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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 157/2019 Dnr 2019/70

Klimat- och energistrategi för Kalmar län    
2019-2023
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet enligt 
hållbarhetsstategens förslag.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att med ett långsiktigt 
perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att 
förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad 
klimatpåverkan. En del i uppdraget handlar om att ta fram en regional 
klimat- och energistrategi.

Strategin anger en gemensam strategisk inriktning för klimat- och 
energiarbetet i Kalmar län med sikte på 2030. Den har tagits fram i 
samverkan med aktörer i länet under ledning av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Fokus i strategin är att minska växthusgasutsläppen, öka andelen förnybar 
energi och öka energieffektiviseringen.

Staregin syftar till att ange en gemensam riktning för klimat- och 
energiarbetet i offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i Kalmar län.

Länsstyrelsen önskar svar på remissen senast den 15 augusti 2019.

Förlängd svarstid har begärts hos länsstyrelsen och godkänts.

Hållbarhetsstrategen har nu lämnat följande yttrande:
Enligt remissens missiv önskar Länsstyrelsen i Kalmar särskilt synpunkter 
på följande punkter:

1. Beskriv hur din organisation kan använda strategin i ert 
klimat- och energiarbete.

Kommunen kan via remissmaterialet ta stöd av klimat- och energiarbetet 
gällande prioriterade insatsområden. Detta i den egna verksamheten och det 
geografiska området genom att medverka till att omställning kan ske och 
hindra negativa konsekvenser för medborgare, företag, civilsamhälle och 
biologisk mångfald. Strategin stödjer arbete med att hålla styrdokument och 
rutiner uppdaterade och förankrade och utgör en del av kommunikation 
såväl som en kompass. 
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Koldioxidbudgeten ger en bild av hur mycket utsläpp som sker och vilken 
reducering som är aktuell. Verktyget som sådant eller kommunikation runt 
koldioxidbudgeten borde anpassas till lokala nivåer för kommunen/det 
geografiska området enligt gemensam beräkning och modell.

Angående användarvänlighet och kommunikation är det positivt om 
Energi- och klimatstrategin samlas under ett paraply tillsammans med 
handlingsprogrammet för fossilbränslefri region. Kanske att det redan nu 
skulle ingå fler delar och mål från handlingsprogrammet. I vilket fall är det 
önskvärt om ett enhetligt handlingsprogram även behandlar de andra 
växthusgaserna i så tidigt skede som möjligt.

2. Vilka områden kan er organisation medverka inom för att 
bidra till att nå målen till 2030?

Hultsfreds kommun har möjlighet att påverka och samverka i samtliga 
områden i hög eller viss utsträckning. Det är dock troligt att det finns 
åtgärder som ej specificeras nedan som utgör en viss del av arbetet.

Resor och transporter
Kommunen verkar för ett utökat nyttjande av förnybara bränslen. 
Potentialen är procentuellt stor och flera punktinsatser är ännu inte 
initierade. Målet om 70 % lägre fossila koldioxidutsläpp från transporter i 
Kalmar län år 2025 jämfört med basåret 2010 innebär en reducering om ca 
15 % årligen för Hultsfreds kommuns geografiska område. För att hjälpa 
detta mål på traven behöver näringslivets och allmänhetens incitament 
stärkas för att säkerställa reducering.

Tågresor
Hultsfreds kommun framhåller tågens potential som miljövänlig transport 
men ser dock det inte som rimligt med en nybyggnation av järnväg mellan 
Karlskrona och Västervik. I stället bör stycket utvecklas och peka på 
behoven av investeringar i de befintliga sträckorna, för att ge möjligheter 
till förbättrade pendlings- och persontransporter samt godstransporter.

Förnybar energiförsörjning
Hultsfreds kommun har stora takytor för potentiell solenergi. Det är 
önskvärt om länet även kan inkludera fjärrvärmeintegrerat solvärmesystem 
i fortsatt arbete. Kommunen vill särskilt främja utökad produktion av 
närproducerad biogas samt lyfta fram biogasbränslet som alternativ till 
bensin, diesel och gasol samt nämnda elproduktion. Hultsfreds kommuns 
möjlighet är att verka för en utbyggnad av sol- och vindenergi samt 
biogasproduktion. Därutöver ansträngningar inom energieffektivisering.

Industri och företag
Kommunen vill verka för tätare samverkan med industri och företag för att 
med gemensam kraft reducera klimatpåverkan. Det kan handla om 
kommunens konsumtion, energieffektivisering, information och att ta vara 
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på vinn-vinn-situationer som främjar flera intressen. 

Byggnader och fastigheter
Kommunen önskar att Energy Performance Contracting (EPC) eller 
liknande formulering behandlas i strategin och att länet samverkar kring 
detta.

Jord- och skogsbruk
Kommunen ser jord- och skogsbruket som viktiga områden, dels som 
tillgångar, dels som växande kolsänkor. Kommunen saknar 
utvecklingsresurser på området. Genom tillsyn kan information och 
klimatprojekt drivas i samverkan med länet. Hållbara 
utvecklingsmöjligheter i de kommunala skogsbruken är troliga.

Konsumtion
Kommunen har idag ej speciellt utvecklade verktyg för att lyckas påverka 
medborgarnas konsumtion med kommunicerade 90% per person, men ser 
stora möjligheter i upphandlingar och avrop. Medborgarnas konsumtion 
bör för att stävjas och kraftfullt minskas, finna stöd eller utstå påverkan inte 
minst på nationell och regional nivå.

3. Är rätt insatsområden och inriktningar utpekade och 
beskrivna?

Ja, kommunen anser att insatsområdena är hörande till saken.

4. Ange dina övriga synpunkter på innehållet, både generella och 
detaljerade. Disponera synpunkter efter strategins kapitel och 
sidnummer. 

Genomgående så bedömer kommunen att det kommer att krävas mycket 
stöd och hjälp från den samordnande funktionen, det vill säga 
Länsstyrelsen i Kalmar län.

Inriktningen och förslag till insatser är breda som potentiellt bör minska 
klimatpåverkan. Risk finns dock att insatser åsidosätts på grund av intresse, 
incitament, kunskap inte är tillförlitliga och att exempelvis lagstiftning och 
tillgång på ekonomiska medel inte nyttjas som drivkrafter i omställning.

Det framgår ej i nuläget vad första punkten i de övergripande målen 
innebär på lokal kommunal geografisk nivå. Utifrån basåret 1990 ska 
utsläppen av växthusgaser minska med 80 % tills år 2030. Om man 
dessutom använder sig av ett visst basår, t.ex. 2005 så kan variationer på 
kommunal nivå medfört att data från år till år har varit eller är för volatil 
för att det ska beräknas på ett korrekt vis. Det är önskvärt att det tydliggörs 
vilken reducering i faktiska tal som ska reduceras i det geografiska 
området. Detta för att försöka stärka handlingskraft hos aktörer.  

Strategin som helhet är ibland beskrivande av ett nuläge som snabbt kan 
eller har blivit inaktuellt. Antalet sådana beskrivningar bör minskas för att 
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strategin ska behålla sin kvalitet fram till slutåret. Denna typ av 
beskrivande text tar också mycket plats i strategin som istället borde 
reflektera hur omställning ska ske, även om det är, som anges, genom 
influerande approach.

Det är aningen rörigt mellan mål och förslag till insatser blandat med 
information vilket gör det svårt att hitta i dokumentet. Kanske kan man lösa 
detta genom att också ta fram en behändigare kopia där enbart mål, strategi 
och insatser samt uppföljning ingår.

Beslutsunderlag
Remiss – klimat och energistrategi för Kalmar län med missiv
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 92/2019
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrategen 2019-06-14

Skickas till
Hållbarhetsstrategen
Kommunstyrelsen

6



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-18

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 139/2019 Dnr 2019/103

Starttillstånd Köpingsparken Hultsfred
Förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger starttillstånd för investeringsprojekt 
”Lekplats/aktivitetsområde Köpingsparken” i Hultsfred. 

Vidare föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen att ombudgetera 600 tkr 
från investeringsposten ”Hultsfred Makeover” samt 820 tkr från 
investeringsposten ”Trafiksäkerhetshöjande åtgärder” till 
investeringsprojekt ”Lekplats/aktivitetsområde Köpingsparken”.

Ärendebeskrivning
Upphandling av entreprenaden är genomförd två gånger då det första 
gången avvek för mycket mot budget. I upphandling två har vissa saker 
tagits bort och andra förtydligats för att få in bättre anbud.

Projektet avser en ny lekplats med musiktema, nya grönytor/blomster, ny 
tryggare belysning samt aktivitetsytor som till exempel schack och boule i 
Köpingsparken Hultsfred. 

Investeringen för ”Lekplats/aktivitetsområde Köpingsparken” projektnr 
95026 är 3 420 tkr. Det finns 2 000 tkr i budget vilket innebär att 1 420 tkr 
behöver skjutas till. Detta föreslås ske genom att 600 tkr ombudgeteras från 
”Hultsfred Makeover” samt 820 tkr från investeringsposten 
”Trafiksäkerhetshöjande åtgärder”.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse avdelningschefen gata/park

Skickas till
Kommunstyrelsen
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Ekonomikontoret
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KSAU § 140/2019 Dnr 2019/104

Starttillstånd Maden Virserum
Förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger starttillstånd för investeringsprojekt 
”Lekplats/aktivitetsområde Strandvägen” i Virserum. 

Vidare föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen att ombudgetera 350 tkr 
från investeringsposten ”Hultsfred Makeover” till investeringsprojekt 
”Lekplats/aktivitetsområde Strandvägen”.

Ärendebeskrivning
Upphandling av entreprenaden är genomförd och två anbud har inkommit.
Projektet avser en ny lekplats med trätema, nya grönytor/blomster, ny 
tryggare belysning samt aktivitetsytor som till exempel enklare utegym och 
boule på området Maden i Virserum. I samma projekt har också 
båtiläggningsplats upphandlats enligt separat beslut av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Investeringen på ”Lekplats/aktivitetsområde Strandvägen” projektnr 95027 
inklusive beslut om båtiläggningsplatsen är 3 750 tkr varav 2 550 tkr finns i 
budget. Övrigt belopp finansieras via projektet ”Hultsfred Makeover” via 
Fri500 samt ombudgetering av 350 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse avdelningschefen gata/park

Skickas till
Kommunstyrelsen
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Ekonomikontoret
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KSAU § 145/2019 Dnr 2017/195

Förslag om hantering av stiftelsen 
Skolsamfonden, stiftelsen Sociala samfonden 
samt stiftelsen Irene Engdahls fond
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om att ansöka om 
upplösning av stiftelserna Skolsamfonden, Sociala samfonden och Irené 
Engdahls fond då underlag för ansökan är klart.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden i uppdrag att ta fram förslag på hur medlen i 
stiftelserna Skolsamfonden, Sociala samfonden och Irené Engdahls 
fond kan användas på ett bättre sätt än som det görs idag när 
medlen enbart går till administration.

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet har tagit beslutet att agera för att lägga ned stiftelserna 
Irene Engdahls fond, Sociala Samfonden och Skolsamfonden. Vid 
beslutet gav man uppdraget till barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden att ta fram förslag till vad pengarna skulle användas till. 
Barn- och utbildningsnämnden har § 37/2018 föreslagit att pengarna 
används till kulturell verksamhet som t.ex. teater- eller 
musikföreställningar för eleverna. Socialnämnden föreslår § 51/2018 att 
medlen som finns i Sociala samfonden används till inköp av mindre 
buss som ska användas av kommunens särskilda boenden för äldre.  
Medlen som finns i Irene Engdahls fond föreslås användas till 
aktiviteter inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning (OF).

Samtliga förslag till användande av medel är närliggande 
ändamål till stiftelseförordnandet.
För att länsstyrelsen ska ge tillstånd till upplösning av stiftelse ska 
följande förutsättningar uppfyllas:

1. 1. Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan
2. 2. Stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem 

åren.
3. 3. Värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 § 

stiftelselagen, vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har 
understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då gällande 
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prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, samt
4. 4. Stiftelsen saknar skulder

Stiftelserna uppfyller samtliga förutsättningar.

Om beslut om upplösning sker blir en effekt för kommunen att 
ekonomikontoret/kommunen kommer att få minskade intäkter om ca 
12,5 tkr/år. Dessa får hanteras i ombudgeteringen 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 296/2017
Tjänsteskrivelse controller 2018-06-21
Barn- och utbildningsnämnden § 37/2018
Socialnämnden § 51/2018 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 151/2019 Dnr 2019/118

Riktlinjer för direktupphandling
Förslag
Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta nya riktlinjer för 
direktupphandling.

Ärendebeskrivning
Upphandlingspolicy och uppförandekod är gemensamma för de genom 
inköpscentralen samverkande kommunerna. Riktlinjer för 
direktupphandling har däremot skiljts sig åt mellan kommunerna. 
Referensgruppen har nu gemensamt tagit fram nytt förslag till riktlinjer för 
direktupphandling. För Hultsfreds kommun är den största förändringen att 
direktupphandling över 100 000 kr inte längre ska annonseras utan istället 
bör annonseras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2019-06-24

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 155/2019 Dnr 2019/106

Förslag om att upphäva kommunal 
bemötandeguide
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bemötandeguiden 
upphör att gälla, då samma värdegrund och bemötande enligt styrmodellens 
mål och nyckeltal gäller alla kommunens invånare.

Sammanfattning
Socialnämnden anser med anledning av styrmodellens tydliga budskap inte 
att en särskild kommunal bemötandeguide behövs för att tydliggöra 
bemötande gentemot särskilda grupper av invånare.

Ärendebeskrivning
Bemötandeguiden antogs av kommunstyrelsen 2007. Därefter har en 
reviderings gjorts 2019-03-05. Det som har förändrats sedan 2007, men 
som inte fullt ut beaktades vid revideringen, är ett arbete gällande 
styrmodellen som tydligt anger anställdas och förtroendevaldas uppdrag 
och krav på bemötande då det gäller samtliga kommuninvånare.

Utifrån kommunfullmäktiges strategikarta beskrivs både kommunens 
vision och värdegrund på ett tydligt sätt och gäller alla kommunens 
invånare:

Vision
 Våra barn växer upp i en trygg miljö där förskolor och skolor 

fungerar bra och där det finns gott om spännande fritidsaktiviteter.
 Hultsfred är en kommun som erbjuder stora möjligheter för både 

små och stora företag. 
 Det är tryggt att bli äldre i Hultsfreds kommun.
 Det är enkelt och det går snabbt att ta sig till och från kommunen. 
 Spännande saker lockar besökare till vår kommun – året runt!

Värdegrund 
 Handlingskraft: Initiativtagande, aktivt bemötande, idéer blir 

verklighet. 
 Nyskapande: Kreativt nytänkande över gränserna, dialog, 

samverkan och modernt förhållningssätt. 
 Stolthet: Respekt och stolthet för den jag är. Alla är olika. 

Tillsammans är vi starka. Självkänsla byggs inifrån. 
 Jämställdhet och tolerans: Här respekterar vi varandra oavsett kön, 
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ålder och etniskt ursprung. Vi strävar efter jämställdhet på alla plan. 
Tolerans för alla är en självklarhet. 

Detta sammanfattar vi med: Du syns och hörs i Hultsfred!

Kommunfullmäktiges strategikarta beslutades i Kommunfullmäktige, § 
95/2014-06-23. Utöver vision och värdegrund finns mål och nyckeltal 
beskrivna inom fyra olika perspektiv: ekonomi, invånare och brukare, 
verksamhet och medarbetare samt utveckling.

Socialnämnden anser att kommunfullmäktiges strategikarta som antogs 
2014 mycket väl kan ersätta den bemötandeguide som nyligen reviderats 
men som beslutades 2007. Socialnämnden anser att det inte är förenat med 
dagens samhälle och människors lika värde att det finns en bemötandeguide 
riktad för särskilda grupper av invånare i kommunen. Socialnämnden anser 
därför att bemötandeguiden ska upphöra att gälla.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-15
Socialnämndens arbetsutskott § 50/2019
Bemötandeguide reviderad av kommunstyrelsen 2019-03-05
Socialnämnden § 77/2019

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 126/2019 Dnr 2016/78 206

Motion från kristdemokraterna om att sänka 
avgiften för att pröva strandskyddet
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att med anledning av arbetsutskottets beslut anse motionen bifallen.

Beslut
Arbetsutskottet delar motionsställarnas syn och beslutar att föreslå miljö- 
och byggnadsnämnden att inför arbetet med taxorna i höst sänka taxan för 
prövning av strandskydd till 2 000 kr.

Sammanfattning
En motion om att sänka avgiften för prövning av strandskydd har 
inlämnats. Miljö- och byggnadsnämnden har meddelat att det är olämpligt 
varpå arbetsutskottet beslutade om ytterligare beredning.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Anders Andersson och Monica Bergh, båda KD, 
har 2016-05-23 lämnat en motion om att sänka avgiften för att pröva en 
begäran om dispens från strandskyddsreglerna.

I motionen framhålls att sjönära boende är en viktig del för att locka fler att 
bosätta sig på landsbygden. Motionsställarna ser det dock som 
problematiskt med den relativt höga avgift som idag är 7 088 kronor vilket 
kommunen tar ut för att pröva ärendet. Detta kan avskräcka potentiella 
sökande och i motionen föreslås därför en sänkning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till miljö- och 
byggnadsnämnden för yttrande. Motionen föreslår en sänkning av avgiften 
för prövning av strandskydd till 1 000 kronor.

Samråd har enligt uppdrag från kommunstyrelsen genomförts med 
motionsställaren Monica Bergh, KD. Vid samrådet framkom inte något nytt 
utöver det som står i motionen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 184/2016 att det är olämpligt att 
ändra taxan för prövning av strandskydd.

Arbetsutskottet beslutade § 247/2016 att ärendet skulle beredas ytterligare. 
Ett yttrande har lämnats av kommunchefen i ärendet.
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Beslutsunderlag
Motion från Anders Andersson och Monica Bergh, båda KD
Kommunfullmäktige § 59/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 128/2016, 247/2016
Miljö- och byggnadsnämnden § 184/2016

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
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KSAU § 127/2019 Dnr 2017/154

Motion från Börje Helgesson, L, om att 
förebygga fallolyckor hos våra äldre
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen med yttrandet från socialnämnden som bland annat 
innebär en inriktning på ett salutogent synsätt. Den som har insatser i form 
av hemtjänst kan få hjälp med inköp av halkskydd, om man inte själv eller 
via närstående kan ombesörja detta.

Sammanfattning
Dåvarande fullmäktigeledamot Börje Helgesson, L har 2017-10-18 lämnat 
in en motion om att förebygga fallolyckor hos äldre genom att kommunen 
erbjuder halkskydd.

Ärendebeskrivning
Dåvarande fullmäktigeledamot Börje Helgesson, L har 2017-10-18 lämnat 
in en motion om att förebygga fallolyckor hos äldre.

I motionen föreslås att kommunen erbjuder halkskydd till våra äldre 
kommuninvånare. I första hand till de som idag har hemtjänst eller larm 
och i andra hand till alla över 65 år. Motionsställaren föreslår även att 
medel för kommande säsong tas ur oförutsedda utgifter och därför 
behandlas vid budgetberedningen 2019 samt att ansvarig förvaltning får i 
uppdrag att söka medfinansiering från exempelvis Landstinget.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen. 
Arbetsutskottet remitterade den till socialnämnden enligt beslut § 
262/2017.

Socialnämnden har överlämnat beslut § 53/2018 där man antagit social-
förvaltningens yttrande som yttrande över motionen.

Förvaltningen anser inte att halkskydd ska erbjudas till kommuninvånare 
som har hemtjänst eller larm och inte heller till invånare över 65 år. Frågan 
har behandlats i en tidigare motion. Det svaret ledde till att en arbetsgrupp 
bildades med uppdrag att ta fram beskrivning på olika former av enkla 
hjälpmedel. Socialförvaltningens inriktning på ett salutogent synsätt 
innebär i korthet att det den enskilde kommuninvånaren kan göra själv eller 
med hjälp av anhöriga ska inte tas ifrån den enskilde. Socialförvaltningen 
inriktar sig istället på att visa och vägleda den enskilde och anhöriga, vilka 
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hjälpmedel som finns och var dessa kan inköpas.
 

Om den enskilde som idag har insatser i form av hemtjänst inte själv eller 
med stöd av närstående kan köpa exempelvis halkskydd så hjälper 
självklart medarbetare inom socialförvaltningen att göra dessa inköp.
Förvaltningen anser inte att halkskydd ska erbjuda till våra äldre kommun-
invånare.

Samråd har skett med berörd motionsställare.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 37/2018
Tjänsteskrivelse 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 262/2017
Motion från Börje Helgesson, L, om att förebygga fallskador hos våra äldre

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 128/2019 Dnr 2018/69

Motion från Anders Andersson och Monica 
Bergh, båda KD, angående 
kulturminnesvårdsprogram
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad i och med att uppdrag lämnas till miljö- och 
byggnadsnämnden att göra en uppdatering av programmet med anledning 
av att göra det mer användbart för kommunen och tillgängligt för fler.

Inför detta föreslås att miljö- och byggnadsnämnden tar fram ett förslag och 
kalkyl på upplägg av hur arbetet ska genomföras med inriktning på att söka 
bidrag för år 2021. Förslaget föreslås presenteras för arbetsutskottet innan 
december 2019.

Sammanfattning
Fullmäktigeledamöterna Anders Andersson och Monica Bergh, båda KD, 
har 2018-05-08 lämnat in en motion angående kulturminnesvårdsprogram.

För ca 25 år sedan upprättades ett kulturminnesvårdsprogram för Hultsfreds 
kommun. Motionsställarna menar att det är hög tid att programmet 
uppdateras och föreslår därför kommunstyrelsen att på lämpligt sätt 
aktualisera och uppdatera kulturminnesvårdsprogrammet.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Anders Andersson och Monica Bergh, KD, har 
2018-05-08 lämnat in en motion om att kommunfullmäktige ska uppdra åt 
kommunstyrelsen att på lämpligt sätt aktualisera och uppdatera 
”Kulturminnesvårdsprogram för Hultsfreds kommun”.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen. 
Arbetsutskottet beslutade § 124/2018 att remittera motionen till 
stadsarkitekten för yttrande över motionen. 

Följande yttrande har lämnats:
”Kommunens kulturminnesvårdsprogram från 1991 redovisar ett urval 
bland en stor mångfald av kulturhistoriskt intressanta miljöer och objekt. 
Det är ett gediget program för sin tid.

Nyttan med ett kulturmiljöprogram är i första hand att öka kunskapen och 
förståelsen för de kulturhistoriska värdena i samhället. Det kan användas 
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som ett verktyg för hur vi ska kunna använda, utveckla och tillvarata 
kulturmiljön för att ge oss en attraktiv kommun och livsmiljö.
Det kan också ge stöd och tillämpning av plan- och bygglagen, miljöbalken 
och kulturmiljölagen för att underlätta avvägningar och prioriteringar i 
olika planeringsskeden och beslutssituationer.

Det finns många olika metoder att analysera, beskriva och tydliggöra 
kulturvärden för platser och byggnader. Sättet har dock förändrats mycket 
sedan 1991. Fokuset har helt ändrats på de kulturmiljöprogram som görs 
idag – man skriver dem ur ett landskapsbildsperspektiv mer än ur 
bebyggelseperspektiv. Dessutom integreras aspekterna på genus-
perspektivet, industriarvet, hur man ska behålla de bevarandevärda 
miljöerna och hur miljöerna kan utvecklas och värdena förmedlas. 

Det finns inga lagkrav på hur ett kulturmiljöprogram ska se ut eller vad det 
ska innehålla. Det bör dock ha ett innehåll som kan tillföra förståelse för 
skyddsvärdena samt stöd för avvägningar och beslut.

Bedömningen är att det är lite som går att återanvända vid en uppdatering 
av befintligt kulturminnesvårdsprogram. För det första finns det ej digitalt, 
vilket gör att man måste skriva om allt. Kommunhistoriken går att 
återanvända, men 1900-talet saknas. Vissa moment bör göras om för att 
man ska kunna stå för de bedömningar som måste göras, som till exempel 
platsbesök i alla miljöerna.

En ”light-variant” kan vara ett alternativ där man endast tittar på de 
områden där det är störst exploateringstryck (mestadels tätorterna), men det 
är svårt att avgränsa och utesluta landsbygden.

Just nu pågår det arbeten med nya kulturmiljöprogram i hela Sverige, det 
ligger lite i tiden. Man har hittat en bra modell att jobba efter som blivit allt 
mer slimmad och effektiv. Dessutom utgår statliga bidrag till kommunerna 
för framtagande av kulturmiljöprogram. Det är länsstyrelserna som 
finansierar 50% av kostnaden för framtagandet.

För Hultsfreds del finns det bidrag att söka för år 2021.”

Samråd har skett med berörda motionsställare.

Beslutsunderlag
Motion från Anders Andersson och Monica Bergh, KD
Kommunfullmäktige § 59/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 124/2018
Tjänsteskrivelse från stadsarkitekten

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 154/2019 Dnr 2019/64

Motion från Ronny Olsson, C, om 
välkomstskyltar vid infarterna till Hultsfred
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad i och med att frågan om välkomstskyltar 
diskuteras vidare och tas ställning till inom arbetet i det pågående projektet 
”Hultsfreds kommun Makeover”.

Sammanfattning
En motion om välkomstskyltar vid infarterna till Hultsfred har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Ronny Olsson, C, har 2019-04-11 lämnat in 
en motion om välkommen till Hultsfred skyltar.

Arbetsutskottet beslutade § 104/2019 att remittera motionen till turism- och 
informationschefen för yttrade.

Turism- och informationschefen har lämnat följande yttrande:
Efter avstämning med motionsställaren framkommer att de befintliga 
”reklamskyltarna” som är placerade vid södra infarten och i närheten av 
IKEA-rondellen skulle kunna nyttjas. Motionsställaren anser att 
finansiering skulle kunna tas ur de avsedda medlen för Hultsfred 
Makeover.

Projektet ”Hultsfreds kommun Makeover” syftar till att försköna 
kommunens olika orter och att skapa en naturlig ”röd tråd” i varje ort. En 
arbetsgrupp med representanter från miljö- och byggnadskontoret, ÖSK, 
kultur- och fritidsförvaltningen, utvecklingskontoret och 
informationsenheten arbetar med hur de olika förslagen ska hanteras. 

Arbetsgruppen anser att frågan om välkomstskyltar bör diskuteras vidare 
inom arbetet med ”Hultsfreds kommun Makeover”. En bedömning 
huruvida välkomstskyltar skulle främja en ”röd tråd” för kommunens orter 
behöver göras. Värdet av eventuella välkomstskyltar behöver även sättas i 
relation till värdet av andra förskönande och varumärkesfrämjande insatser. 
En ytterligare aspekt att diskutera är analoga skyltar kontra digitala skyltar. 

Trafikverket spelar en avgörande roll i beslut om skyltar. 
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Beslutsunderlag
Motion från Ronny Olsson, C, 2019-04-11
Kommunfullmäktige § 58/2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 104/2019
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschefen 2019-07-04

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 171/2019 Dnr 2019/126

Återställande av eget kapital för Additivt 
Teknikcenter AB
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att tillskjuta Hultsfreds Kommunala Industri AB 1 700 tkr för år 2019 
motsvarande aktieägartillskott för Additivt Teknikcenter AB. Beloppet får 
belasta årets resultat. Det efterfrågade stödet på 1 300 tkr för 2020 
återkommer vid ett senare tillfälle.

Sammanfattning
Additivt Teknikcenter AB har under uppstartsåren högre kostnader än 
intäkter. För att återställa aktiekapitalet föreslås att Hultsfreds Kommunala 
Industri AB lämnar aktieägartillskott med 1 900 tkr. Kommunen föreslås 
därmed lämna motsvarande tillskott till Hultsfreds Kommunala Industri AB 
samt även för motsvarande tillskott på 800 tkr som genomfördes i maj 
2019.

Ärendebeskrivning
Additivt Teknikcenter AB (ATC AB) bildades 2018 och har på kort tid 
etablerats som en av de självklara noderna för additiv teknik i Sverige. 
ATC AB är en utav Tillväxtverkets satsningar på smart industri 2.0. 

Emellertid är inte orderingången på den nivå som var beräknat när bolaget 
startade. Den additiva tekniken är fortfarande ung och i sitt 
utvecklingsskede. Näringslivet i regionen visar intresse men infasningen tar 
längre tid än väntat. Intresset för utbildningarna är stort och är en viktig del 
av verksamheten med möjlighet att växa ytterligare genom exempelvis 
uppdrags-, gymnasie- samt vuxen- och lärlingsutbildningar. 

Det tillsammans med de höga kostnaderna för metallprintern och 
serviceavtal ger ett negativt resultat för åren 2019 och 2020. 

Från 1 januari 2019 och fram till 31 december 2020 önskas fortsatt stöd 
med sammanlagt 2 700 tkr varav

 1 400 tkr 2019
 1 300 tkr 2020

På dagens sammanträde föreslogs att höja stödet för 2019 från 1 400 tkr till 
1 700 tkr.
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Vidare finns även ett årligt behov att investera i ny teknik på 1 000 tkr. 
Detta för att behålla och befästa positionen som additiv tekniknod.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2019-08-23

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 146/2019 Dnr 2019/102

Evenemangsstrategi
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna evenemangsstrategin 
och att berörd tjänst flyttas från Lärcentrum till kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

Vidare föreslås att förvaltandet av Svenskt Rockarkiv med tillhörande två 
tjänster samt evenemangsfrågor flyttas ifrån Rock City AB till kultur- och 
fritidsförvaltningen.

I samband med detta får kultur- och fritidsförvaltningen föreslagna nya 
uppdrag. Finansiering föreslås ske inom befintliga medel.

Dock ska evenemangsstrategin ytterligare finansieras med nya medel 
1 025 000 kr per år enligt förslaget. Denna extra finansiering föreslås ske ur 
Fri500 och gäller till 2020-12-31.

Ärendebeskrivning
Sedan ett års tid har projekteringen av ändringar av verksamheter som finns 
på Rock City pågått. Flera följdprojekt av detta kommer nu till sin ända i och 
med detta förslag.

Först ut var den redan genomförda fusionen av Campus Hultsfred och 
Vuxenutbildningen till det nya Lärcentrum. Nu föreslås att förvaltningen av 
Svenskt Rockarkiv flyttas ifrån Rock City AB till kultur- och 
fritidsförvaltningen.

Vidare föreslås att kommunen antar en ny evenemangsstrategi och 
koncentrerar sina resurser för detta till kultur- och fritidsförvaltningen. 
Kultur- och fritidsförvaltningen övertar organisation och budget för dessa 
uppdrag. Organisation och budget finns både i Rock City AB och inom 
Lärcentrum. Förslaget innehåller också en utökning av budget 
1 025 000 kr/år till stöd för evenemang i kommunen som ett led i den nya 
föreslagna Evenemangsstrategin. I övrigt är förslaget kostnadsneutralt för 
kommunkoncernen. Förslaget berör tre personer, varav två flyttas ifrån Rock 
City AB och en ifrån Lärcentrum. Samtliga flyttas till Kultur- och 
fritidsförvaltningen.

Arbetet för att överföra verksamhet, organisation och budget påbörjas så 
snart kommunstyrelsen fattat beslut om detta. Överföringen bör vara fullt 
genomförd 2019-12-31 och fungera i sin nya form 2020-01-01.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-17

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 173/2019 Dnr 2019/125

Processen för RSA (Risk- och 
sårbarhetsanalys)
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta den nya risk- och sårbarhetsanalysen.

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att den tidigare risk- och 
sårbarhetsanalysen antagen av kommunfullmäktige § 139/2015 upphör att 
gälla.

Sammanfattning
Vid varje ny mandatperiod åligger det kommunen att göra en ny risk- och 
sårbarhetsanalys under första mandatåret som sedan ska skickas in till 
Länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt en begäran om redovisning av risk- 
och sårbarhetsanalys för kommunen. Redovisningen ska vara länsstyrelsen 
tillhanda senast 30 oktober 2019. 

Säkerhetssamordnare Ulf Bowein har fått i uppdrag att ta fram en 
redovisning av risk- och sårbarhetsanalys vilken har redovisats för 
arbetsutskottet.

Den tidigare risk- och sårbarhetsanalysen som godkändes av 
kommunfullmäktige § 139/2015-11-02 föreslås upphöra att gälla i och med 
antagande av den nya.

Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 174/2019 Dnr 2019/93

Bolagsordning AB Hultsfreds Bostäder
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta om förtydligande för paragraf 12 i bolagsordningen för AB 
Hultsfreds Bostäder enligt följande:

”Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligt till aktieägarna via e-post eller 
post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse senast två veckor före stämman får även ske till bolagsstämman 
som ska ändra bolagsordningen.”

Sammanfattning
Förtydligande av vilket sätt som kallelse till bolagsstämma kan skickas på.

Ärendebeskrivning
Bolagsverket har 2019-07-26 begärt förtydligande vad vilket sätt kallelsen 
till bolagsstämman sker på.

Följande formulering är det idag:

”Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligt till aktieägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse senast två veckor före stämman får även ske till bolagsstämman 
som ska ändra bolagsordningen.”

Ny formulering enligt följande förslag:

”Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligt till aktieägarna via e-post eller 
post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse senast två veckor före stämman får även ske till bolagsstämman 
som ska ändra bolagsordningen.”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kanslichefen 2019-08-01

Skickas till
Kommunstyrelsen
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2019-09-04 

Anmälan av delegationsbeslut m m 
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar 
kommunstyrelsens handläggning anmäls till kommunstyrelsen 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2019-05-28 2019-06-11 2019-06-18 2019-08-20 
2019-08-27 2019-09-03 
 
AB Hultsfreds Bostäder 
2019-05-24 2019-07-12 
 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
2019-05-28 
 
Tillgänglighetsrådet 
2019-03-28 2019-06-27 

Delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens ordförande 
Pkt 10.1.1 Serveringstillstånd 2019-06-17 
 
Utredare/inspektör 
Pkt 10.1.2 Serveringstillstånd 2019-06-17 (Dackarna AB) 
Pkt 10.1.2 Serveringstillstånd 2019-06-17 (Dackarna AB) 
Pkt 10.1.6 Avskrivning ansökan 2019-06-19 (Silverdalens B&B) 
Pkt 10.1.2 Serveringstillstånd 2019-07-02 (Hultsfreds fotbollsklubb) 
Pkt 10.1.2 Serveringstillstånd 2019-07-04 (Skirö AIK) 
Pkt 10.1.6 Avskrivning ansökan 2019-07-11 (Dackarna AB) 
Pkt 10.1.2 Serveringstillstånd 2019-09-02 (Målilla Goif/Happy Clappers) 

Meddelanden 
1. Den 8 oktober kommer kommunstyrelsens ledamöter bjudas in till föreläs-

ning om Glokala Sverige 
2. 21 november är det regiondag i Kalmar. Varje parti i kommunfullmäktige 

erbjuds att delta med en representant där kommunstyrelsen står för kostna-
den  
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