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KSAU § 191/2021    
 
SEKOM-analys 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde presenterar en representant från Statisticon en 
samhällsekonomisk analys av Hultsfreds kommun. Analysen visar 
nuvarande status utifrån tio olika socioekonomiska faktorer. 
 
Skickas till 
Sektionschefen 
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KSAU § 192/2021 Dnr 2020/30  
 
Slutrapport Målilla skola 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Sammanfattning 
En slutrapport om ombyggnationen av Målilla skola överlämnas till 
arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde lämnar fastighetschef Mikael Pettersson och 
fastighetsingenjör Nicklas Holmquist en slutrapport angående Målilla 
skola. I rapporten framgår bland annat följande: 
”Uppdraget innebar att skapa en helt ny byggnad som inrymmer särskola, 
kök, matsal. Huskroppen skulle vara kopplad till befintlig skolbyggnad för 
att underlätta för elever och personal samt att göra hela skolan inkluderande 
för alla elever oberoende av enskilda behov. Eftersom byggnationen 
innefattar anpassningar speciellt för elever med olika funktionsvariationer 
så är uppdraget att möjliggöra en skolgång för elever med synsvaghet, 
nedsatt rörelseförmåga, koncentrationssvårighet, och olika diagnoser, så 
planeras byggnaden med högre krav på olika byggdelar än en 
normalbyggnad. 
 
Kopplingen mellan nya matsalen och den intilliggande förskolan lades till 
för att barnen i förskolan också skulle kunna använda nya matsalen. Detta 
gjorde att det bara behövs ett kök för både skolan och förskolan, vilket 
innebar att inga framtida underhåll behövs i förskolans kök. 
 
Byggnationen som tog ca 1 år resulterade i en för verksamheten mycket fin, 
anpassad och ändamålsenlig ny skolbyggnad som stämmer överens med de 
krav och önskemål som skolledningen och barn- och utbildningsnämnden 
beställde. Nybyggd yta är ca 2 000 kvadratmeter. Tidsplanen för projektet 
som helhet stämde enligt de i förväg uppsatta ramarna. Slutbesiktning 
gjordes i början av juni 2021 för att kunna ta hela byggnaden i bruk till 
skolstarten i augusti 2021. 
Den tidigare tillfälliga modulbyggnationen som hyrts från och med 2016 
monterades ner 2021-08-03.” 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 37/2020 
Kommunstyrelsen § 12/2020 
Slutrapport ABHB 2021-08-11 
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Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 193/2021 Dnr 2021/149  
 
Revisionsrapport granskning av ombyggnad av 
äldreboenden 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera rapporten till kommunchefen för att 
samordna ett yttrande från kommunstyrelsen och socialnämnden som kan 
överlämnas till revisionen. 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av ombyggnad av äldreboenden. Granskningen ligger inom den 
av revisorerna antagna granskningsplanen. Rapporten överlämnas till 
kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. Svar ska vara revisionen 
tillhanda senast den 30 november 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och rapport granskning av ombyggnad av äldreboenden 
 
Skickas till 
Kommunchefen 
Socialnämnden f k 
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KSAU § 194/2021   
 

Anmälningsärenden 
1. Protokoll Kommunförbundet Kalmar län 2021-08-26 
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