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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

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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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

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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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse 2020-06-02

Skickas till
Plan- och byggsamrådet
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

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



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-06-02

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Skickas till
Kommunfullmäktige



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-06-02

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

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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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Remissvar samt remissredogörelse
Förslag till styrdokument Policy för hållbarhet
Förslag till styrkort för hållbarhet

Skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret
Budgetberedningen
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

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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