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KSAU § 93/2022 Dnr 2020/130  
 
Stationsområdet i Hultsfred 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektchef Jens Karlsson och fastighetsingenjör Jan Oscarsson lämnar en 
aktuell lägesrapport om stationsområdet i Hultsfred. 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 94/2022 Dnr 2022/73  
 
Ökad satsning på friskvård för anställda 
 
Beslut 
Arbetsutskott beslutar föreslå budgetberedningen att dubbla satsningen på 
friskvård för anställda. Detta genom att friskvårdsbidraget och 
friskvårdskortet från och med 2023 ska uppgå till ett värde om 3 000 kr per 
anställd. 
 
Personalkontoret får i uppdrag att göra en utvärdering efter ett år. 
 
Sammanfattning 
Friskvårdsbidraget höjs till 3 000 kr/medarbetare från och med 2023.  
För förslaget om höjt bidrag äskas medel om en förstärkning med 
ytterligare 400 000 kr. Även nyttjandevärdet av friskvårdskortet ska uppgå 
till detsamma. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun har under många år haft erbjudandet om friskvård till 
sina medarbetare. Det tidiga friskvårdserbjudandet var ett lokalt initiativ 
med ett friskvårdskort där tanken var att medarbetaren kunde nyttja kortet 
hos valda aktörer en gång/vecka under ett helt år.  
 
2015 infördes friskvårdsbidrag med syftet att medarbetare skulle få en 
större valfrihet att välja den typ av friskvård som passar den enskilde bäst. 
Friskvårdsbidraget infördes med summan 750 kr. För att likställa värdet på 
bidraget med friskvårdskortet utökades summan på bidraget till 1560 kr 
under 2018. När ökningen genomfördes ökade också nyttjandet av 
bidragsdelen. 
 
Summan 1560 kr har sedan 2018 varit oförändrat och har under de senaste 
fyra åren nyttjats av 165 medarbetare/år i genomsnitt. Under de tre senaste 
åren har kostnaden för friskvårdsbidrag varit stabil och inte påverkats av 
pandemin.  
 
Efter drygt två år med Coronapandemin är medarbetare trötta p g a hög 
arbets-belastning och psykisk påfrestning. Att träna, motionera och göra 
andra saker som är bra för sin hälsa är därför ett sätt att bryta ohälsa och 
arbeta för ett bättre välmående. Ett höjt friskvårdsbidrag skulle därför 
möjliggöra för medarbetare att investera ytterligare i sin hälsa. Tanken är 
att ett bra mående leder till bättre prestationer. Uppfattningen om 
Hultsfreds kommun som en attraktiv arbetsgivare kan samtidigt också 
stärkas genom denna satsning. 
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De fackliga organisationerna har gemensamt framfört yrkanden i Centrala 
Samverkanskommittén att friskvårdsbidraget höjs till 5 000 kr, vilket också    
är det maxbelopp som är möjligt enligt Skatteverket. 
 
Personalkontoret bedömer dock att redan en fördubbling av nuvarande 
bidrag skulle tas emot positivt. För ovanstående förslag äskas därför medel 
om 400 000 kr för att kunna höja friskvårdsbidraget från 2023. Medlen 
tillförs det centrala kontot ”Rehabiliteringsåtgärder” som också föreslås 
byta namn till ”Friskvård och rehabilitering”. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse personalchef 2022-04-07 
 
Skickas till 
Personalkontoret 
Ekonomikontoret 
Budgetberedningen 
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KSAU § 95/2022 Dnr 2022/72  
 
Avsatta medel till sluttäckning Kejsarkullen 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
avsatta medel för sluttäckning av Kejsarkullens deponi även får användas för 
att finansiera undersökningar och åtgärder av andra nedlagda deponier i 
kommunen. 
 
Ärendebeskrivning 
MIFO 2 
Miljö- och byggnadsnämnden har förelagt kommunen att undersöka och risk-
klassa åtta nedlagda deponier i kommunen enligt MIFO 2. MIFO står för 
metod för inventering av förorenade områden och fas 2 innefattar en 
översiktlig undersökning som resulterar i en uppdaterad riskklassning av 
deponin. I undersökningen tas också fram förslag till åtgärder för att säkra 
området inför framtiden. 
 
I dagsläget har tre deponier undersökts och riskklassats. Ingen av deponierna är 
åtgärdade än, men det finns åtgärdsförslag framtagna för samtliga. Priorite-
ringen från miljökontoret har varit att samtliga deponier ska undersökas och 
riskklassas först men att åtgärda områdena är också något som är högt priorite-
rat. 
 
En diskussion med miljö- och byggnadsnämnden om nytt föreläggande har 
påbörjats för att prioritera om inom listan av de åtta deponierna. Detta för att 
säkerställa att åtgärder vidtas på rätt plats först även utifrån vilka andra infra-
strukturinvesteringar kommunen har i närtid och framtid. 
 
Nu bedömd kostnad för MIFO utredningar samt förslag till åtgärder som är 
planerade på undersökta deponier uppgår till 2,95 miljoner kr fördelat enligt 
följande: 
 
 
Benämning deponi     MIFO-

utredning                
Återställning Provtagning/ 

efterkontroll 
Målilla objekt 6            Redan under-

sökt, driftbi-
drag     

100 000 kr  

Hultsfred objekt 4         Redan under-
sökt, driftbi-
drag     

250 000 kr 200 000 kr 
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Hultsfred objekt 3 Redan under-
sökt, driftbi-
drag     

250 000 kr 50 000 kr 

Silverdalen objekt 1      450 000 kr ? ? 
Järnforsen objekt 8        450 000 kr ? ? 
Virserum objekt 9 400 000 kr ? ? 
Gårdveda objekt 7         400 000 kr ? ? 
Virserum objekt 10        400 000 kr ? ? 
Totalt 2,1 miljoner 600 000 kr 250 000 kr 

 
Eftersom ingen deponi har återställts ännu är kostnaden för återställning upp-
skattad baserad på hur omfattande åtgärder det är som föreslås i rapporterna. 
För två av deponierna som undersökts föreslås ytterligare provtagningar för att 
säkerställa påverkan på omgivande vatten. Ytterligare kostnader kommer att 
tillkomma för återställningar när samtliga deponier är undersökta.  
 
Avsatta medel sluttäckning Kejsarkullen 
Under 2011 sattes 35 miljoner kr av från skattemedel för att använda till 
sluttäckning av Kejsarkullens deponi.  
 
Vid årsskiftet 2022-01-01 uppgick denna summa till 39,1 miljoner kr. Under de 
senaste åren har sluttäckningsprojektet tagit emot massor till avjämning och 
modellering av deponin och fått intäkter för detta, vilket förklarar att den totala 
summan har ökat.  
 
Enligt den senaste kalkylen för sluttäckning Kejsarkullen kommer sluttäck-
ningen totalt att kosta 34,5 miljoner kr. Under entreprenadens gång kan också 
intäkterna öka något ytterligare. Det innebär att det blir pengar över som så 
långt det räcker kan användas för att undersöka och åtgärda övriga nedlagda 
deponier enligt föreläggandet. Redovisningsmässigt är det mer korrekt att ta 
pengar från skattekollektivet för att undersöka och åtgärda gamla deponier.  
Det anses inte förenligt med självkostnadsprincipen att belasta dagens avgifts-
kollektiv för att hantera historiskt deponerat avfall. Skulle avsatta medel inte 
räcka till samtliga åtgärder är det bättre att i så fall besluta om en utökad av-
sättning från skattekollektivet.  
 
Önskvärt är att avsättningen får ligga kvar så länge de sju deponierna samt 
Kejsarkullen inte är återställda och medel kvarstår i avsättningen. En årlig av-
rapportering i samband med bokslut ger en löpande ekonomisk uppföljning på 
hur avsättningen hanterats och hur uppdaterade kalkyler och tidplaner ligger. 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen § 10/2022 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 96/2022   
 

Anmälningsärenden 
1. Förbundsdirektionens beslut om överlåtelse gällande hanteringen av 

torghandel i Hultsfred tätort till Hultsfred handel 
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