
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-08-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 25 augusti 2020 kl. 08.30-12

Beslutande Lars Rosander, C
Åke Nilsson, KD
Åke Bergh, M
Tomas Söreling, S
Nermina Mizimovic, S

Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef       Mikael Pettersson § 148
Emma Oscarsson, sekreterare       Helena Grybäck Svensson § 148
Malin Albertsson § 144
Nicklas Holmquist § 145
Mattias Westrin § 145

Detta protokoll har justerats digitalt

Utses att justera Tomas Söreling
Underskrifter Paragrafer 144-148

Sekreterare …………………………………………….
Emma Oscarsson

Ordförande …………………………………………….
Lars Rosander

Justerande …………………………………………….
Tomas Söreling

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2020-08-25

Datum för anslags 
uppsättande 2020-09-02 Datum för anslags 

nedtagande 2020-09-26

Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet

Underskrift …………………………………………….
Emma Oscarsson

1



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-08-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista  2020-08-25

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 144 Projekt medborgardemokrati i samverkan 
med ICLD

§ 145 Utredning av underhållsbehov på Hagadal 2019/163

§ 146 Remiss Regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Region 
Kalmar län 2021-2029

2020/67

§ 147 Remiss Strategi för smart specialisering i 
Kalmar län 2021-2027

2020/98

§ 148 Rivnings- och saneringsåtgärder 
Herrstorpet, samt skjutbana

2020/97

2



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-08-25

1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 144/2020 Dnr 2020/99

Projekt medborgardemokrati i samverkan med 
ICLD - förstudie
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att informationschefen får i uppdrag att återkomma 
med förslag till arbetsutskottet.

Sammanfattning
Presentation av en möjlighet att ingå i en finansierad förstudie för att prova 
ett nytt sätt att arbeta med medborgardialog. 

Ärendebeskrivning
Turism- och informationschefen Malin Albertsson informerar om ett 
erbjudande om att få ingå i en förstudie.

Kommunen har via ICLD fått en möjlighet att ingå i en finansierad 
förstudie för att prova ett nytt sätt att arbeta med medborgardialog. 

Verktyget Consul är en plattform och ett arbetssätt för medborgar-
demokrati, som används i ett antal kommuner i Europa och i världen.

Idag har kommunen två olika system för att ta emot synpunkter och 
politiska inlägg från invånarna. 

De två system som används har fått återkommande kritik från handläggarna 
på olika förvaltningar. 

Idag finns heller inga möjligheter för invånarna att tycka till om varandras 
synpunkter, rösta eller koppla dem till budget.

Det huvudsakliga syftet med en förstudie är att undersöka om det är möjligt 
att arbeta med demokrati på ett modernare och mer långtgående sätt att 
genom att medvetet arbeta med förslag, debatter och medborgarbudget. 

Förstudien skulle göras tillsammans med en partnerkommun i Serbien eller 
i Kenya. 

Hur passar en förstudie om medborgardemokrati in hos oss?
Kommunen har under det senaste året genomfört ortsvandringar i 
kommunens olika orter inom Makeover-arbetet. Arbete av sådan karaktär 
faller väl in med det som plattformen Consul används till av kommuner i 
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andra länder.

Förstudien skulle även passa väl in i arbetet med att förstärka lokal 
demokrati som en del av Agenda 2030. Kommunen blir genom att erbjuda 
medarbetare att ta del i internationella projekt en mer attraktiv arbetsgivare.

Finansiering och förutsättningar
Projektet, inklusive arbetstid, skulle finansieras helt av ICLD.
 
Budgeten för en förstudie är 300 000 kronor, och för ett skarpt projekt cirka 
750 000 – 800 000 kronor per år.

Två serbiska kommuner samt en kenyansk är intresserade av att införa 
Consul hos sig. ICLD och SKL International har även erbjudit stöd i själva 
projektarbetet och med dokumentation. 

Politisk förankring och beslut krävs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschefen

Skickas till
Turism- och informationschefen
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KSAU § 145/2020 Dnr 2019/163

Utredning av underhållsbehov på Hagadal i 
Hultsfred  
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit sammanställningen och beslutar att ärendet får 
återkomma i budgetarbetet. 

Sammanfattning
Ett uppdrag har getts för att ta gram en underhållsutredning för byggnaden 
Hagadal i Hultsfred.

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet har tidigare beslutat § 229/2019-11-12 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”.

Fastighetsingenjör Nicklas Holmquist och energiingenjör Mattias Westrin 
redogör på mötet för utredningen av underhållsbehov på byggnaden 
Hagadal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 229/2019 

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
Budgetberedningen
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KSAU § 146/2020 Dnr 2020/67

Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Region Kalmar län 2021-2029
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslag till yttrande som 
överlämnats från Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK).

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att under kapitel 6 –Strategiska 
val (sid 30) Under aktiviteter – Stångådals och Tjustbanan – komplettera 
med byte av slipers och helsvetsat spår samt på sid 49 under Västervik-
Vimmerby-Växjö komplettera Nya Torget med Virserum.

Sammanfattning
Förslag till yttrande på remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Region Kalmar län 2021-2029 har överlämnats.

Ärendebeskrivning
Region Kalmar län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för 
Kalmar län tagit fram ett aktualiserat förslag till regionalt 
trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2029 som nu är på 
remissrunda. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat remissen till ÖSK 2020-
05-26 för att återkomma med förslag till yttrande. Remissvar ska vara 
Region Kalmar tillhanda senast den 9 oktober 2020. 

Förslag till yttrande har nu överlämnats enligt följande:

”Förslag till yttrande
Yttrandet är uppdelat i specifika kommentarer/frågeställningar kopplade till 
enskilda rubriker/punkter i programmet respektive generella kommentarer 
på programmet.

Specifika kommentarer/frågeställningar
- Vardagliga resor, resvanor [sid 9]
Den senaste resvaneundersökningen genomfördes 2012. Det vore lämpligt 
att en ny resvaneundersökning genomförs snarast möjligt efter 
coronapandemin har lagt sig. Resvanorna bör ha förändrats markant under 
pandemin och det är stor chans att dessa mönster blir permanenta vanor 
även efter pandemin. Hur stor påverkan har det då på 
kollektivtrafiknyttjandet?
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- Kollektivtrafikens inriktning, storregional nivå [sid 20]
Som vanligt nämns inte vikten för norra länets kommuner med kopplingen 
till Östergötland. Det är positivt att det finns med i figurerna men vikten av 
trafiken norrut mot Östergötland nämns inte i text. 

- Bus Rapid Transit (BRT) [sid 23]
Här bör stråket Hultsfred-Målilla-Växjö nämnas också som ett viktigt stråk. 
KLT har haft pågående diskussioner om den sträckan också.

- Mål för kollektivtrafiken [sid 26]
Finns endast ett ekonomiskt mål, vilket endast tar hänsyn till totalen 
samhällsstödd insats. Det hade varit intressant, eller kanske till och med 
nödvändigt med fler ekonomiska nyckeltal/mål, alternativt ekonomiska 
kopplingar till de övriga målen. Detta för att tydligare kunna följa upp att 
satsningar görs där störst samhällsekonomisk nytta ges. 

Generella kommentarer/frågeställningar

- Mjuka åtgärder för ökad marknadsandel
Saknar förslag på åtgärder där insats görs för att öka marknadsandelen 
genom till exempel beteendeförändring. Marknadsföringsåtgärder, 
skolprojekt eller andra insatser kan/bör göras för att öka resandet med 
kollektivtrafik från de grupper som idag väljer bilen före bussen/tåget.”

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2020
Remissversion - Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län 2021–2029
Missiv – Remiss av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region 
Kalmar län 2021-2029
Tjänsteskrivelse från projektchefen 2020-07-13

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 147/2020 Dnr 2020/98

Remiss Strategi för smart specialisering i 
Kalmar län 2021-2027
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att remittera remissen till utvecklingskontoret för 
att återkomma till arbetsutskottet med förslag till yttrande.

Sammanfattning
Region Kalmar har skickat en remiss om Strategi för smart specialisering i 
Kalmar län 2021-20207. 

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen beslutade den 13 maj 2020 att remittera förslag till strategi 
för smart specialisering i Kalmar län 2021–2027. 

Från och med 2021 är det ett förhandskrav från Europeiska kommissionen 
att alla svenska regioner har en strategi för smart specialisering för att få 
tillgång till medel från EU:s fonder och program. Medel från EU kan 
användas till att bygga upp innovationskapaciteten och öka 
konkurrenskraften genom ökat kunskapsinnehåll och höjd produktivitet. 

Att alla Europas regioner använder samma strategiska modell ökar 
möjligheterna till europeisk samverkan i att öka innovationsförmågan för 
hållbar tillväxt.

Strategin syftar till att stödja det innovationsfrämjande och 
tillväxtfrämjande arbetet som görs av olika offentliga aktörer i Kalmar län 
för att bidra till tillväxt och ökad konkurrenskraft.

Smart specialisering
Smart specialisering är en metod för att identifiera fokusområden dit 
resurser för innovation och kunskapsdriven ekonomi kan riktas. Strategin 
ska bygga på regionens förutsättningar, kompetenser, konkurrensfördelar 
och potential. Den ska även ha en metod för uppföljning och utvärdering.

Smart specialisering handlar om att kraftsamla kring prioriterade områden 
med potential för tillväxt i regionen och att föra samman olika aktörer med 
hjälp av regionala plattformar inom dessa områden. Inom plattformen väljs 
de projekt och idéer med störst potential till förnyelse eller innovation. 
Förslaget till strategi för smart specialisering och remissförfarandet har 
presenterats och diskuterats vid länsberedningen, regionalt ledningsforum 
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och i Tillväxtforum.

Remiss
Handlingsprogrammet remitteras till länets kommuner, aktörerna i 
innovationssystemet och näringslivsrepresentanter för förankring samt för 
att fånga upp eventuella kompletterande synpunkter. 

Region Kalmar län ser gärna att synpunkter lämnas på strategin och 
framförallt med fokus på följande prioriterade områden:

1) Föreslagen målbild
2) Föreslagna områdesval
3) Föreslagen uppföljning, utvärdering och styrning

Synpunkter skickas Region Kalmar senast den 15 oktober 2020. 

Efter remissen kommer regionala utvecklingsnämnden och länsberedningen 
att behandla ärendet innan handlingsprogrammet fastställs av 
regionfullmäktige. När handlingsprogrammet är fastställt av 
regionfullmäktige kommer det skickas till kommunerna i Kalmar län med 
rekommendation att ställa sig bakom detsamma. 

Beslutsunderlag
Remissunderlag från Region Kalmar

Skickas till
Utvecklingskontoret
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KSAU § 148/2020 Dnr 2020/97

Rivnings- och saneringsåtgärder Herrstorpet, 
samt skjutbana 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att arbetsgruppen får arbeta vidare utifrån dagens 
resonemang och sedan återkomma till arbetsutskottet med förslag på 
rivning av Hultåsa och skjutbanan. Vad gäller rivning av Herrstorpet 
återkommer det vid ett senare tillfälle.

Sammanfattning
Förslag på rivnings- och saneringsåtgärder vid Herrstorpet samt skjutbana.

Ärendebeskrivning
Inför exploateringen av Herrstorpet, efter verkställd detaljplan, behöver 
områdets byggnader och tillhörande anläggningar hanteras. 

En mindre arbetsgrupp bestående av ÖSK, planavdelning, ABHB och 
kultur- och fritid har gått igenom behovsbild och vilka möjligheter samt 
begränsningar som finns gällande byggnadsbeståndet inom området samt 
närliggande områden.

I planarbetet och det efterföljande detaljprojekteringsarbetet för 
exploateringen har endast vissa saneringar ingått. Bland annat den gamla 
deponin som finns på området. Inga byggnader och tillhörande 
anläggningar har ingått då dessa inte inkräktar på exploateringen fysiskt. 
Däremot påverkar vissa delar estetiken på området och framförallt så 
innebär de underhållsbehov om inga åtgärder vidtas nu.  

Arbetsgruppen har kommit fram till att samtliga byggnader och tillhörande 
anläggningar exklusive tegelbruket bör rivas. Detta omfattar också 
byggnaderna i Hultåsa strax söder om Herrstorpet samt skjutvallsområdet 
väster om Herrstorpet. Skjutvallsområdet påverkas vid framtida utveckling 
av området enligt planprogrammet som togs fram 2016. 
Tegelbruket behöver renoveras och underhållas. Denna byggnad har 
bevarandestatus enligt detaljplanen; den får inte rivas och dess 
karaktärsdrag vad gäller stensockel med eldningsskott och tegelfasaden ska 
bibehållas.

I första skedet föreslås att undersökningar och rivningsplaner genomförs 
och i andra skedet rivningar och marksaneringar samt vissa kompensations- 
och markåtgärder. Skulle det gå att återbruka någon byggnad kommer det 
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att beaktas vid rivningstillfället.

Arbetsgruppen redogjorde för förslagen på föregående sammanträde med 
arbetsutskottet. Arbetsutskottet beslutade då § 128/2020-08-18 att 
ytterligare beredning av ärendet skulle ske, bland annat med ett besök på 
platsen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga 2020-08-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 128/2020-08-18

Skickas till
Arbetsgruppen
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