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KSAU § 16/2022    
 
Information AB Hultsfreds Bostäder 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
AB Hultsfred Bostäders VD Helena Grybäck Svensson redogör för 
bostadsbolagets verksamhet. 
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 17/2022 Dnr 2022/27 

Försäljning av mark i Målilla, del av X 
Beslut 
Arbetsutskottet godkänner förslag till köpekontrakt för del av X. 

Sammanfattning 
Ägarna till fastigheten X har inkommit med förfrågan om att få köpa del av 
fastigheten X, för utökning av tomt. 

Ärendebeskrivning 
Ägarna till fastigheten X har inkommit med förfrågan om att få köpa del av 
fastigheten X, ett område om ca 218 m². Den inköpta marken ska läggas 
samman med deras befintliga fastighet. Ett förslag till köpekontrakt har 
upprättats där kostnaden för marken uppgår till 10 900 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD 2021-12-27 

Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 18/2022 Dnr 2022/26  
 
Utökning av lokaler för Vena skola och 
Ekbackens förskola 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet får återkomma på nästa sammanträde. 
 
Sammanfattning 
Elevantalet har ökat på Vena skola och det finns behov av utökade lokaler. 
För att lösa skolans lokalproblem föreslås att förskolans modul byts ut till en 
tvåvåningsmodul och flyttar ut ur skolans lokaler. I förskolans 
tvåvåningsmodul skapas även kök och matsal för hela förskolans 
verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Inför höstterminen 2017 utökades skolan med ett klassrum och ett grupprum 
för att kunna ta emot fler elever på Vena skola. Samma behov fanns även 
inom förskolan som hade ett ökat antal barn som skulle skrivas in. I augusti 
2017 var det 57 elever på Vena skola och under höstterminen 2021 har 
skolan 91 elever fördelade från förskoleklass upp till årskurs 6. Orsakerna till 
ökningen är inflyttning till Vena under de senaste åren.  
 
Inför höstterminen 2022 finns det behov av att utöka skolans lokaler 
ytterligare för att få plats. I arbetsmiljöronden under 2021 har det 
framkommit att det saknas grupprum samt arbetsplatser för personal. Kurator 
och specialpedagog saknar rum att tillgå på skolan.  
 
Elevprognosen för Vena skola för läsåren 2022-2027 visar på 89-93 elever 
per läsår. Skolan behöver även ha plats för nyinflyttade familjer till Vena de 
kommande åren. 
 
Förskolan befinner sig idag delvis i en enplans modul och delvis med en 
avdelning i skolbyggnaden. För att kunna utöka lokalerna till skolan och 
samtidigt förbättra lokalerna för förskolan föreslår barn- och 
utbildningsförvaltningen att förskolans modul ersätts med en modul i två 
våningar som täcker hela förskolans behov inklusive tillagningskök och 
matsal för förskolan. Lösningen gör att skolan får utökade lokaler i 
skolbyggnaden, där förskolans avdelning finns idag.  
 
För att förskolan ska kunna lämna skolans lokaler krävs en utökning av 
förskolans lokaler som idag finns i modulen. Då ytan där modulen kan 
placeras är begränsad, är enda lösningen en tvåvåningsmodul för förskolan. 
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Förskolan har behov av lokaler som rymmer mellan 65-70 barn och 12-14 
pedagoger.  
 
Kostnader för utökade lokaler för förskola och skola: 
 
Engångskostnader: 
Projektering och ändring av markberedning för vatten/avlopp och el: 200 000 
kronor. Projektering, arbete, dränering och material för utemiljö vid den nya 
förskolemodulen: 1 000 000 kronor. Inventarier och IT-utrustning till förskolan och 
skolan: 250 000 kronor. 
 
Sammanställning engångskostnader:  
Projektering och markberedning modul:  200 000 kr 
Projektering, arbete, dränering, material utemiljö:  1 000 000 kr 
Inventarier och IT-utrustning 250 000 kr 
Renovering ytskikt samt mellanvägg i skolan 200 000 kr 
Totalt: 1 650 000 kr 

 
Driftskostnader: 
Hyra två-våningsmodul: 1 908 000 kronor/år vid fem-års avtal. 
Enplansmodul tas bort och minskar kostnaderna med 561 000 kronor/år.  
Utökade hyreskostnader uppgår således till 1 347 000 kronor/år. 
 
Kostnader för utökad lokalvård, kost och vaktmästeri: 1,1 tjänst vilket uppgår till en 
kostnad på 490 000 kronor/år. 
 
Sammanställning driftskostnader helår:  
Ökade hyreskostnader modul: 1 347 000 kr 
Personalkostnader lokalvård, kost, vaktmästeri: 490 000 kr 
Totalt: 1 837 000 kr  

 
Driftskostnaderna för 2022 uppgår till 918 500 kronor eftersom det blir 
halvårseffekt på driftskostnaderna med start från och med 1 juli 2022. 
 
Tidigare beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-04-12, § 40/2017, att flytta en 
modul med två avdelningar från Virserum till Vena och placera den på 
fotbollsplanen i anslutning till förskolan. Orsaken var ökat antal barn i 
förskoleverksamhet samt ökat elevantal i skolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 85/2021 att äska medel från 
kommunfullmäktige för hyra av en tvåvåningsmodul med tillagningskök och 
matsal till Ekbackens förskola från den 1 juli 2022. Engångskostnader 
uppgår till 1 650 000 kronor och driftskostnader för 2022 uppgår till 918 500 
kronor. Kostnaderna ryms inte inom befintlig budget och beslutet kan endast 
utföras om äskade medel beviljas.    
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2021-12-06 
Barn- och utbildningsnämnden § 85/2021 
 
Skickas till 
Arbetsutskottet 
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KSAU § 19/2022 Dnr 2021/183  
 
Erbjudande om köp av Sommarlovsbiljett 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till barn- och utbildningschefen 
för ytterligare beredning, för att återkomma med förslag till arbetsutskottet.  
 
Ärendebeskrivning 
Kalmar länstrafik erbjuder länets samtliga kommuner att köpa 
Sommarlovsbiljett, för sommaren 2022, till skolungdomar som är 
folkbokförda i kommunen. 
  
Erbjudandet gäller skolungdomar som vid vårterminen lämnar antingen 
årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller år 1 och 
2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Detta gäller även friskolornas 
skolungdomar. 
 
Sommarlovsbiljetten är giltig under sommarlovet och gäller för obegränsat 
antal resor inom Kalmar län. Biljetten är personlig och får inte lånas ut. 
Priset för Sommarlovsbiljetten är preliminärt 538 kronor per biljett (inkl. 
moms). 
 
Arbetsutskottet beslutade § 247/2021 att översända skrivelsen till barn- och 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen för att återkomma 
till arbetsutskottet med yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Kalmar länstrafik 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 247/2021 
Barn- och utbildningsnämnden § 82/2021 
Yttrande kultur- och fritidschef 2021-12-28 
 
Skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
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KSAU § 20/2022 Dnr 2022/22  
 
Flytt av cafeteria från serviceenheten till 
Framsteget 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bevilja att serviceenheten 
överlåter ansvaret samt budget för cafeterian till framsteget. 
 
Sammanfattning 
Med bakgrund av den testperiod där framsteget har ansvarat för cafeterian 
med lyckad utgång föreslår serviceenheten att driften permanent övergår 
till framsteget. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av pandemin valde serviceenheten att pausa verksamheten i 
cafeterian. När det sedan var dags att starta upp igen visade framsteget 
intresse att överta driften av cafeterian då det ses som en meningsfull 
uppgift för de medarbetare man har i sin verksamhet. En testperiod 
genomfördes på två månader med lyckat utfall därför förslår serviceenheten 
och socialförvaltningen att detta blir permanent. 
 
Serviceenheten lämnar därmed ifrån sig en nettobudget på minus 193,1 tkr. 
Serviceenheten behåller budget motsvarande 0,6 tjänst vilket ska användas 
för att täcka eventuell förlust för Framsteget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse serviceenheten 2022-01-12 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 21/2022 Dnr 2021/197  
 
Svar på revisionsrapport Granskning av 
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
räddningstjänstens verksamhet 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet samt översända 
detsamma till revisionen. 
 
Sammanfattning 
Ekonomichefen lämnar förslag till svar på granskning av 
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av räddningstjänstens 
verksamhet. Förslaget är samordnat med räddningschefen. 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av räddningstjänsten. Granskningen ligger inom den av 
revisorerna antagna granskningsplanen. Rapporten överlämnas till 
kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. Yttrande på rapporten ska vara 
revisionen tillhanda senast den 28 februari 2022. Förlängd svarstid har 
efterfrågats och godkänts. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 261/2021 att remittera revisionsrapporten till 
ekonomikontoret för att samordna ett yttrande och efter det återkomma till 
arbetsutskottet. 
 
Ekonomichefen har lämnat följande yttrande: 
” Revisionsrapporten innehåller bedömning av fyra revisionsfrågor varav 
två bedöms uppfyllda, ett bedöms ej uppfyllt och ett bedöms delvis 
uppfyllt. Svar ges nedan på de revisionsfrågor som bedömts ej uppfyllt och 
delvis uppfyllt. 
 
Revisionsfråga: Finns en tydlig planering för verksamheten vad avser 
såväl operativt som förebyggande arbete kopplat till de styrande 
dokumenten och de ekonomiska förutsättningarna? 
 
Revisionen skriver: ”Vi bedömer att det finns en planering av arbetet för 
såväl förebyggande arbete som den operativa räddningstjänsten. Vi 
bedömer att det saknas en tydlig koppling mellan verksamhet och budget. 
Kommun-styrelsen behöver analysera och genomlysa verksamheten, 
framförallt den operativa räddningstjänsten, för att budgetera utifrån 
realistiska förutsättningar, där den stora avvikelsen och återkommande 
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avvikelsen hänförs till antalet insatser. Vi konstaterar att kommunstyrelsen 
som ansvarig nämnd hanterar få ärenden avseende räddningstjänsten. Vi 
anser att ärenden som exempelvis nya krav enligt LSO som gällande 
ledningsberedskap åtminstone borde tagits upp som informationsärende i 
kommunstyrelsen (som ansvarig nämnd för verksamheten). Vidare anser vi 
att kommunstyrelsen behöver tydliggöra uppdraget till 
förvaltningsorganisationen att se över möjligheten att inom kommunens 
totala organisation rekrytera personal som även kan användas som 
räddningspersonal i beredskap.” 
 
Svar/kommentar: En analys av räddningstjänsten kostnader, intäkter, 
antal insatser och larm har gjorts av controller och räddningschef. I 
analysen jämförs statistiken för Hultsfreds kommun med liknande 
kommuner och en av slutsatserna är att räddningstjänsten har många 
insatser per 1000 invånare. Resultatet av analysen presenterades för KSAU 
2021-12-14 och frågan kommer att återkomma under vårens budgetprocess.  
 
Vad gäller nya krav LSO och tillhörande av ledningscentral så har det ge-
nomarbetats av kommunchef och räddningschef med information till kom-
munstyrelsens ordförande och oppositionsråd. Även i budgetdialogen var 
frågan uppe och hanterades av kommunstyrelsen, där man beslutade att till-
föra medel för att täcka kostnaden. Därefter togs ett tjänstemannabeslut då 
det ansågs som en verksamhetsnära fråga.  
 
I det handlingsprogram som är nu gällande står det: 
Rekrytering av personal till räddningstjänsten ska intensifieras genom en 
rad olika insatser för att uppnå fulltaliga styrkor. (Exempelvis 
kombitjänster) 
 
Ansvaret ligger på räddningstjänsten och samtliga förvaltningar/bolag med 
personalkontor/chef som driver frågan. Frågan om rekrytering av RIB 
personal är ständigt aktuell och kan arbetas med mer aktivt. Räddningschef 
och personalchef diskuterar hur detta kan ske framåt.  
 
Revisionsfråga: Sker en tillräcklig uppföljning både utifrån 
handlingsprogrammet och andra mål för verksamheten, samt utifrån 
ekonomiska förut-sättningar?  
 
Revisionen skriver: ”Vi bedömer att kommunstyrelsen i egenskap av 
ansvarig nämnd för verksamheten behöver stärka den årliga utvärderingen 
av handlingsprogrammet. Uppföljning av ”strategikartan” bedöms för detta 
ändamål som otillräckligt. Den återrapportering som sker i samband med 
bud-getberedning och uppföljningsrapporter ger inte i tillräcklig omfattning 
kom-munstyrelsen en bild av verksamhetens kvalité och effektivitet utifrån 
det av fullmäktige beslutade handlingsprogrammet. Kommunstyrelsen bör 
tillse att en systematisk årlig uppföljning och utvärdering sker av 
handlingsprogrammets mål och aktiviteter, med återkoppling till 
kommunstyrelsen” 
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Beslutsunderlag 
Missiv och rapport granskning av kommunstyrelsens styrning och 
uppföljning av räddningstjänstens verksamhet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 261/2021 
Yttrande ekonomichef 2022-01-14 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 22/2022 Dnr 2022/28  
 
Arvodesuppräkning för förtroendevalda 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottet godkänner uppräkningen av arvoden för 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har överlämnat uppräkning av fasta arvoden samt tim- 
och sammanträdesarvoden för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomikontoret 2022-01-17 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunkansliet 
 
 
 

13



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-01-25 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 23/2022 Dnr 2022/13  
 
Redovisning av öppna ärenden 
 
Beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen per 2022-01-17. 
 
Sammanfattning 
Sammanställning av öppna ärenden görs två gånger per år. 
 
Ärendebeskrivning 
En sammanställning har gjorts över öppna ärenden. Per 2022-01-17 är det 
63 ärenden öppna varav 14 är motioner. Det äldsta ärendet är från 2017-05-
23. 
 
Vad gäller motionerna har kultur- och fritid 6 stycken och 
informationsenheten 5 stycken. I övrigt är motionerna jämnt fördelade. 
 
Vid förra redovisningen 2021-08-11 var det 53 ärenden varav 8 motioner. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunkansliet 2022-01-17 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
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KSAU § 24/2022    
 
Lägesrapport Invensys Property Company AB 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet får en lägesrapport gällande Invensys Property Company 
AB och saneringsprojektet på kvarteret Batteriet i Hultsfred. 
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