen 10, 
Vartaområdet
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 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

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 99/2020  

Information om planerad vindkraftpark
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Niclas Erkenstål, Njordr AB, informerar om planerad vindkraftpark i 
Målilla.

Skickas till
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KSAU § 100/2020 Dnr 2020/64

Förslag till avsiktsförklaring för 
Stångådalsbanan
Förslag
Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen 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.

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring och investeringsplan för Stångådalsbanan

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 101/2020 Dnr 2020/65

Fiberbyggnation i Hagelsrum
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att godkänna att avtal tecknas med Hagelsrum 
biogas om samförläggning av fiberkanalisation.

Arbetsutskottet beslutar även att godkänna utvidgning av projektet med 
anslutning till telestationen.

Vidare beslutas att godkänna avtal med Calltechs dotterbolag, CLN Infra 
om upplåtelse av kanalisation och fiber på sträckan Hagelsrums gård till 
handelsområdet i Målilla samt från Furuvägen till Telestation. Upplåtelse 
av kanalisation i Hagelsrums för anslutning av hushållen.

Slutligen beslutas att godkänna köp av kanalisation i Hagelsrums by för att 
ansluta hushållen

Total kostnad är 1 105 000 kr. Finansiering sker genom projektet bredband 
i investeringsbudgeten.

Sammanfattning
Erbjudandet att samförlägga kanalisation med gasledning och elkabel 
passade bra för att kunna fibrera Hagelsrums gård och Hagelsrums by. Det 
gav HBI också en välbehövlig medfinansiering av gasledningen. Ointresse 
från Telia att förlägga fiber krävde avtal med annan part.

Ärendebeskrivning
Kommunen blev erbjuden att samförlägga kanalisation för fiber som vilket 
accepterades och arbetet rullade vidare. Möjligheten att ansluta Hagelsrums 
by aktualiserades vilket krävde en anslutning till telestationen. 

En grävning över parkområdet mellan Furuvägen och Södra långgatan gav 
utöver denna möjlighet ytterligare möjlighet att förbinda handelsområdet 
med ett större antal fiber i syfta till en framtida anslutning av 
handelsområdet, Ödhult och Kejsarkullen med fiber.

Samtidigt kom byalaget igång i Hagelsrum och arbetade med 
samförläggning av kanalisation med Eon. Som stöd till projektet köper 
kommunen kanalisationen och upplåter den för förläggning av fiber till 
kunderna i Hagelsrum. Avtal upprättas senare då exakta kostnaderna är 
klara.
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Samförläggning med HBI                                             600 000 kr
Ansluta Telestation och handelsområdet    225 000 kr
Kanalisation i Hagelsrum                                             280 000 kr
Totalt                                                                   1 105 000 kr

Finansiering sker genom projektet bredband i investeringsbudgeten. 
Investeringsbudgeten för projektet bredband är för år 2020 6 417,7 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bredbandssamordnaren 2020-05-19

Skickas till
Bredbandssamordnaren
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KSAU § 102/2020 Dnr 2020/37

Reviderat förslag till gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen, barn-och 
utbildningsnämnden och socialnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att remittera förslag på reviderat gemensamt 
reglemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden till berörda nämnder samt därefter för antagande i 
fullmäktige.

Sammanfattning
Ett förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden har tagits fram.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till reviderat gemensamt reglemente för kommunstyrelsen, barn- 
och utbildningsnämnden och socialnämnden har tagits fram. I arbetet har 
nämndsekreterarna, kanslichef och jurist från Sveriges Kommuner och 
Regioner deltagit samt HR-strateg för de delar som rör personalfrågor. 

Den del som berör den sammanträdestekniska biten är gemensam för 
styrelsen och nämnderna. Dokumentet benämns ”Gemensamt reglemente 
för den politiska organisationen”. Därutöver finns en separat del för 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden.

Då sammanträdesadministrationen genomförs på samma sätt finns en 
möjlighet att ha samma reglemente för den gemensamma politiska 
organisationen. Det innebär att vid kommande revideringar kan fokus 
läggas på respektives del. Den gemensamma delen kommer givetvis också 
att ses över. Där kommer fler ögon att vaka över att nämnderna i möjligaste 
mån har liknande rutiner.

Vid revideringen har en jurist från Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) varit behjälplig för att uppdatera nuvarande reglemente.

Strävan med att arbeta så lika som möjligt i ärendehanteringssystemet och 
mötesmodulen pågår. Det går inte att komma ifrån att nämndsekreterarna 
arbetar på lite olika sätt med tanke på att det är olika verksamhetsområden. 
Det innebär också att det är enklare att kunna vikariera för varandra vid 
behov. 

Med ett gemensamt reglemente ökar samarbetet ytterligare genom att se 
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hur det fungerar i praktiken och vid de olika sammanträdena. På det viset 
blir det ett mer levande dokument som ständigt hålls så aktuellt som 
möjligt.  
  
När andra reglementen ska anta kan den gemensamma delen för den 
politiska organisationen vara samma för dessa, till exempel när det är dags 
för revidering av valnämndens reglemente. Miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente är dock helt eget. Däremot är det avstämt mot det gemensamma 
dokumentet. Detsamma gäller för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund. 

I bilaga finns det nuvarande reglementet med noteringar om var det finns i 
nya förslaget samt det nya reglementet med hänvisning till det nuvarande 
reglementet. Detta med anledning då det skett visa omdispositioner i 
reglementena och nya formuleringar.

Följande kan vara värt att uppmärksamma:
- I arbetsutskottet får ersättare endast närvara vid tjänstgöring. Detta 

är praxis. Undantag göras på förslag från ordförande eller att 
arbetsutskottet är eniga om närvarande vid särskilda tillfällen.

- Tillsyn av läkemedel är ännu inte löst så när det inte finns någon 
särskilt utsedd hamnar detta hos kommunstyrelsen tills vidare. Det 
är dock inte noterat enskilt i reglementet.

- Kommunfullmäktige beslutar om utskott får inrättas.
- Barn- och utbildningsnämnden har numera med Campus med dess 

verksamhet och ansvaret för Högerudafonden i sin del av det 
gemensamma reglementet.

   
Beslutsgång
Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden ska 
besluta om att tillstyrka förslag till antagande vad gäller den gemensamma 
delen samt om respektives del efter sedvanlig prövning.

När så har skett kommer förslaget att lämnas vidare för beslut i 
kommunfullmäktige.   

Nuvarande reglemente antogs av kommunfullmäktige 6 februari 2017, § 
15. Därefter har revidering skett samt antagits av kommunfullmäktige 19 
mars 2018, § 45, 28 maj 2018, § 70 samt 25 juni 2018, § 85.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-28

Skickas till
Berörda nämnder
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