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KSAU § 228/2019 Dnr 2019/159

Utredning gällande nybyggnation av 
gruppbostad i Hultsfred
Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge uppdrag till AB Hultsfreds Bostäder att i samråd 
med socialnämnden utreda kostnaden och möjliga geografiska placeringar i 
tätorten Hultsfred för en nybyggnation av gruppboende med fem respektive 
sju lägenheter.

Utredningen ska även inkludera en intäkt för två externa placeringar av 
andra kommuner i utredningen som gäller sju lägenheter.

Sammanfattning
Gränsgatan 9 i Hultsfred är en gruppbostad inom omsorgen för personer 
med funktionsnedsättning (OF), främst för personer med autism. En 
nybyggnation skulle innebära att den enskildes behov i högre grad skulle 
tillgodoses samt minska kostnader.

Ärendebeskrivning
Gruppbostad Gränsgatan 9 i Hultsfred har delvis en inriktning för personer 
med funktionsnedsättning inom området autism. Gruppbostaden har en hög 
bemanning per boende, dels utifrån den enskildes behov men i hög grad 
även utifrån arbetsmiljöaspekter som påverkas av hur byggnaden är 
utformad. En annan utformning av gruppboendet skulle innebära en lägre 
bemanning utifrån att den enskildes behov skulle kunna tillgodoses med en 
högre grad av integritet och självbestämmande för den enskilde. 
Hjälpmedel såsom ljussättning, digitala lösningar, egna ingångar med mera 
skulle innebära en möjlighet till ökad självständighet för den enskilde. Det 
skulle även innebära en lägre bemanning och lägre driftskostnader än idag.

Socialförvaltning har diskuterat möjligheten till en nybyggnation med Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK), miljö- och 
byggnadsförvaltningen samt AB Hultsfreds Bostäder under det senaste året. 

Ett alternativ till att bygga ett funktionellt boende för målgruppen är 
externa placeringar i andra kommuner. Det skulle innebära en kostnad som 
är betydligt högre än ett kommunalt boende i hemkommunen. 

Socialnämnden vill utreda kostnaden för att genomföra en nybyggnation av 
gruppboendet på Gränsgatan 9 i Hultsfred som i högre grad uppfyller den 
enskildes behov då det gäller boendemiljö. Boendet skulle kunna ha upp till 
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sju lägenheter, som skulle innebära att nämnden öppnar upp för att kunna ta 
emot externa placeringar från andra kommuner.

Nämnden vill även göra en utredning om möjliga geografiska platser för 
byggnation samt kostnaden för en byggnation utifrån olika antal platser i 
boendet. Idag finns fem lägenheter i boendet och nämnden vill att en 
utredning belyser kostnaderna för byggnation både på fem lägenheter och 
sju lägenheter och då inkluderar intäkter för en eventuell placering från 
annan kommun i prisbilden.

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 109/2019

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
Socialnämnden
Ekonomikontoret f k
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KSAU § 229/2019 Dnr 2019/163

Utredning av underhållsbehov på Hagadal
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge AB Hultsfreds Bostäder i samverkan med 
kultur- och fritidsförvaltningen uppdraget att utreda och fastställa alla 
underhållsbehov som föreligger på byggnaden Hagadal för de närmaste tio 
åren. Utredningen ska också särredovisa åtgärder som är lämpliga att 
utföra, för att till exempel spara energi. Finansiering  av utredningen sker 
genom driftbudgeten för ”extra underhållsåtgärder”.

Sammanfattning
AB Hultsfreds Bostäder föreslår att i samverkan med kultur- och 
fritidsförvaltningen uppdraget att utreda och fastställa alla underhållsbehov 
som föreligger på byggnaden Hagadal. Utredningen ska fastställa behoven 
för de närmaste tio åren. Utredningen ska också särredovisa åtgärder som är 
lämpliga att utföra, för att till exempel spara energi.

Ärendebeskrivning
Byggnaden Hagadal som byggdes mitten på av 1970-talet, har stora och 
kostsamma underhållsbehov, som behöver åtgärdas under de närmaste åren.
AB Hultsfreds Bostäder (ABHB) har låtit utföra en översiktlig besiktning 
av byggnaden som påvisar behoven. Dock kommer fördjupade under-
sökningar behöver utföras på en mängd punkter, innan kostnadsberäkningar 
kan göras.

ABHB anser också att utredningen ska innehålla åtgärder som ”lyfter” 
byggnaden, till exempel energibesparande åtgärder. Dessa förslag på 
åtgärder ska särredovisas, så man kan skilja mellan nödvändiga och 
lämpliga åtgärder. ABHB föreslår att driftbudgeten för ”extra 
underhållsåtgärder” används för att täcka de kostnader som uppstår i 
utredningsarbetet.

Om beslut tas utifrån tjänsteskrivelsens förslag, beräknas utredningen med 
tillhörande kostnadsberäkningar, kunna presenteras under våren 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-25

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
Kultur- och fritidsförvaltningen
Ekonomikontoret för kännedom
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KSAU § 230/2019 Dnr 2019/47

Svar på skrivelse om gång- och cykelväg 
mellan Hultsfred och Silverdalen
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit svaret på skrivelsen och ser positivt på att 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund hittar en lösning samt 
återkommer med ett kostnadsförslag för anläggande av en gång- och 
cykelväg i samband med arbetet med överföringsledningen.   

Sammanfattning
Trafikverket har svarat på skrivelsen om gång- och cykelväg om olika 
möjligheter att lösa en gång- och cykelväg utan deras medverkan. Dock 
krävs samråd. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade § 67/2019-04-29 att ge Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund i uppdrag att tillskriva Trafikverket gällande 
gång- och cykelväg (GC) mellan Hultsfred och Silverdalen.

Trafikverket har översänt följande yttrande:
”Frågan om anläggande av GC-väg längs rubricerad sträcka är en åtgärd 
som måste prioriteras i den regional transportplanen, och länets 
cykelstrategi. Idag finns inte sträckan omnämnd i något av dessa dokument 
och är därför vare sig planerad eller finansierad. 

Önskar kommunen att Trafikverket, genom den regionala transportplanen 
anlägger och finansierar GC-väg längs aktuell sträcka måste sträckan 
prioriteras i den regionala transportplanen. I den regionala transportplanen 
prioriteras åtgärder av Region Kalmar län och det är kommunernas ansvar 
att spela in åtgärder till Regionen som kan prioriteras i planen.

Gällande möjligheterna att anlägga GC i samband med överföringsledning 
längs sträckan är detta en åtgärd som måste finansieras av kommunen. I 
vilken omfattning väg 129 och dess vägområde omfattas av/påverkas av 
detta förslag är i dag oklart, varför Trafikverket inte kan yttra sig i detalj 
över detta alternativ.  För åtgärder som påverkan väg och/eller vägområde 
fordras överenskommelse och avtal med Trafikverket som reglerar 
finansiering och åtgärd. Beroende på hur GC kan placeras i förhållande till 
väg/vägområde kan det också krävas att det är Trafikverket som anlägger 
GC-vägen genom upprättande av vägplan.
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Ytterligare ett alternativ finns för genomförande, och det är att kommunen i 
helt egen regi, och väl skilt vägområdet anlägger GC. På detta sätt kommer 
inte Trafikverkets ansvarområden att beröras. Ett samråd krävs dock med 
Trafikverket för att se om planerade åtgärder berör Trafikverkets 
väg/vägområde.”

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 67/2019
Svar från Trafikverket 

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund

7



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-12

1(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 231/2019 Dnr 2019/164

Renhållningstaxa 2020
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslaget till renhållningstaxa för 2020 samt att taxa för 
mottagande av avfall på Kejsarkullens avfallsanläggning och prislista för 
hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och 
verksamheter ska fortsätta gälla oförändrade under 2020.

Sammanfattning
Förbundsdirektionen har överlämnat förslag på renhållningstaxa för 2020.

Ärendebeskrivning
I april 2020 kommer en förbränningsskatt att införas på avfall som 
förbränns på 75 kr/ton avfall. Detta och organisationsförändringen inom 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) samt att kostnaden för 
insamling av avfall har ökat leder till ökade kostnader som kommer att 
täckas av ett tidigare genererat överskott.

Trots ovanstående föreslås inga höjningar 2020 på taxorna för 
avfallshämtningen på grund av ny lagstiftning och kommande 
förhandlingar om ersättning för förpackningar- och returpapper. Det har 
kommit nya förordningar som förändrar förutsättningarna för fastighetsnära 
insamling. I korthet innebär förändringarna att producenterna ska ta det 
fulla ekonomiska ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper 
genom tillståndspliktiga insamlingssystem. 

Insamling av förpackningar och returpapper ska som huvudregel ske 
bostads- eller kvartersnära. För att ge aktörerna tid att anpassa sig kommer 
kraven stegvis att öka från att omfatta 60 procent av landets 
bostadsfastigheter 2021 till att 2025 omfatta landets samtliga 
bostadsfastigheter. 

Förändringar till 2020
En felsorteringsavgift kommer att införas. Avgiften som är på 200 kr tas ut 
vid upprepad felsortering om förbättring inte sker efter påpekande. ÖSK 
har rätt att ta ut avgiften tills sorteringen har rättats till. Avgiften införs med 
syftet att komma till rätta med svårare fall av frekvent felsortering. 

Taxan för schemalagda slamtömningar kommer att höjas med 80 kronor 
och avgiften för slanglängder under 50 meter tas bort. Avgiften har sedan 
den infördes 2017 varit omdiskuterad och tidskrävande. Det är en svår taxa 
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både ur ett kundperspektiv och ur ett entreprenörsperspektiv. Det uppstår 
ofta diskussioner om var bilen har stått, varför chaufförer gör olika 
bedömningar, olika kunder gör olika prioriteringar där vissa tillåter körning 
på gräsmatta medan andra inte gör det. Slanglängder över 50 meter 
kommer att debiteras som tidigare eftersom de oftast utförs av ett 
specialfordon.

En ny taxa för jourtömning av slambrunn på vardagar, lördag och söndag 
samt helg föreslås. I nuvarande taxa finns endast akuttömning vardag om 
beställning sker innan kl. 13.00. Med den nya taxan får fastighetsägaren ett 
fast pris på vad det kostar vid beställning av jourtömning och faktureringen 
görs av ÖSK.

Eftersom ÖSK inte utför någon tömning av fettavskiljare i Högsby eller 
Hultsfred har dessa avgifter lyfts bort. Avgifterna var högt satta och kändes 
inte representativa. Om tömning av fettavskiljare skulle bli aktuellt finns en 
skrivning i taxan som tillåter att självkostnadspris tas ut. I dagsläget klassas 
inte fettavskiljare som ett hushållsavfall. Skulle detta ändras kan avgifter 
för tömning av fettavskiljare läggas till igen.

Ändringar av redaktionell karaktär
En del estetiska förändringar har gjorts i dokumentet. Allmänna 
bestämmelser ligger i slutet av dokumentet istället och totalsumman för 
renhållningstaxan villor och fritidshus framgår på ett tydligare sätt.

Andra mindre förändringar som gjorts är att hemkompostabonnemang 
numera heter ”Abonnemang med hemkompostering” istället för att klassas 
som ett rött abonnemang. Taxan för dragväg har förenklats, se tabell 11 
förslag till renhållningstaxa för Hultsfreds kommun 2020. 

Inför framtida justeringar
Framtida justeringar av taxan inför 2021 kan behöva göras. Det finns ett 
antal osäkerhetsfaktorer som inte är kända i dagsläget varav en av de största 
är vilken ersättning ett godkänt insamlingssystem kommer att betala ut för 
insamling av förpackningar och returpapper. Detta kommer att påverka den 
framtida avgiftsnivån på taxan.

Framtida ekonomiska utfall är även beroende av flera andra faktorer, såsom 
eventuella förändringar av anslutningsgraden till fyrfackssystemet bland 
villor och fritidshus, hur snabbt systemet kan införas bland flerfamiljshus 
och verksamheter och hur dessa väljer att utforma sina avfallslösningar. 
Andra faktorer som påverkar är personalbehov inom ÖSK i förhållande till 
köpta tjänster från entreprenör samt eventuella förändringar i priser och 
ersättningar för behandling och insamling av olika avfallstyper.

Uppföljning och beräkningar kommer därför att behöva göras minst en 
gång per år och vid behov kommer ytterligare justeringar av taxan uppåt 
eller nedåt att behöva ske för att balansera intäkter och kostnader.
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Förbundsdirektionens beslut
Förbundsdirektionen beslutade godkänna förslaget till renhållningstaxa för 
2020 samt att taxa för mottagande av avfall på Kejsarkullens 
avfallsanläggning och prislista för hämtning av förpackningar och 
returpapper från flerfamiljshus och verksamheter ska fortsätta gälla 
oförändrade under 2020. Taxan ska fastställas av kommunfullmäktige.

Förbundsdirektionen beslutade även att förtydliga i taxedokumentet vad 
gäller överfulla kärl och rätten att inte tömma dem. Det ska framgå tydligt i 
taxan att det är vid ordinarie tömningsdag som detta gäller.

Beslutsunderlag
Förbundsdirektionen § 67/2019

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 232/2019 Dnr 2019/165

VA-taxa 2020
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslaget till oförändrad VA-taxa för 2020.

Vidare föreslås kommunfullmäktige införa avgift för tillfälligt vatten i 
enlighet med brukningsavgifterna i beslutsunderlaget samt införa taxa för 
Östra Smålands Kommunalteknikförbunds (ÖSK) kostnader gällande 
uppsättning samt nedtagning av tillfälligt vatten.

Sammanfattning
Förbundsdirektionen har översänt förslag till VA-taxa för 2020.

Ärendebeskrivning
En långtidsprognos på VA-taxorna har gjorts enligt en beräkningsmodell 
som ÖSK använder sedan flera år tillbaka. Prognosen visar att taxan kan 
vara oförändrad 2020 men att det krävs framtida höjningar.
Vidare kommer ÖSK att göra ett omfattande förändringsförslag på struktur 
och hantering av taxor inför taxa 2021. Detta arbete påbörjas redan i 
november 2019.

I taxan idag har det saknats fast avgift för tillfälligt vatten. Vi har istället 
försökt fakturera faktisk kostnad vid varje enskilt fall. För att minska 
administration för ÖSK och kunderna är det bättre med en beslutad fast 
taxa. Förslaget innebär också att tillfälliga kunder likställs mer mot fasta 
kunder.

ÖSK vill även inför en taxa för upprättande och nedplockning av tillfälligt 
vatten. Taxan är beräknad till två timmar för en vattenmätartekniker att 
utför detta.  

Beslutsunderlag
Förbundsdirektionen § 69/2019

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 233/2019 Dnr 2019/166

Åtgärder för arkivlokalen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att skicka ärendet till budgetberedningen inför 
budgetarbetet för år 2021.

Sammanfattning
Klimatet i arkivlokalen följer inte Riksarkivets föreskrifter och beslut om 
eventuell åtgärd behövs.   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunarkivet. En utredning har 
genomförts som visat på differenser i temperatur och luftfuktighet som är 
större än rekommenderat. Detta kan påverka livslängden på det som 
förvaras i arkivet.

I utredningen finns också förslag till åtgärder. De åtgärder som gick snabbt 
och kostnadsfritt att lösa är att alltid ha stängt till arkivlokalen samt 
begränsa tillgängligheten till arkivet. 

En årsplan för leveranser till arkivet har också tagits fram för att kunna 
planera arbete som måste utföras inne i arkivlokalen. Numera har endast 
arkivpersonal samt ett fåtal personer tillträde till lokalen. I och med förslag 
om att tidigare motionsrum kan bli förvaringsrum skulle socialnämnden 
kunna förvara akter där istället för som nu i arkivet. Det påverkar också 
arkivklimatet i rätt riktning då behov av att vara i arkivlokalen minskas.

Det finns två alternativ till åtgärder som kräver större insats. Ett som inte 
följer fullt ut Riksarkivets föreskrifter och ett som innebär att föreskrifterna 
följs.  

Förslag
Om arbetsutskottet beslutar att ärendet ska skickas till budgetberedningen 
föreslås att alternativ 2 förordas som innebär att man följer Riksarkivets 
föreskrifter helt. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kanslichefen 2019-11-05

Skickas till
Budgetberedningen
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KSAU § 234/2019 Dnr 2019/167

Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap – ”Program för krisberedskap”
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta styrdokumentet ”Program för krisberedskap”.

Sammanfattning
En överenskommelse har träffats mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). I och med denna behövs ett styrdokument om krisberedskap tas 
fram och beslutas om i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 har träffats 
mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). För att efterleva denna behövs nya 
dokument tas fram samt en ny hantering för det praktiska arbetet med 
krisledning. 

För kommunens del innebär det bland annat att ett nytt styrdokument 
”Program för krisberedskap” ska tas fram.   

Styrdokument ”Program för krisberedskap”
Ett nytt styrdokument där kommunens arbete med krisberedskap renodlas 
och får ett mer strategiskt innehåll. Dokumentet ska även beslutas av 
kommunfullmäktige.

Förslaget anger kommunens övergripande mål och riktning för arbetet med 
krisberedskap under mandatperioden.   

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag till ”Program för krisberedskap”
Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 235/2019 Dnr 2019/167

Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap – reglemente för 
krisledningsnämnden
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta fastställa förslag till ”Reglemente för krisledningsnämnden”.

Sammanfattning
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 har träffats 
mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). För att efterleva denna ska 
krisledningsnämnden ha ett fastställt reglemente. 

Ärendebeskrivning
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 har träffats 
mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). För att efterleva denna behövs nya 
dokument tas fram samt en ny hantering för det praktiska arbetet med 
krisledning, däribland då ett reglemente för krisledningsnämnden. 

Reglementet för krisledningsnämnden innehåller formerna för nämndens 
uppdrag och verksamhet. I dag finns beskrivning av nämndens arbete i 
”Krishanteringsplanen” som antogs av kommunfullmäktige § 140/2015-11-
02.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till reglemente
Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och 
Myndigheten för beredskap
Krishanteringsplanen

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-12

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 236/2019 Dnr 2019/167

Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap – upphörande av 
krishanteringsplanen
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att ”Krishanteringsplan” som antogs av kommunfullmäktige 
§ 140/2015 upphör att gälla från och med 2019-12-31.

Sammanfattning
En överenskommelse har träffats mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). Med anledning av denna har nuvarande krishanteringsplan inte 
längre samma funktion.

Ärendebeskrivning
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 har träffats 
mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). För att efterleva denna behövs nya 
dokument tas fram samt en ny hantering för det praktiska arbetet med 
krisledning vilket innebär att nuvarande krishanteringsplan föreslås 
upphöra att gälla från årsskiftet. 

Krishanteringsplanen
I och med det nya övergripande styrdokumentet ”Program för 
krisberedskap” och reglemente för krisledningsnämnden finns det inte 
längre behov av nuvarande krishanteringsplan. Därför föreslås att den 
upphör att gälla från årsskiftet.

Därefter blir det kommunchefens uppdrag att ta beslut om inriktning för det 
förberedande arbetet och kommunens organisation för krisledning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 
Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Krishanteringsplanen

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-12

1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 237/2019 Dnr 2019/167

Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap – komplettering av instruktion 
för kommunchefen 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om att komplettera 
kommunchefens instruktion med följande:

”Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman även vid kris eller svår 
påfrestning samt ansvarar för det förberedande arbetet och kommunens 
organisation för krisledning.”

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att 
krishanteringsplanen som antogs § 140/2015 upphör att gälla.   

Sammanfattning
En överenskommelse har träffats mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). Nedan lämnas förslag på dokument och beslut för att följa 
överenskommelsen. 

Ärendebeskrivning
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 har träffats 
mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). För att efterleva denna behövs nya 
dokument tas fram samt en ny hantering för det praktiska arbetet med 
krisledning. Dessutom ska kommunstyrelsen i instruktionen för 
kommunchefen ange vilka uppgifter som kommunchefen ska ha avseende 
krisberedskap.  

Instruktion till kommunchefen
I överenskommelsen finns också att kommundirektörens (här 
kommunchefens) roll lyfts fram. Detta innebär att instruktionen 
kompletteras med följande:

”Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman även vid kris eller svår 
påfrestning samt ansvarar för det förberedande arbetet och kommunens 
organisation för krisledning.”
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-12

2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag till instruktion
Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-12

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 238/2019 Dnr 2019/169

Förslag till tomtpris för detaljplanelagd 
industrimark på kvarteret Batteriet Hultsfred
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att tomtpriset för detaljplanelagd industrimark på kvarteret Batteriet 
Hultsfred ska vara 50 kr/m2.

Sammanfattning
Förslag till tomtpris för detaljplanelagd industrimark på kvarteret Batteriet 
lämnas.

Ärendebeskrivning
Helena Grybäck Svensson, VD Hultsfreds Bostäder och Lars Gjörloff, 
utvecklingschef, Hultsfreds kommun har tagit fram förslag till tomtpris för 
kvarteret Batteriet Hultsfred

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-12

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-12

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 239/2019 Dnr 2019/170

Försäljning del av X
Beslut
Arbetsutskottet beslutar godkänna köpekontraktet gällande försäljning av 
del av X, ca 8 700 m2, till AB Gilbert Gustavsson Entreprenad.

Ärendebeskrivning
Helena Grybäck Svensson, VD AB Hultsfreds Bostäder, har tagit fram 
förslag till köpekontrakt gällande försäljning av del av X, 
ca 8 700 m2, till AB Gilbert Gustavsson Entreprenad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Köpeavtal 

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-12

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 240/2019 Dnr 2019/171

Uppdrag gällande hastighetssänkningen på 
riksväg 34/23
Beslut
Ordförande Lars Rosander och kommunchef Lars-Erik Rönnlund får i 
uppdrag att formulera en överklagan på beslutet om hastighetssänkningen 
på riksväg 34/23.

Skickas till
Ordförande
Kommunchef
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-12

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 241/2019

Anmälningsärenden
1. Information om kommande enkät om nämndemannanomineringar.
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