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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista  2022-03-08 

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning 

§ 55 Presidiemöte med miljö- och
byggnadsnämnden 

§ 56 Starttillstånd för investeringsprojekt ”Kv.
Batteriet och handelsområde Oskar” 

2022/53 

§ 57 VA-verksamhet bokslut 2021 2022/55 

§ 58 Intern kontrollplan 2022 och uppföljning 2022/48 

2022/47 

2022/51 

2022/52 

2022/54 

2021 för kommunstyrelsens verksamheter 

§ 59 Nämndernas uppföljning av intern
kontrollplan 2021 

§ 60 Antagande av detaljplan för del av X

§ 61 Kommunalt förvärv del av fastighet
X 

§ 62 Kommunalt köp av byggnad på ofri grund   
              på X 
              
§ 63 Remiss Program för räddningstjänst vid

kärnteknisk olycka med tillhörande 
delplaner 

2022/46 

§ 64 Remiss av promemoria med förslag till
genomförande av  slutsatser om bästa 
tillgängliga teknik för ytbehandling med  
organiska lösningsmedel och behandling 
av trä och träprodukter  med kemikalier 

2022/50 

§ 65 Remiss av promemorian Barnets bästa vid
fortsatt vård enligt LVU – Utredning som 
ett led i socialutskottets beredning av fråga 
om ändring i LVU (dnr. 1416-2021/22) 

2022/56 

§ 66 Anmälningsärenden 2022/6 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KSAU § 55/2022 

Presidiemöte med miljö- och 
byggnadsnämnden 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 

Ärendebeskrivning 
På mötet deltar ordförande Lennart Davidsson, KD, vice ordförande Niklas 
Gustafsson, M, Konny Bogren, S, Kenneth Björklund, S, miljö- och 
byggnadschef Elisabeth Karlsson och avdelningschef Klas Svensson. 

Aktuella frågor lyfts, bland annat om den gemensamma nämndens 
arbetsformer. 

Skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KSAU § 56/2022 Dnr 2022/53 

Starttillstånd för investeringsprojekt ”Kv. 
Batteriet och handelsområde Oskar”  
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar ge starttillstånd för investeringsprojekt ”Kv. 
Batteriet och handelsområde Oskar”.  

Vidare beslutas att en ekonomisk avstämning av projektet ska ske i 
december 2022. 

Sammanfattning 
Starttillstånd behövs för investeringsprojektet ”Kv. Batteriet och 
handelsområde Oskar”. 

Ärendebeskrivning 
Upphandling av entreprenaden är genomförd och två anbud har inkommit. 

Projektet avser åtgärder på Norra Oskarsgatan med VA-sanering, nya gång- 
och cykelvägar och helt nytt parkstråk längst med delar av Norra 
Oskarsgatan. På Kv. Batteriet ska det byggas ny infrastruktur med vägar 
och VA-ledningar. Ambitionen är att skapa en helt ny infart till Hultsfred 
som inbjuder till både gång, cykel och handel. 

Projektet har en budget på 45 368 tkr uppdelat på tre olika projekt fördelat 
på åren 2022-2023. Därutöver finns 3 334 tkr avsatt för anslutningsavgifter 
VA som kommer ingå i tomtpriset vid försäljning av tomter. Vidare har vi 
erhållit bidrag genom stadsmiljöavtalen (Trafikverket) som för dessa 
projekt kan uppgå till 6 900 tkr. 

Fram till 2022 har projekten inklusive detaljplanskostnader och tillhörande 
utredningar, förprojektering, detaljprojektering och upphandling uppgått till 
ca 8 032 tkr (omsättnings- och anläggningstillgångar). 

Därutöver har kommunens insats i den föregående miljösaneringen av den 
gamla Varta-fastigheten uppgått till 16 898 tkr. Därutöver har också den 
saneringen genererat en nettointäkt på 3 193 tkr till projektet sluttäckning 
deponi Kejsarkullen. 

Bedömd totalkostnad, utifrån lägsta anbud, troliga ÄTA, projektering, 
byggledning, besiktning, etableringsskötsel och upparbetad kostnad 2022 
uppgår till ca 52 200 tkr. 
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Budget och bidrag uppgår till ca 52 280 tkr. Det betyder att det finns en 
marginal på ca 80 tkr utifrån just nu rådande förutsättningar. Det har gjorts 
en riskbedömning utifrån rådande prisstegringar och risken att bidragen 
inte erhålls i sin helhet som visar att det lika gärna kan innebära ett 
underskott på projekten på totalt 7 720 tkr. 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) har i nuläget en bedömd 
etableringskostnad på ca 100 tkr per år i fyra år samt en i nuläget oklar 
utöka driftkostnad. Hur dessa kostnader ska hanteras pågår en diskussion 
med ekonomikontoret. När det är utrett kommer det lyftas i kommande 
budgetdialog.  

Trots att riskbedömningarna visar potentiellt underskott föreslås tilldelning 
ske utifrån befintlig budget men med hänsyn till projektets storlek, 
nuvarande omvärldsutveckling och de risker det innebär föreslås att 
projektledare och projektchef ger en ekonomisk redogörelse av projektet 
hos arbetsutskottet i december 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse projektledare 2022-03-01 

Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 57/2022 Dnr 2022/55 

VA-verksamhet bokslut 2021 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa VA-verksamhetens bokslut för 2021. 

Sammanfattning 
VA-verksamhetens bokslut för 2021 har sammanställts av 
ekonomikontoret. 

Ärendebeskrivning 
Enligt vattentjänstlagen § 50 ska VA-huvudmannen årligen upprätta en 
separat balans- och resultaträkning. Ekonomikontoret har tagit fram bokslut 
för VA- verksamheten för 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-03-01 samt underlag 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 58/2022 Dnr 2022/48 

Intern kontrollplan 2022 och uppföljning 2021 
för kommunstyrelsens verksamheter 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta den intern kontrollplanen 
för år 2022 och godkänna uppföljningen av 2021 års kontrollplan. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens verksamheter har tillsammans tagit fram förslag till 
kontrollplan 2022 i enlighet med riktlinjerna för intern kontroll. Samtidigt 
redovisas uppföljningen av 2021 års kontrollplan. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fattade i september 2018 beslut gällande riktlinjer för 
intern kontroll. Intern kontroll innebär att säkra att det som ska göras blir 
gjort, på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll ska fungera som en 
trygghet för alla som arbetar och verkar i organisationen.  

Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en särskild plan för den interna 
kontrollen. Planen ska följas upp årligen och resultatet ska rapporteras till 
nämnden/styrelsen i den omfattning som fastställts i planen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-02-24 
Kontrollplaner 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 59/2022 Dnr 2022/47 

Nämndernas uppföljning av intern kontrollplan 
2021 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen av 
internkontrollplanerna för 2021. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden har följt upp 2021 års interna kontrollplaner. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fattade i september 2018 beslut gällande riktlinjer för 
intern kontroll. Intern kontroll innebär att säkra att det som ska göras blir 
gjort, på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll ska fungera som en 
trygghet för alla som arbetar och verkar i organisationen.  

Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en särskild plan för den interna 
kontrollen. Planen ska följas upp årligen och resultatet ska rapporteras till 
nämnden/styrelsen i den omfattning som fastställts i planen. Varje nämnd 
ska också rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen 
inom nämnden till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-02-24 
Kontrollplaner och beslut från barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 60/2022 Dnr 2022/51 

Antagande av detaljplan för del av X 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta detaljplan för del av X. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att kunna bilda en ny bostadsfastighet, under-
söka möjligheten till fler bostäder i området samt justera prickmark. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit tillgänglig för samråd och två granskningstillfällen. 
Under samråds- och granskningstiden har tretton yttranden kommit in. 

Sakägare ställer sig negativa till detaljplanen eftersom de förvärvade sin 
fastighet främst för den fria baksidan samt närheten till grönområdet. 
Sakägarna är oroliga för insyn till deras sällskapsytor samt att värdet på 
deras fastigheter kommer minska. 

Övriga yttranden föranledde redaktionella ändringar av planbeskrivning, en 
bullerutredning samt anpassande av plankarta efter bullerutredningens 
resultat. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden § 27/2022 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande och undersökning om 
betydande miljöpåverkan 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 61/2022 Dnr 2022/52 

Kommunalt förvärv del av fastighet X

Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
godkänna förslag till köpekontrakt för del av skogsfastigheten X. 

Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun har förhandlat med säljaren och är överens om ett pris 
på 4 000 000 kronor för del av skogsfastigheten X. Skogsområdet är ca 31 
ha till ytan. Förslag till köpekontrakt har upprättats för del av fastigheten 
X. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD 2022-02-23 
Köpekontrakt 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 62/2022 Dnr 2022/54 

Kommunalt köp av byggnad på ofri grund på 
X 
Beslut 
Arbetsutskottet godkänner förslag till köpekontrakt för byggnad på ofri 
grund på X. 

Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun har förhandlat med säljaren och förslag till 
köpekontrakt har upprättats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD 2022-02-25 
Köpekontrakt 

Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 63/2022 Dnr 2022/46 

Remiss Program för räddningstjänst vid 
kärnteknisk olycka med tillhörande delplaner 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera remissen till räddningschefen för att 
återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller förslag om att avstå detta. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt Program för räddningstjänst vid 
kärnteknisk olycka med tillhörande delplaner på remiss. Yttrande ska vara 
länsstyrelsen tillhanda senast den 6 maj 2022.

Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka med 
tillhörande delplaner 

Skickas till 
Räddningschefen 
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KSAU § 64/2022 Dnr 2022/50 

Remiss av promemoria med förslag till 
genomförande av slutsatser om bästa 
tillgängliga teknik för ytbehandling med  
organiska lösningsmedel och behandling av trä 
och träprodukter med kemikalier 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att avstå från att lämna yttrande på remissen. 

Ärendebeskrivning 
Miljödepartementet har översänt promemoria med förslag till 
genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik för ytbehandling 
med organiska lösningsmedel och behandling av trä och träprodukter 
med kemikalier på remiss. Yttrande på remissen ska vara 
Miljödepartementet tillhanda senast den 11 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
Missiv och remiss promemoria med förslag till genomförande av slutsatser 
om bästa tillgängliga teknik för ytbehandling med organiska lösningsmedel 
och behandling av trä och träprodukter  

Skickas till 
Miljödepartementet 
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KSAU § 65/2022 Dnr 2022/56 

Remiss av promemorian Barnets bästa vid 
fortsatt vård enligt LVU – Utredning som ett led 
i socialutskottets beredning av fråga om 
ändring i LVU (dnr. 1416-2021/22) 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera remissen till socialnämnden för att 
återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller förslag om att avstå detta. 

Sammanfattning 
Socialutskottet har remitterat promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård 
enligt LVU – Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga 
om ändring i LVU på remiss. 

Ärendebeskrivning 
Socialutskottet har remitterat promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård 
enligt LVU – Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga 
om ändring i LVU på remiss. Yttrande ska vara socialutskottet tillhanda 
senast den 3 juni 2022. 

Beslutsunderlag 
Remiss och missiv promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU 
– Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring i
LVU

Skickas till 
Socialnämnden 
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KSAU § 66/2022 

Anmälningsärenden 
1. Nystartade företag december 2021 och januari 2022
2. Protokoll kommunförbundet 2022-02-03
3. Beslut från Kollektivtrafiknämnden - Svar på skrivelse om uppehåll

för resande med tåg vid Mörlunda station
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