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KSAU § 152/2020 Dnr 2020/116

Försäljning av mark del av X i 
Virserum
Beslut
Arbetsutskottet godkänner köpekontrakt med Region Kalmar län för del av 
fastigheten X i Virserum.

Sammanfattning
Region Kalmar län vill av Hultsfreds kommun köpa mark för att uppföra en 
ambulansstation i Virserum.

Ärendebeskrivning
Region Kalmar län vill köpa mark av Hultsfreds kommun för att uppföra en 
ambulansstation i Virserum. Förslag till köpekontrakt har upprättats. 
Områdets storlek är 2 532 m² och är en del av fastigheten X. 
Köpeskillingen är 126 600 kronor. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-07
Köpekontrakt

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
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KSAU § 153/2020 Dnr 2020/117

Brand och utrymningsåtgärder på Hagadal
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge AB Hultsfreds Bostäder i uppdrag att åtgärda 
de brister som Brand & Riskanalys påtalat i sin utredning daterad 2020-06-
10. Medel för dessa åtgärder, 900 000 kr, flyttas från ”ventilation Vena 
skola”.

Ärendebeskrivning
I samband med en utredning avseende sport- och simhallsanläggningen 
Hagadals underhållsbehov, har även brand och utrymningssäkerheten 
besiktigats, utifrån dagens krav i Plan- och bygglagen (PBL). Detta görs 
utifrån krav i Lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Besiktningen som är utförd av Brand och Riskanalys, visar på en mängd 
åtgärder som är rimliga att låta utföra. Åtgärderna är av en mängd olika 
teknisk karaktär, ny utrymningsdörr från stora sporthallen, nya branddörrar, 
komplettera nödljusbelysning med mera.

Dessa åtgärder är kostnadsberäknade till 900 000 kr, och föreslås att utföras 
under hösten 2020 med ramavtalsentreprenörer. Projektet ”ventilation Vena 
skola” är flyttat i tid och ska utföras sommaren 2021, därför föreslås att del 
av medel från detta projekt flyttas till ”brand och utrymningsåtgärder 
Hagadal”.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-07

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
Ekonomikontoret
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KSAU § 154/2020  

Kameraövervakning stationsområdet i 
Hultsfred
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att installera övervakningskameror på 
Stationsområdet utifrån redovisat behov.

Finansiering sker ur investeringskontot för stationsområdet.

Vad gäller kommunens syn på kameraövervakning ska arbetet samordnas 
av fastighetschef, säkerhetsskyddschef och säkerhetssamordnare.

Ärendebeskrivning
AB Hultsfreds Bostäder redogör för behovet av kameraövervakning vid 
Stationsområdet i Hultsfred. En konsekvensbedömning har lämnats in.

Beslutsunderlag
Konsekvensbedömning

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
Räddningstjänsten
Dataskyddsombudet
Ekonomikontoret
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KSAU § 155/2020 Dnr 2020/97

Rivnings- och saneringsåtgärder Hultåsa samt 
skjutbana
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge AB Hultsfreds Bostäder och Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) i uppdrag att påbörja åtgärder i enlighet med 
redovisat förslag i två steg, där steg 1 är kostnader för analyser, 
undersökningar och rivningsplaner och där steg 2 är själva rivningarna och 
saneringarna. 

Vidare beslutas att finansiering av steg 1 (50 000 kr) sker ur 
investeringsprojektet ”utvecklingsprojekt skatt” innevarande år.

Vad gäller steg 2 (585 000 kr + 1 000 000 kr) tas detta med i pågående 
budgetprocess för 2021. 

Sammanfattning
AB Hultsfreds Bostäder har lämnat förslag på rivningsåtgärder vid Hultåsa 
samt skjutvallsområdet.

Ärendebeskrivning
Inför exploateringen av Herrstorpet, efter verkställd detaljplan, behöver 
områdets byggnader och tillhörande anläggningar hanteras. 

En mindre arbetsgrupp bestående av ÖSK, planavdelning, ABHB och kultur- 
och fritid har gått igenom behovsbild och vilka möjligheter samt 
begränsningar som finns gällande byggnadsbeståndet inom området samt 
närliggande områden.

I planarbetet och det efterföljande detaljprojekteringsarbetet för 
exploateringen har endast vissa saneringar ingått. Bland annat den gamla 
deponin som finns på området. Inga byggnader och tillhörande anläggningar 
har ingått då dessa inte inkräktar på exploateringen fysiskt. Däremot påverkar 
vissa delar estetiken på området och framförallt så innebär de 
underhållsbehov om inga åtgärder vidtas nu.  

Arbetsgruppen har kommit fram till att samtliga byggnader och tillhörande 
anläggningar i Hultåsa strax söder om Herrstorpet samt skjutvallsområdet 
väster om Herrstorpet bör rivas. Skjutvallsområdet påverkas vid framtida 
utveckling av området enligt planprogrammet som togs fram 2016. 
Tegelbruket behöver renoveras och underhållas. Denna byggnad har 

6



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-09-15

2(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

bevarandestatus enligt detaljplanen; den får inte rivas och dess karaktärsdrag 
vad gäller stensockel med eldningsskott och tegelfasaden ska bibehållas. 
Övriga byggnader vid Herrstorpet behålles men underhålles ej mer än 
nödvändigt ur allmänhetens skadesynpunkt.

I första skedet föreslås att undersökningar och rivningsplaner genomförs och 
i andra skedet rivningar och marksaneringar samt vissa kompensations- och 
markåtgärder.
Skulle det gå att återbruka någon byggnad kommer det att beaktas vid 
rivningstillfället. Se bifogad ritning, bilaga 1.

Osäkerhet finns gällande: 
- El-kablar i mark
- Återfyllning av vattenbrunn
- Asbestförekomst
- Länsstyrelsens krav på främst tegelbruksbyggnaden

Följande åtgärder gällande rivning/sanering föreslås:
Steg 1

- Saneringsplan för skjutvallen 20 000 kr
- Rivningsplan/utredning av Herrstorpet/Hultåsa 30 000 kr 

Steg 2
- Sanering av skjutvallen 100 000 

kr
- Miljökompensation skjutvall (ex. sandvall för insekter) 50 000 kr
- Rivning av skjutvallsbyggnader 100 000 

kr
- Rivning av byggnaderna vid Hultåsa 200 000 

kr
- Markåterställningar/gräs/ängssådd 50 000 kr
- Oförutsett 10% 85 000 kr

Summa
635 000 

kr
Följande åtgärder gällande tegelugnens bevarande/underhåll/renovering 
föreslås:

- Medel för utredning av bevarandet av tegelugnen 100 000 
kr

- Medel för renovering av tegelugnen 900 000 
kr

Summa       
1 000 000 
kr
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Området kring tegelbruket och själva tegelbruket behöver få ett syfte. Kultur- 
och fritidsförvaltningen behöver därför separat ta fram planer och riktlinjer 
för hur det ska hanteras både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Beträffande markskötseln föreslås att
- ÖSK får återkomma med en plan för hur naturmarken ska kunna 

vårdas och bibehållas inom området Hultåsa. I ett inledande skede 
kan maskinell slåtter genomföras 1-2 år för en kostnad av 50-100 
tkr/år där uppstädning av stängsel och annat material ingår första året. 
Inom denna period får ÖSK återkomma med en långsiktig lösning. 
Kostnaderna för år 1-2 får hanteras inom ramen för verksamheten 
park inom gata/park.”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga 2020-08-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 128/2020-08-18, 148/2020
Tjänsteskrivelse 2020-08-26

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
Ekonomikontoret
Budgetberedningen
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KSAU § 156/2020 Dnr 2020/115

Revisionsrapport granskning av verksamheten 
vid fritidsgårdar i Hultsfreds kommun
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att skicka remissen till kultur- och fritidschefen för 
att återkomma till arbetsutskottet med yttrande.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att genomföra en 
granskning av verksamheten vid fritidsgårdar. Granskningen ligger inom 
den av revisorerna antagna granskningsplanen. Svar på rapporten ska vara 
revisionen tillhanda senast den 30 november 2020.

Beslutsunderlag
Missiv och revisionsrapport

Skickas till
Kultur- och fritidschefen
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KSAU § 157/2020

Anmälningsärenden
1. Brev till polisen – Tack för att ni kämpar för att hålla Sverige tryggt
2. Kallelse lantmäteriförrättning
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KSAU § 158/2020  

Erbjudande av influencavaccin till vård- och 
omsorgspersonal
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att kommunen kostnadsfritt ska erbjuda 
influensavaccin till all personal inom vård och omsorg som arbetar nära 
patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa. 

Kostnaden för vaccineringen belastar socialförvaltningen och söks 
ersättning för enligt Förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och 
kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och 
sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.

Sammanfattning
Förslag om att kostnadsfritt erbjuda vård- och omsorgspersonal vaccinering 
mot säsongsinfluensa.

Ärendebeskrivning
Med anledning av den situation som Sverige befinner sig i gällande Covid-
19 uppdaterade Folkhälsomyndigheten i september 2020 
rekommendationerna gällande vaccination för säsongsinfluensa till att 
inkludera influensavaccination av vård- och omsorgspersonal. På grund av 
den rådande situationen bör riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal 
prioriteras för vaccination mot säsongsinfluensa fram till och med slutet av 
november 2020.

Vårdpersonal har en viss ökad risk för att bli utsatt för smitta och därmed 
insjukna i influensa. En minskad influensaförekomst bland vård- och 
omsorgspersonalen innebär en minskad smittrisk för alla personer som 
personalen tar hand om och en lägre sjukfrånvaro bland personalen. För att 
stärka patientsäkerheten och minska risken för vårdrelaterad smitta 
rekommenderas vaccination av all personal inom vård och omsorg som 
arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig 
influensa. Vaccination är särskilt viktigt för personal som arbetar nära 
personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Finansiering
Kostnaden för vaccineringen belastar socialförvaltningen och söks 
ersättning för enligt Förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och 
kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och 
sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef 2020-09-11

Skickas till
Kommunchefen 
Socialförvaltningen
Ekonomikontoret
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