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Ärendelista  2019-12-17

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

Studiebesök i kemisalen

§ 264 Samhällsbyggnadsfrågor

§ 265 Förslag på fördelning av underhållsbudget 
2020 för AB Hultsfreds Bostäder - 
fastighetschef Mikael Pettersson kl. 10.30

2019/181

§ 266 Avrapportering gällande projekt inom 
bibliotekets verksamheter

§ 267 Starttillstånd parkering kommunhusets 
baksida

2019/185

§ 268 Ansökan om bidrag från Brottsofferjouren 2019/182

§ 269 Ansökan om bidrag till gym i Järnforsen 
från Järnforsens samhällsförening

2019/183

§ 270 Regionalt serviceprogram för Kalmar län 
2020-2024

2019/148

§ 271 Anmälningsärenden 2019 2019/1
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KSAU § 264/2019  

Samhällsbyggnadsfrågor
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
VD Helena Grybäck Svensson och jurist Peter Olson redogör för aktuella 
samhällsbyggnadsfrågor. 

3



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-12-17

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 265/2019 Dnr 2019/181

Förslag på fördelning av underhållsbudget 2020 
för AB Hultsfreds Bostäder
Beslut
Arbetsutskottet godkänner fördelningen av den extra underhållsbudgeten på 
11 miljoner kronor samt fördelningen av investeringsbudgetarna enligt 
förslaget.

Ärendebeskrivning
Fastighetsavdelningen har flera olika budgetar som inte har utpekade 
fastigheter som de ska användas till. Dessa budgetar är av mer 
övergripande karaktär. Den utökade underhållsbudgeten ska användas först 
och främst till åtgärder som ger en förbättrad arbetsmiljö och som grundar 
sig på bl.a. medarbetarenkäten. Lokalresursplaneringsgruppen, LRP, har 
fått information om förslaget och fått möjlighet att lämna synpunkter som 
inarbetats i förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fastighetschefen 2019-11-27

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
Ekonomikontoret
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KSAU § 266/2019  

Avrapportering gällande projekt inom 
bibliotekets verksamheter
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Bibliotekschef Anna Lundberg lämnar en lägesrapport över gällande 
projekt inom bibliotekets verksamheter.

Skickas till
Bibliotekschefen
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KSAU § 267/2019 Dnr 2019/185

Starttillstånd parkering kommunhusets baksida
Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge starttillstånd för investeringsprojektet.

Ärendebeskrivning
Östra Smålands Kommunalteknikförbund ansöker om starttillstånd för ett 
projektet som avser utökning av befintlig parkering på baksidan av 
kommunhuset i Hultsfred. Upphandling av entreprenaden har genomförts. 
Upphandlingens lägsta anbud ger en total projektkostnad på cirka 2 400 tkr 
vilket ryms inom aktuell investeringsbudget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelningschef 2019-12-10

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Ekonomikontoret
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KSAU § 268/2019 Dnr 2019/182

Ansökan om bidrag från Brottsofferjouren
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att remittera ansökan till budgetberedningen inför 
budget 2021. 

Ärendebeskrivning
En ansökan om bidrag har inkommit från Brottsofferjouren. För närvarande 
erhåller Brottsofferjouren ett bidrag om 3 kr/invånare. Brottsofferjouren 
vill att bidraget höjs med 1 krona, till totalt 4 kr/invånare från och med 1 
januari 2020.

Beslutsunderlag
Ansökan från Brottsofferjouren 2019-12-04

Skickas till
Budgetberedningen
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KSAU § 269/2019 Dnr 2019/183

Ansökan om bidrag till gym i Järnforsen från 
Järnforsens samhällsförening
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att bevilja ett bidrag på 50 tkr till Järnforsens 
samhällsföreningen.

Bidraget finansieras ur arbetsutskottets konto för oförutsedda behov.

Ärendebeskrivning
Järnforsens samhällsförening har lämnat in en ansökan om bidrag till gym i 
Järnforsen. En intressegrupp i samhällsföreningen startade i oktober 2019 
ett gym i Järnforsen och drygt 30 personer samt företag på orten har visat 
intresse genom att betala in avgifter för nyttjande. Samhällsföreningen 
behöver nu ansöka om bygglov varför de önskar ett bidrag på 78 000 kr.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Järnforsens samhällsförening

Skickas till
Järnforsens samhällsförening
Ekonomikontoret
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KSAU § 270/2019 Dnr 2019/148

Regionalt serviceprogram för Kalmar län    
2020-2024
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna yttrandet med följande tillägg till 
Region Kalmar län:

”Programmet beskriver att den digitala infrastrukturen på många håll är 
eftersatt i länet, bland annat hushållens tillgång på bredband, vilket är 
viktigt för att stärka serviceutvecklingen. Vi saknar dock förslag till 
åtgärder bland de prioriterade målen och därmed även bland insatser och 
mål.”

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat yttrande på Regionalt 
serviceprogram för Kalmar län 2020-2024. 

Ärendebeskrivning
Varje län har ett regionalt serviceprogram, som är framtaget utifrån en 
analys av rådande förutsättningar på landsbygderna i länet. Det regionala 
serviceprogrammet utgör ett handlingsprogram för landsbygdsutveckling 
och är kopplat till området Hållbar samhällsutveckling i den regionala 
utvecklingsstrategin. Programmet innehåller de viktigaste prioriteringarna 
vad det gäller landsbygdsutveckling och serviceutveckling i Kalmar län.

Framtagandet av det regionala serviceprogrammet har skett i samråd med 
regionala, kommunala och lokala aktörer i Kalmar län och har föregåtts av 
en analys av landsbygderna i Kalmar län.

Det regionala serviceprogrammet har tre övergripande funktioner:
1. Att generellt beskriva förhållandena på landsbygderna i Kalmar län 

och utgöra en grund för arbetet med regional utveckling som rör 
landsbygderna i länet

2. Att utgöra ett handlingsprogram där de övergripande strategier som 
rör landsbygdsutveckling i regionala utvecklingsstrategin 
konkretiseras i form av prioriterade områden och konkreta insatser

3. Att mer i detalj beskriva förhållandena vad det gäller service i 
Kalmar län, samt fungera som ett underlag för de prioriteringar som 
görs inom stödet till kommersiell service i länet

Syftet med serviceprogrammet är att samordna insatser och aktörer i arbetet 
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med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service.

Synpunkter på programmet ska vara Region Kalmar län tillhanda senast 31 
december 2019.

Arbetsutskottet beslutade § 212/2019 att ge kultur- och fritidsförvaltningen 
i samråd med utvecklingskontoret och socialförvaltningen i uppdrag att 
lämna yttrande på programmet.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med utvecklingskontoret 
lämnat följande yttrande:

”Orterna i Hultsfreds kommun har i dag förhållandevis låg tillgång till 
service. Vi behöver därför tillse att de ges möjlighet att behålla befintliga 
butiker och därmed bibehålla och utveckla den befintliga servicen. 
Bidragande faktorer är också den ökande genomsnittsåldern och 
begränsade kollektiva resmöjligheter. Butikerna i Järnforsen och 
Silverdalen behöver därför läggas till listan över länets prioriterade 
dagligvarubutiker.”

Beslutsunderlag
Remiss regionalt serviceprogram för Kalmar län 2020–2024
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 212/2019
Yttrande från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-12-16

Skickas till
Region Kalmar län
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KSAU § 271/2019

Anmälningsärenden

1. Arbetsutskottet inleddes med besök i kemisalen på Hultsfreds 
gymnasium

2. Beslut från miljö- och byggnadsnämnden angående nationellt 
tillgängliggörande av digitala detaljplaner
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