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KSAU § 53/2018 Dnr 2017/97 312

Skrivelse angående önskemål om gång- och 
cykelväg mellan Främsteby och Vena 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att Östra Smålands Kommunalteknikförbund i sitt 
budgetäskande för 2019 får ta med kostnader för projektering och 
genomförande 2019 av gång- och cykelväg mellan Vena och Främsteby. 

Därmed anses skrivelsen besvarad. 

Ärendebeskrivning
En skrivelse om önskemål om gång- och cykelväg mellan Främsteby och 
Vena lämnades in vid allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige 
2017-05-29.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-20 att överlämna 
skrivelsen till ÖSK för hantering.

Gata/park har efter samråd med representanter från de som överlämnat 
skrivelsen tittat på tre alternativ samt ett kombinationsalternativ. Samtliga 
alternativ har gåtts igenom med Trafikverket då de berörs i olika grad.

Trafikverket ser samordningsvinster med deras planerade jobb med 
beläggningsåtgärd genom Vena samhälle till Främsteby. Dessa 
beläggningsåtgärder är planerade till 2019 eller 2020 och Trafikverket kan 
vara flexibla gällande när det ska ske.

Av de alternativ som tagits fram förordas det sista alternativet 
(kombinationsalternativet, alternativ 4) av gata/park. 

En grov kostnadsbedömning pekar på en kostnad av 650-850 tkr exklusive 
marklösen och kostnader som gata/park anser ska bäras av Trafikverket.

För att få fram en detaljerad kostnad och tidsplan krävs en förprojektering. 

Gata/parks förslag är därför att till budgetarbetet 2019 äska 150-200 tkr för 
förprojektering och eventuell detaljprojektering. Om förprojektering kan 
påbörjas under hösten 2018 så kan man till budgetarbetet för 2020 (våren 
2019) ha en kostnad framme och en tidplan för samverkan med 
Trafikverket för genomförande samt eventuella markavtal klara. 
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Målsättningen är alltså att ett genomförande skulle kunna ske 2020 i så fall.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§145/2017, 45/2018
Skrivelse, daterad 2017-05-29
Bilaga 1 - Kartor sträckningar 
Tjänsteskrivelse med bilaga från Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Ekonomikontoret
Budgetberedningen
Skriftställarna
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KSAU § 54/2018 Dnr 2018/34

Dokumenthanteringsplan -
alkohollagshandläggning
Beslut
Arbetsutskottet godkänner förslag till dokumenthanteringsplan för 
alkoholhandläggning med tillbakadatering 2006-01-01. 

Ärendebeskrivning
Förslag till dokumenthanteringsplan har tagits fram. Då ingen gallring skett 
tidigare önskar utredare/inspektör att den fastställs gälla från det föreslagna 
datumet.

Samråd har skett med arkivtjänsteman Anne Persson i framtagandet av 
planen.  

Beslutsunderlag
Förslag till dokumenthanteringsplan

Skickas till
Utredare/inspektör
Kommunarkivet
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KSAU § 55/2018 Dnr 2017/124

Skrivelse från S-gruppen om tygkassar till 
hushållen - lägesrapport
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit lägesrapporten. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens S-grupp har lämnat ett förslag om att ge en tygkasse till 
samtliga hushåll i Hultsfreds kommun. Tygkassen skulle kunna ha ett tryck 
samt vara ett sätt att visa att kommunen underlättar för medborgarna, även i 
de små detaljerna. 

Turism- och informationschef Malin Albertsson fick i uppdrag av 
arbetsutskottet § 178/2017 att ta fram ett förslag på en tygkasse samt en 
kalkyl över kostnad för att köpa in och skicka ut till hushållen i kommunen. 

Kostnaden blir mellan 120 000 – 300 000 kronor. För att få en miljöklassad 
kasse samt möjlighet till tryck på två sidor är startkostnaden från 150 000 
kr och uppåt. Ytterligare 23 000 kr tillkommer för ett eventuellt utskick till 
hushållen.

Arbetsutskottet har tidigare beslutat ge uppdrag om att ta fram några 
förslag på en så miljövänlig kasse som möjligt och kostnaden för detta.

Informationssamordnare Carola Erenlöf Roser och hållbarhetsstrategen 
Arvid Lindblad lämnar en lägesrapport.

Beslutsunderlag
Skrivelse från S-gruppen
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 178/2017, 308/2017

Skickas till
Turism- och informationschefen 
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KSAU § 56/2018 Dnr 2018/18

Bidragsregler för föreningar 2019
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta anta bidragsregler för föreningar från och med 1 januari 2019.

Sammanfattning
Kultur-och fritidsförvaltningen föreslår en förstärkt skrivning i 
bidragsreglerna från och med 1 januari 2019, samt ett ökat aktivitetsbidrag 
till föreningar.

Ärendebeskrivning
Kultur-och fritidsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
en förändrad skrivning i bidragsreglerna. Det gäller allmänna regler, årligt 
grundbidrag samt bidrag för aktiviteter. Det avser i texten att förstärka 
krav på föreningar att ta fram och arbeta med värderingar, 
jämställdhetspolicy och drogpolicy under allmänna regler (ändrat i texten 
från bör till ska). 

Ändringar avseende personuppgifter under ”årligt grundbidrag”. Åldern för 
aktivitetsbidrag sänks från 7 till 5 år.

Vidare att bidraget för en redovisad och godkänd aktivitet höjs från 52 
kronor till 55 kronor. Detta innebär en ökad kostnad på ca 21 500 kronor, 
beräknad på utbetalat bidrag för aktiviteter 2017. Den ökade kostnaden tas 
ur kultur-och fritids rambudget. Övriga bidrag indexregleras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen
Nuvarande bidragsregler för föreningar 2017
Förslag till bidragsregler för föreningar från och med 1 januari 2019

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 57/2018

Anmälningsärenden
1. Delbetänkandet om ”Uppdrag samverkan 2018 och många utmaningar 
återstår” som överlämnats till arbetsmarknads- och etableringsminister 
Ylva Johansson – ställt till ordförande i kommunstyrelsen
2. Kallelse och dagordning till årsmöte för Kumulus – överlämnat till 
LUPP-gruppen
3. Inbjudan Swedbanks Näringslivsdag

8


	Protokoll förstasida
	Skrivelse angående önskemål om gång- och cykelväg mellan Främsteby och Vena - kl 10.30 Östra Smålands Kommunalteknikförbund
	Beslut KSAU 2018-03-20
Skrivelse angående önskemål om gång- och cykelväg mellan Främsteby och Vena - kl 10.30 Östra Smålands Kommunalteknikförbund
	Sida 1
	Sida 2


	Dokumenthanteringsplan -alkohollagshandläggning 
	Beslut KSAU 2018-03-20
Dokumenthanteringsplan -alkohollagshandläggning 

	Skrivelse från S-gruppen om tygkassar till hushållen - hållbarhetsstrateg Arvid LIndblad och informationssamordnare Carola Erenlöf Roser kl 11.00 
	Beslut KSAU 2018-03-20
Skrivelse från S-gruppen om tygkassar till hushållen - hållbarhetsstrateg Arvid LIndblad och informationssamordnare Carola Erenlöf Roser kl 11.00 

	Bidragsregler för föreningar 2019
	Beslut KSAU 2018-03-20
Bidragsregler för föreningar 2019

	Anmälningsärenden 2018
	Beslut KSAU 2018-03-20
Anmälningsärenden 2018




