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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista  2021-05-25 

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning 

§ 129 Markreglering enligt gällande detaljplan 2021/111 

§ 130 Inventarier Målilla skola 2021/110 

§ 131 Svar på remiss av författningsförslag i
promemorian Barnets bästa när vård enligt 
LVU upphör Ds 2021:7 

2021/63 

§ 132 Svar på remiss Radiologiska skador –
skadestånd, säkerheter, skadereglering från 
utredningen om skadereglering vid en 
radiologisk olycka 

2021/73 

§ 133 Valdistriktsindelningen vid valen 2022 2021/108 

§ 134 Antalet ledamöter och ersättare samt
indelning i valkretsar vid val till 
kommunfullmäktige 2022 

2021/109 

§ 135 Årsredovisning 2020 för
Samordningsförbundet i Kalmar län 

2021/104 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 129/2021 Dnr 2021/111 

Markreglering enligt gällande detaljplan 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge i uppdrag åt samhällsbyggnadsgruppen att ta 
fram förslag på markregleringar i enlighet med gällande detaljplaner i 
respektive tätort. 

Sammanfattning 
Behov finns att få till markregleringar för mark som enligt detaljplan är 
klassad som allmän plats men i dag ägs av annan part. 

Ärendebeskrivning 
I flera orter finns det behov av att kommunen säkrar tillgången till allmän 
plats i enlighet med aktuella detaljplaner.  

Orsakerna till att kommunen inte reglerat marken tidigare kan vara flera. 
Oavsett så uppstår det löpande problem där så inte har skett, framförallt i 
tider när kommunen är i en expansiv fas med investeringar och 
exploatering-ar. 

För att komma till rätta med detta föreslås att samhällsbyggnadsgruppen tar 
fram förslag på markregleringar ortsvis med start i Virserum, Silverdalen 
och Mörlunda. Behov finns i samtliga tätorter men i dessa är det flest 
aktuella ärenden som påverkas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD 2021-05-06 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsgruppen 
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KSAU § 130/2021 Dnr 2021/110 

Inventarier Målilla skola 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att kommunens fastighetsförvaltnings driftmedel 
för 2021 ska belastas med skolverksamhetens inköpa av inventarier till den 
nya skolan/särskolan i Målilla. Kostnaden beräknas till maximalt 700 tkr av 
befintlig budget. 

Sammanfattning 
Skolverksamheten saknar budget för att köpa in inventarier (möbler) till 
den nybyggda skolan och särskolan i Målilla.  

Ärendebeskrivning 
Skolverksamheten har ingen budget att köpa in inventarier (möbler) till den 
nybyggda skolan och särskolan i Målilla. Skolan har nu tagit in offerter 
som visar på att kostnaden är 700 tkr. Lokalerna är planerade att börja 
användas vid höstens skolstart i augusti 2021. Budget för 
byggentreprenaden räcker inte till för att täcka inköp av inventarierna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse fastighetschef 2021-04-20 

Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 131/2021 Dnr 2021/63 

Svar på remiss av författningsförslag i 
promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU 
upphör Ds 2021:7 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att avstå från att lämna yttrande på remissen. 

Sammanfattning 
Promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7) har 
översänts på remiss. 

Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet har översänt promemorian Barnets bästa när vård 
enligt LVU upphör (Ds 2021:7) på remiss. Svar på remissen ska vara 
Socialdepartementet tillhanda senast den 11 juni 2021. 

Arbetsutskottet beslutade att översända remissen till socialnämnden för att 
återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller förslag om att avstå detta. 

Socialnämnden beslutade § 53/2021 att avstå från att lämna yttrande på 
remissen. 

Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7) 
Socialnämnden § 53/2021 

Skickas till 
Socialdepartementet 
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KSAU § 132/2021 Dnr 2021/73  
 
Svar på remiss Radiologiska skador – 
skadestånd, säkerheter, skadereglering från 
utredningen om skadereglering vid en 
radiologisk olycka 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att avstå från att lämna yttrande på remissen. 
 
Sammanfattning 
Miljödepartementet har översänt Radiologiska skador – skadestånd, 
säkerheter, skadereglering från utredningen om skadereglering vid en 
radiologisk olycka på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljödepartementet har översänt Radiologiska skador – skadestånd, 
säkerheter, skadereglering från utredningen om skadereglering vid en 
radiologisk olycka på remiss. Svar på remissen ska vara 
Miljödepartementet tillhanda senast den 22 juni 2021. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 84/2021 att översända remissen till 
kommunjuristen för att återkomma med yttrande eller förslag om att avstå 
detta. 
 
Kommunjuristen har lämnat svar där det föreslås att kommunen avstår från 
att lämna yttrande på remissen. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Radiologiska skador – skadestånd, säkerheter, 
skadereglering från utredningen om skadereglering vid en radiologisk 
olycka 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 84/2021 
Yttrande från kommunjuristen 2021-05-18 
 
Skickas till 
Miljödepartementet 
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KSAU § 133/2021 Dnr 2021/108  
 
Valdistriktsindelningen vid valen 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera ärendet till kommunkansliet för 
beredning. 
 
Sammanfattning 
Besked om valdistriktsindelningen ska lämnas till Länsstyrelsen senaste 
den 1 oktober 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen ska enligt 4 kap 17 § vallagen se över indelningen i valdistrikt 
året närmast före det år då ordinarie valt till riksdagen ska hållas. 
 
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast  
1 december 2021 för att beslut ska kunna tillämpas vid valen 2022. För 
kommunernas del innebär det att beslut ska meddelas till länsstyrelsen 
senast den 1 oktober 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Länsstyrelsen i Kalmar län 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
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KSAU § 134/2021 Dnr 2021/109  
 
Antalet ledamöter och ersättare samt indelning 
i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2022 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige ska vara 
oförändrade vid valen 2022. Det innebär 45 ledamöter. 
 
Vidare föreslås att Hultsfreds kommun fortsatt är en valkrets.  
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen önskar besked om antalet ledamöter och ersättare samt 
indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Antalet ledamöter och ersättare 
Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska 
ha. Beslutar kommunfullmäktige att antalet ska ändras, ska beslutet 
tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet.   
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. 
Länsstyrelsen ska genast underrättas om kommunfullmäktiges beslut. 
 
Valkretsindelning 
Vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets. En 
kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får delas in i 
valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det. Antalet personer som 
har rösträtt i en kommun ska beräknas på grundval av uppgifterna i 
folkbokföringsdatabasen hos Skatteverket den 1 mars det år beslutet om 
valkretsindelning tas. 
 
Den 1 mars 2021 hade 11 135 personer i Hultsfreds kommun rösträtt. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Länsstyrelsen i Kalmar län 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 135/2021 Dnr 2021/104  
 
Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet 
i Kalmar län 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att för Hultsfreds kommuns del godkänna årsredovisningen för 2020 samt 
att bevilja ansvarsfrihet för 2020. 
 
Sammanfattning 
Godkännande av årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet överlämnas för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Kalmar län har, i enlighet med Lagen om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) översänt 
årsredovisning, granskning av årsredovisningen samt revisionsberättelse för 
2020. 
 
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 2020 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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