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KSAU § 200/2020 Dnr 2019/169  
 
Lägesrapport Batteriet 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Utvecklingschef Lars Gjörloff och Joakim Ljungkvist lämnar en 
lägesrapport över pågående arbete kring området ”Batteriet”. 
 
Skickas till 
Lars Gjörloff 
Joakim Ljungkvist 
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KSAU § 201/2020 Dnr 2020/31  
 
Diskussion kring byggbara planer 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendet tas upp på plan- och byggsamrådet och får sedan återkomma till 
arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling, Jonny Bengtsson, Mattias 
Wärnsberg, Mikael Lång, Nermina Mizimovic och Lena Hasting, samtliga 
S, har tidigare lämnat in en motion om framtagande av byggbara planer 
avseende byggande av en eller flerbostadshus på alla orter i kommunen. 
Kommunfullmäktige beslutade att anse motionen bifallen i och med 
yttrandet från samhällsbyggnadsgruppen där det framgår att 
planutredningen från 2016, med vissa justeringar, fortfarande är aktuell. I 
yttrandet lämnas en redogörelse för dagsläget i kommunens tätorter. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 133/2020 att bjuda in 
samhällsbyggnadsgruppen för att ha en diskussion utifrån det 
sammanställda svaret om övriga planer exempelvis tidplan och detaljplan 
för Mörlunda. 
 
På dagens sammanträde redogör VD Helena Grybäck Svensson, 
utvecklingschef Lars Gjörloff och planarkitekt Miranda Boethius för 
byggbara planer i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Tomas Söreling, Jonny Bengtsson, Mattias Wärnberg, Mikael 
Lång, Nermina Mizimovic och Lena Hasting, samtliga S, 2020-03-02 
Kommunfullmäktige § 9/2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 62/2020 
Tjänsteskrivelse och underlag 2020-06-26 
 
Skickas till 
Samhällsbyggnadsgruppen 
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KSAU § 202/2020   
 
Strategisk lokalplanering 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Mikael Pettersson och VD Helena Grybäck Svensson 
redogör för en översiktlig lokalplanering för kommunen.  
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 203/2020   
 
Information om stängning av trafik vid Tors 
plan i Hultsfred 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att samhällsbyggnadsgruppen får arbeta vidare 
utifrån dagens diskussioner. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektchef Jens Karlsson och utvecklingschef Lars Gjörloff informerar om 
kommande stängning av trafik på Tors plan i Hultsfred. 
 
Skickas till 
Samhällsbyggnadsgruppen 
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KSAU § 204/2020 Dnr 2020/149  
 
VA-taxa 2021 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta om en taxehöjning på 5 % på brukningsavgifternas fasta och 
rörliga del för 2021. Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade. 
 
Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
komplettera taxedokumentet med nya beteckningar för mätare och att de 
gamla beteckningarna finns kvar under en övergångsperiod.  
 
Sammanfattning 
För att klara ökade kapitalkostnader och tillskapande av utökad 
investeringsfond för framtida stora investeringar, trots neddragning av 
driftkostnader, krävs en taxehöjning på 5 % på fast och rörlig del för 2021. 
 
Höjningen innebär en utökad årskostnad med 394 kr för en normalvilla. 
 
Ärendebeskrivning 
Den årliga översynen av VA-taxan har varit omfattande. Tyvärr har inte 
alla moment som planerats hunnit utredas. Därför har inga förändringar 
föreslagits bland annat på anläggningsavgifterna. ÖSK har heller inte 
hunnit se över möjligheten till att införa dagvattentaxa vilket kräver 
omfattande inventeringsarbete för att få fram konsekvenserna. Det har 
också funnits en ambition att se över textstrukturen i både taxedokumentet 
och de allmänna bestämmelserna för den kommunala vatten- och 
avloppsanläggningen (ABVA), men tyvärr har även detta fått prioriteras 
ned. 
 
Översynen har trots nedprioriteringarna varit omfattande då båda ÖSK:s 
ägarkommuner står inför omfattande investeringsbehov. I Hultsfred finns 
också ett stort investeringsbehov kopplat till ett par större 
exploateringsprojekt. Dessa innebär dock intäkter som underlättar för 
taxans utveckling.  
Den i särklass största investeringsposten över budget-/planperioden  
(2021–2026) är dock VA-saneringar av ledningsnätet. 
 
Det finns ett antal faktorer som är viktiga att beakta vid beslut om ny taxa. 
Bland annat att taxan förutsätter aktivt nyttjande av möjligheterna till 
investeringsfond (avsättningar) samt att innevarande års budget (2020) 
avseende investeringar hanteras enligt prognos från delårsbokslutet.  
I år har långtidsprognosen för taxan gjorts endast för perioden 2020–2026 
(sju år) att jämföra med tidigare år då vi tittat 15 år framåt. Anledningen till 
detta är att vi anser att det ger en mer rättvis bedömning utifrån 
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investeringsplanerna för samma period. För perioden efter 2026 är inte 
investeringsbehoven lika klara. 
Driftkostnaderna har också trimmats ned ordentligt för att skapa utrymme 
till utökade kapitalkostnader. Ramförändringen på driftkostnaderna som 
förslagits uppgår till - 2 047 tkr netto.  
  
Förändring taxedokument 
Enda förändringen, utöver taxenivån, i taxe-dokumentet är att under en 
övergångsperiod ha både gammal och ny beteckning med i 
mätarstorlekarna enligt nedanstående förslag. Bakgrunden är att de gamla 
mätarstorlekarna håller på att fasas ut och nya beteckningar införs. 
 
Gammal            Ny  
Beteckning      Beteckning 
QN 2,5                Q3 4 
QN 6                   Q3 10                  
QN 10                 Q3 16                           
QN 40                 Q3 63                  
QN 60                 Q3 100 
QN 80                 Q3 160 
QN 100               Q3 250 
 
Taxeprognos 
Det finns investeringar där investeringsfond kan nyttjas till ett belopp av 
38 630 tkr. Det handlar bland annat om ett par överföringsledningar mellan 
samhällena. Inför 2020 finns 22 681 tkr avsatta i investeringsfonden för 
några av dessa investeringar. Det finns således ett behov av att fylla på 
fonden med nästan 16 mnkr. 
 
Förslaget till taxa bygger alltså på att ytterligare medel ska avsättas under 
2020-2026. För att hålla ned taxan föreslås också att föregående års resultat 
läggs till investeringsfonden.  
 
Konsekvens ”normalvilla” 
Tittar man på typhus A (normalvilla med 150 m3 årsförbrukning) så 
innebär  
5 % höjning av taxan 394 kr/år för 2021.  
 
Årskostnad före höjning = 8 484 kr. 
Årskostnad efter höjning = 8 878 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till VA-taxa 
Tjänsteskrivelse från projektchefen 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 205/2020 Dnr 2020/150  
 
Renhållningstaxa 2021 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta renhållningstaxa för 2021 att gälla från 1 januari 2021, samt 
prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus 
och verksamheter, med oförändrade priser jämfört med 2020.  
 
Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta de 
föreslagna justeringarna av prislistan för mottagande av avfall från 
verksamheter på Kejsarkullens avfallsanläggning.  
 
Sammanfattning 
Förslag till renhållningstaxa för 2021 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Inför 2021 föreslås inga förändringar av renhållningstaxan på grund av 
förseningar i den nya lagstiftningen gällande fastighetsnära insamling och 
tillståndspliktiga insamlingssystem som skulle börjat gälla 2021.  
 
Renhållningen inväntar således besked gällande kommande 
lagstiftningsförslag. Taxorna kommer sedan att justeras efter dom 
förutsättningar som blir gällande inför 2022. 
 
Vissa justeringar görs i taxan för 2021 gällande mottagande av avfall från 
verksamheter på Kejsarkullens avfallsanläggning. Behandlingspriset för 
träavfall har gått ner och taxan för mottagande av träavfall till flisning 
sänks med 200 kr/ton.  
 
En skatt på avfallsförbränning infördes under året och kommer att höjas 
stegvis under totalt tre år. Det kan även bli ökade avgifter för förbränning 
på grund av att förbränningsanläggningarna ska betala kostnader för 
utsläppsrätter. För att kompensera för ökade kostnader för behandling av 
brännbart avfall höjs taxan för brännbart avfall och för sammansatta möbler 
som också bränns, med  
115 kr/ton. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till renhållningstaxa 
Prislista för förpackningar och returpapper 2021 
Prislista för verksamhetsavfall till Kejsarkullen 2021 
Tjänsteskrivelse från projektchefen 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 206/2020 Dnr 2016/133  
 
Policy för systematiskt brandskyddsarbete 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna den reviderade policyn för systematiskt brandskyddsarbete, 
benämnt SBA. 
 
Vidare föreslås att nuvarande policy upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har genom KS §209/2016 gett fastighetsavdelningen på 
Östra Smålands kommunalteknikförbund, benämnt ÖSK, uppdrag att 
revidera SBA-policy. Fastighetsavdelningen, som numera tillhör AB 
Hultsfreds bostäder, har remitterat policyn till kommunens samtliga 
förvaltningar och sammanställt inkomna synpunkter. Genom det arbetet har 
en ny policy tagits fram och tillhörande riktlinjer kommer att redovisas för 
beslut efter antagande av policy. 

Ärendebeskrivning 
SBA-policy är ett samarbete mellan fastighetsägare och nyttjare som 
arbetar med minskning av brandrisker och hantering av redan uppkomna 
brandolyckor. Policyn är ett resultat av lagkrav i Lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor. Räddningstjänsten som tillsynsmyndighet har 
tolkningsföreträde i frågor kring SBA-policy. 
Beslut om att SBA-policy ska gälla i fastigheter som ägs av Hultsfreds 
kommun togs enligt KS 36/2014 och KS 37/2014.  
Då revidering av SBA-policy har lett till effektivisering och förbättringar, 
finns det ett behov att häva den gamla policyn och besluta om att den nya 
policyn ska gälla.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 36/2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 209/2016, 70/2020,  
Systematiskt brandskyddsarbete, Revidering av policy, daterad 2020-04-14 
SBA-policy, Brandskyddspolicy  
SBA-policy, Byggnadstekniskt brandskydd  
SBA-policy, Brandskyddsorganisation 
SBA-policy, Larmlista  
SBA-policy, Kontrollista  
SBA-policy, Riskvärdering  
SBA-policy, Utbildning och övning SBA-policy, Gränsdragningslista SBA-
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policy, Skriftlig redogörelse 
Tjänsteskrivelse från fastighetsingenjör 2020-10-20 
 

  Skickas till 
  Kommunstyrelsen
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KSAU § 207/2020    
 
Julsamkväm för anställda 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar enligt personalchefens förslag nedan. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av Covid-19 har det tidigare fattats beslut om att 
tidigarelägga årets julgåva. Personalchef Hans Andersson redogör på 
dagens sammanträde för förslag om att cheferna också i år har i uppdrag att 
som vanligt ordna julsamkväm för sina anställda. 
 
Skickas till 
Personalkontoret 
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KSAU § 208/2020 Dnr 2020/147  
 
Kompetens- och omställningsavtal  KOM-KR 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar anta SKR:s cirkulär 20:24 Överenskommelse om 
Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR med mera. 
 
Frågan om finansiering av premien för 2021 remitteras som ärende till 
ombudgeteringen och från och med 2022 till budgetberedningen då 
arbetsgivaren årligen ska betala en premie till fonden med 0,1% av 
årslönesumman. 
 
Sammanfattning 
Ett nytt Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR har tecknats mellan 
centrala parter. Avtalet gäller från och med 2020-05-01 och ersätter då 
KOM-KL. Till grund för avtalet ligger KOM-KL Överenskommelse om 
omställningsavtal i lydelse 2016-12-07 samt Principöverenskommelse – 
lokala omställningsmedel, TLO-KL och ändrad turordningsbestämmelse i 
Allmänna bestämmelser (AB), se cirkulär 16:67. 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens      
arbetsgivarorganisation träffade den 1 maj 2020 Överenskommelse om    
Kompetens och omställningsavtal, KOM-KR med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal 
verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare jämte i 
förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till 
AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från personalchefen 2020-10-13 
Cirkulär 20:24 Överenskommelse om Kompetens- och 
omställningsavtal  KOM-KR 
 
Skickas till 
Personalchefen 
Ekonomikontoret 
Budgetberedningen 
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KSAU § 209/2020 Dnr 2020/146  
 
Direktiv för att beräkna ram och budget 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottet fastställer föreslagna direktiv för att beräkna ram och 
budget 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
För att ram till budget 2022 ska kunna beräknas måste ett antal parametrar 
beslutas. Flera av parametrar som behövs till direktiven baseras på SKRs 
”Budgetförutsättningar för åren 2020-2023” (cirkulär 20:32) för KPI, KPIF 
och löneökningar.  Där det finns avtal med andra index eller 
beräkningsgrunder, ska de användas.   
 
De viktigaste parametrarna är utanför SKRs förslag och föreslås enligt 
nedan: 

 minskad befolkning med 175 per år 
 oförändrad skattesatts på 21,91 kronor per skattekrona 
 demografimodellerna används, där den generella modellen innebär 

anpassningar på 1% 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2020-10-11 
Direktiv för att beräkna ram/budget 2022 med demografi 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 210/2020 Dnr 2020/148  
 
Nyttjanderättsavta gällande Hultsfreds Marknad 
 
Beslut 
Arbetsutskottet godkänner nyttjanderättsavtalet gällande kommunal mark 
för marknadsevenemang med Hultsfred Fotbollsklubb. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfred Fotbollsklubb, arrangör av Hultsfreds marknad har önskat att nytt 
5-årigt avtal skrivs. Bland annat för att ytorna ändrats. Förslag på 5-årigt 
avtal har upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från VDn ABHB 2020-10-14 
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 211/2020 Dnr 2020/138  
 
Remiss En långsiktigt hållbar migrationspolitik 
SOU 2020:54 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera remissen till socialnämnden för att 
återkomma till arbetsutskottet med förslag till svar på remissen. 
 
Ärendebeskrivning 
Justitiedepartementet har översänt En långsiktigt hållbar migrationspolitik 
SOU 2020:54 på remiss. Svar på remissen ska vara justitiedepartementet 
tillhanda senast den 7 december 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss En långsiktigt hållbar migrationspolitik SOU 2020:54 
 
Skickas till 
Socialnämnden 
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KSAU § 212/2020   
 

Anmälningsärenden 
1. Protokoll från Kommunförbundet Kalmar län 
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