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 Val av protokolljusterare samt 

godkännande av dagordning 
  

§ 159 Summering av Hultsfreds hemester - 
informationschef Malin Albertsson och 
turistkonsulent Jenni Leppelt kl. 8.30 

  

§ 160 Återbetalning av förlagslån och 
obligatorisk medlemsinsats hos 
Kommuninvest 

2020/121  

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

2020/98  

§ 162 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2021 

2020/122  

§ 163 Plan för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare 

2020/123  

§ 164 Skötselavtal Kungsbron 2020/124  

§ 165 Svar på motion från Lennart Beijer, V, om 
bättre integration av nya kommuninvånare 

2019/122  

§ 166 Delegation på att fatta beslut på att 
omfördela föreningsstöd 

  

§ 167 Tomtköp i Hultsfredsbyn   

 Anmälningsärenden 2020/1  
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KSAU § 159/2020    
 
Summering av Hultsfreds hemester 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Turism- och informationschef Malin Albertsson och turistkonsulent Jenni 
Leppelt presenterar en summering av Hulltsfredshemester. Både hotell, 
campingar, arrangörer av besöksmål och boende i kommunen verkar vara 
mycket nöjda med satsningen.  
 
Skickas till 
Informationsenheten 
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KSAU § 160/2020 Dnr 2020/121  
 
Återbetalning av förlagslån och obligatorisk 
medlemsinsats hos Kommuninvest 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta om att direkt efter återbetalningen av förlagslånet använda denna 
summa, 2 888 000 kronor, till att öka kapitalinsatsen i Kommuninvest och 
att årligen sätta in kapital så att den obligatoriska medlemsinsatsen uppnås. 
 
Sammanfattning 
Kommuninvest har beslutat att medlemmarnas insats i föreningen ska öka 
med 100kr/invånare varje år fram till och med 2024. Under hösten 2020 
kommer förlagslånet betalas tillbaka till kommunerna vilket ger möjlighet 
att använda dessa pengar till att omedelbart höja medlemsinsatsen. 
Hultsfreds kommun föreslås göra detta vilket innebär att ny medlemsinsats 
behöver betalas in först år 2023.  
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) 
(”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en 
solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra 
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och 
finansiella institutioner. 
 
I november 2010 upptog föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från föreningen till Kommuninvest. 
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. 
Hultsfreds kommuns förlagslån till föreningen uppgår till 2 888 000 kronor, 
jämte ränta. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest 
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inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller 
den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 
Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från 
föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till föreningen. 
Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även 
förlagslånen från medlemmarna till föreningen sagts upp av Föreningen. 
Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till föreningen 
och således inbetala motsvarande belopp till föreningen i form av en 
kapitalinsats.  
 
Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det 
har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren enligt följande: 
 
År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 
Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 

 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Om Hultsfreds kommun använder återbetalningen av förlagslånet till att 
öka kapitalinsatsen i föreningen är behoven av inbetalningar för att uppnå 
obligatorisk medlemsinsats åren framöver följande (antalet invånare 
baseras på 2014 års antal som var 13 738): 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2020-09-15 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 

År Aktuell insats Inbetalning Ny insats Kr/invånare
2020 12 364 200 2 888 000 15 252 200 1 110
2021 15 252 200 0 15 252 200 1 110
2022 15 252 200 0 15 252 200 1 110
2023 15 252 200 1 233 400 16 485 600 1 200
2024 16 485 600 1 373 800 17 859 400 1 300
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KSAU § 161/2020 Dnr 2020/98  
 
Remiss Strategi för smart specialisering i 
Kalmar län 2021-2027 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet som sitt eget 
och överlämna detsamma till Region Kalmar län. 

Sammanfattning 
Ett yttrande på remissen Strategi för smart specialisering i Kalmar län 
2021-2027 lämnas till arbetsutskottet. Svar på remissen ska vara Region 
Kalmar län tillhanda senast 2020-10-15. Förlängd svarstid så 
kommunstyrelsen kan behandla ärendet på sitt sammanträde den 20 oktober 
har godkänts. 
 
Ärendebeskrivning 
Det känns bra att vi inom kort har en strategi för smart specialisering på 
plats för vår region, då den kan vara ett viktigt instrument i arbetet att 
ytterligare stärka vår regions konkurrenskraft. Vi ställer oss positiva till 
valet att göra bioinnovation till vårt första specialiseringsområde.  
För att på bästa sätt kunna ge inspel till remissen har vi noggrant gått 
igenom strategidokumentet ur ett övergripande och regionalt perspektiv och 
även pekat på områden som är särskilt av vikt för oss och vårt näringsliv. 
Vi har också på olika sätt lyft strategin med representanter från näringslivet 
och andra strategiska samverkansaktörer. 
 
I strategins inledning känns syfte och mål otydligt i nuvarande formulering. 
Är strategin främst vägledande för det innovationsstödjande systemet eller 
ska den bidra till näringslivets konkurrenskraft? Det borde framgå tydligt 
hur strategin ska användas. 
Som offentliga aktörer har vi en möjlighet att bidra till utveckling och 
innovation genom att efterfråga produkter och tjänster i de utpekade 
strategierna. Om strategin ska vara vägledande skulle den aspekten med 
fördel kunna lyftas in i strategin. 
 
Vi ser gärna att strategin kopplas till andra strategier, såsom RUS samt till 
hållbarhetsfrågor och samhällsutmaningar, då dessa faktorer är en 
förutsättning för att behålla, utveckla och attrahera verksamheter till vår 
region. Hållbarhetsfrågor och samhällsutmaningar är också starka 
drivkrafter för innovation och utveckling.  
 
Hultsfreds kommun hade gärna sett att strategin hade tagits fram genom 
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dialog mellan länets kommuner, näringsliv och akademier som är aktiva i 
länet. En bredare dialog hade kunnat bidra till att fler kände ägandeskap för 
de områden som har kommit fram samt att analysen hade blivit bredare.  
Vi anser att det är viktigt att en specialiseringsstrategi tar ett samlat grepp 
och även omfattar nationella och internationella partners, samt forsknings- 
och innovationsinsatser. Förslaget till strategi upplever vi utgår från 
befintliga strukturer, insatser och satsningar, det hade enligt vår mening 
också varit bra att lyfta fram hur vi ska växla upp och utveckla hela länet.  
 
Sammanfattande nulägesanalys  
Forskningsmässiga styrkor 
Här framgår att beskrivningen av akademiska funktioner och partners 
bygger på dialog med ett (1) lärosäte. Vi hade gärna sett att flera hade lyfts 
eftersom det finns flera akademier som är viktiga för länet.  
Närvaro av och tillgång till forskning och akademiska kontakter är viktigt 
även för de större företagen i vårt län. 
 
Strategins målbild och områdesval 
Områdesval 
Vi ser gärna att områdesbeskrivningarna ses över med ett större fokus på 
vad det är som utmärker våra valda områden där vi har komparativa 
fördelar och vilken unicitet vi har i jämförelse med andra regioner.  
 
Området för kapacitetsutveckling – Industriell omställning  
Området beskrivs med en tillbakablick tillsammans med utmaningar och en 
hänvisning till nationella strategier i stället för att peka på särskilda 
områden där vi är framgångsrika eller unika förutsättningar som finns i 
länet.   
Vi hade hellre sett en skrivning som beskriver att näringen som hör till 
kunskapsområdet står för en betydande del av vårt läns export och 
sysselsätter ungefär en tredjedel av invånarna och består av en 
sammansättning av både stora företag i länet samt väldigt många mindre 
företag, inte sällan underleverantörer till de större. Just att vi har både stora 
och små företag ger en potential till gemensamma utvecklingsprojekt och 
kapacitetsuppbyggnad.  
Kopplat till området pågår en rad olika projekt knutna till flera universitet, 
vilket stärker områdets attraktionskraft och till och med en förutsättning för 
näringens närvaro i regionen. Kunskapsområdet är också av vikt för många 
av länets tjänsteföretag. Vi saknar en analys över olika inriktningar där vi 
är särskilt framgångsrika och en beskrivning av utvecklingsområden och 
utmaningar att ta sig an. 
En stor del av den tillverkande industrin påverkas så klart av nya beteenden 
som speglar sig i nya behov av både kunskap och teknik. Robotar och 
digital teknik ställer krav på nya produkter, vilket i sin tur för med sig krav 
på att ställa om, utveckla nytt och möta upp nya marknader.  
Nuvarande skrivning om kunskapsområdet är alltför förenklad och 
beskriver inte att det i dag finns företag som kommit långt i sin utveckling 
och har både ställt om till en hållbar produktion, automatiserat och 

8



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-09-29 

3(4) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

använder digital teknik när det är möjligt, vid sidan av företag som är mitt i 
omställningsarbetet. 
Här står beskrivet att det är viktigt att se till att strukturfonderna kan 
användas för att bygga kapacitet för att kunna delta i fortsatt verksamhet 
inom Smart industri. Det är bra att man pekar ut att strukturfonderna kan 
vara en väg, men det är viktigt att det också finns andra alternativ för att 
bygga kapacitet än att vila på nationella program. 
Det pågår en omfattande strukturomvandling inom den tillverkande 
industrin. Det handlar mer om industriell utveckling än om industriell 
omställning, varför området hellre hade kunnat benämnas industriell 
utveckling. 
 
Aktörer och miljöer till stöd för innovation och förnyelse 
Under avsnittet ”aktörer och miljöer till stöd för innovation och förnyelse” 
står vissa innovationsmiljöer uppräknade och vissa inte.  
En karta/bild över innovationssystemet hade förtydligat.  
Hultsfreds kommun ser gärna att samtliga inkubatorsverksamheter i länet 
lyfts, oavsett om de är offentliga eller privata. För vår del är Lärcenter i 
Hultsfred en viktig partner och i länet är Atrinova i Oskarshamn en viktig 
del och vi ser gärna att den nämns i strategin.  
 
Uppföljning, utvärdering och styrning 
När det gäller föreslagen organisation under rubriken ”uppföljning, 
utvärdering och styrning”, bland annat det så kallade sounding board med 
experter, så ser vi en risk för överorganisering och för centraliserade beslut, 
i stället för att decentralisera till där utvecklingen sker och experterna finns. 
Förankring i länets kommuner är ett måste för att möjliggöra gemensamma 
insatser.  
För att få kraft i de utpekade områdena krävs resurser och insatser. 
Strategin pekar upprepande på ”befintliga strukturer för samverkan mellan 
berörda aktörer som kan användas för att leda arbetet med smart 
specialisering”. Det står också skrivet i strategins inledning att kraftsamling 
av prioriterade områden ska ske och att projekt och idéer med störst 
potential ska väljas och att det sker inom plattformen. Hur går det till att bli 
utpekad som plattformsägare? Vem fattar beslut och på vilka grunder? 
Förslagen bör förankras i Länsberedningen innan beslut tas. 
Strategin hänvisar till att ”arbetet med smart specialisering” bör ske i 
existerande strukturer för näringslivs- och tillväxtfrågor i Region Kalmar 
län. Vad innebär det? Kommunernas näringslivschefer finns organiserade i 
ett nätverk, som saknas i det här sammanhanget, det är en resurs som bör 
användas. Särskilt som kommunen ansvarar för lokal näringslivsutveckling 
på orterna i länet. 
 
På den operativa nivån hänvisas Området för kapacitetsutveckling – 
Industriell omställning till att arbetet sker utifrån den nationella strategin 
Smart industri. Det står också att området finns med inom regional digital 
agenda och att det är kopplat till ”övrigt näringslivsarbete”. Här motsäger 
vi oss skrivningen att koppla arbetet enbart till den nationella strategin 
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Smart industri, eftersom det inte motsvarar behovet eller ger tillräcklig 
kapacitetsuppbyggnadskraft.  
Här för vi en dialog med Region Kalmar län om omfattande insatser med 
syfte att vidareutveckla och etablera en arena av det slag som i strategin 
benämns som ”ett robust regionalt innovationssystem” där företag, det 
innovationsstödjande systemet och akademier utvecklar den industriella 
näringen tillsammans. 
 
Rekommendationer 
När det gäller Rekommendationer så grundas dessa på analys- och dialog 
som skett med aktörer i det innovationsstödjande systemet. Som vi påtalar 
under beskrivningen av analysen så saknas förankring med delar av 
näringslivet. 
 
Behov av strategier 
I punkt 2 och 3 beskrivs att innovationsfrämjande resurser mot e-
hälsoutvecklingen ska bidra brett i länets näringsliv och att man vill se över 
ett behov av en understrategi för näringslivsutveckling även kopplat mot 
andra digitala utvecklingsområden. Det är viktigt att inte förenkla 
begreppet digitalisering och koppla det till ett kunskaps- eller 
specialiseringsområde. Digitalisering är många gånger lika med den 
utveckling som sker i alla näringar och kunskapsområden.  
I den femte punkten understryker vi att det behövs en strategi för 
kapacitetsuppbyggnadsområdet industriell omställning (hellre industriell 
utveckling), men då utifrån näringens behov och i enlighet till det arbetssätt 
som vi tidigare beskrivit ovan, och inte genom att endast peka på 
”befintliga strukturer”, smart industri eller nationella strategier. 
 
Styrning 
Här påtalar vi risken för överorganisering och en alltför centraliserad 
organisation, som tidigare beskrivet. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss Strategi för smart specialisering i Kalmar län 2021-2027 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 147/2020 
Tjänsteskrivelse 2020-09-18 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 162/2020 Dnr 2020/122  
 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet får återkomma vid nästa sammanträde 
då datumen ska stämmas av med Region Kalmar läns sammanträdesplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen                                      Kommunfullmäktige 
Tisdagar Kl Måndagar Kl 
19 januari 14.00 8 februari 18.30 
9 mars 14.00 29 mars 18.30 
13 april 14.00 26 april 18.30 
11 maj 14.00 31 maj 18.30 
8 juni 9.00 (budget) 21 juni 15.00 (budget) 
Uppehåll Juli-augusti Uppehåll Juli-augusti 
7 september 14.00 27 september 18.30 
19 oktober 14.00 8 november 18.30 
23 november 14.00 13 december 18.30 

 
Kommunstyrelsens sammanträden börjar kl. 14. Gruppmöten är mellan  
kl. 13 och 14. Budgetmötet i juni börjar kl. 9. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott sammanträder enligt särskild lista som anmäls i 
kommunstyrelsen. Vanligtvis är sammanträdena tisdagar kl. 8.30-12 de 
tisdagar då kommunstyrelsen eller budgetberedningen inte har 
sammanträde. Se bilaga 1 för 2021. 
 
Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten enligt tidigare 
beslut i kommunfullmäktige. 
 
Strategidagar för kommunstyrelsen kommer att planeras in under 2021. 
 
Årsstämmor för Hultsfreds Kommunala Industri AB och AB Hultsfreds 
Bostäder och sker i mars respektive april direkt före kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2020-09-23 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
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KSAU § 163/2020 Dnr 2020/123  
 
Plan för uppföljning och insyn av verksamhet 
som utförs av privata utförare 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fastställa reviderad plan för 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.  
 
Beslutet ska sedan meddelas till fullmäktige. 
 
Sammanfattning 
Förslag till reviderad plan för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare överlämnas för fastställande. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 5 kap. 3 § kommunallagen ska kommunfullmäktige varje ny 
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter 
som utförs av privata utförare. Syftet med bestämmelsen är att förbättra 
uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i 
privata utförares verksamhet.  
 
Uppföljning sker genom styrmodellen och årsredovisning. Det finns en 
generell plan för årlig uppföljning. I planen finns uppräknat vad som ska 
följas upp och när, hur och av vem.  
 
Kommunkansliet har tidigare fått i uppdrag att ta fram en generell plan för 
fastställande av respektive nämnd, styrelse och direktion. Denna plan ska 
ses över varje mandatperiod och även vid behov revideras. 
 
Kommunkansliet överlämnade 2020-01-20 ett förslag till reviderat program 
för uppföljning och insyn som utförs av privata utförare. 
Kommunfullmäktige beslutade § 39/2020 att fastställa reviderat program 
och att samtliga nämnder, styrelser och direktion ska revidera sina 
respektive uppföljningsplaner utifrån den generella planen och programmet 
samt meddelar kommunfullmäktige efter fastställande. 
 
Vid översyn har paragraf med hänvisning till kommunallagen ändrats med 
anledning av ny kommunallag. I övrigt har inga ändringar skett. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till plan för Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-09-29 

2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2020-09-18 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-09-29 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 164/2020 Dnr 2020/124  
 
Skötselavtal Kungsbron 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge Östra Smålands Kommunalteknik (ÖSK) i 
uppdrag att se över skötselplanen och sedan återkomma till arbetsutskottet 
med förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har tidigare tagit fram ett skötselavtal för Kungsbron. Nu 
behöver skötselavtalet ses över. ÖSK föreslås få i uppdrag att se över 
skötselplanen genom att bland annat se över kostnader samt kontakta 
Vetlanda kommun för eventuell samverkan. 
 
Beslutsunderlag 
Skötselavtal 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-09-29 

1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
 

KSAU § 165/2020 Dnr 2019/122  
 
Svar på motion från Lennart Beijer, V, om bättre 
integration av nya kommuninvånare 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
Förslag till yttrande på motion om bättre integration av nya 
kommuninvånare. Samråd har skett med berörd motionsställare. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, vill genom sin motion öka fokus 
på integrationen och vill se en arbetsgrupp som fokuserar på fler jobb och 
studier som leder till jobb.  
 
Arbetsutskottet beslutade § 196/2019 att remittera motionen till 
integrationsenheten för yttrande. 
 
Följande yttrande har nu lämnats: 
 
”Kommunen har i dag relativt väl upparbetade strukturer för att arbeta med 
integrationen och för att få fler människor i arbete. Det finns en väl 
upparbetad intern organisation. Samverkan med myndigheter sker 
regelbundet och det finns olika samarbetsforum på både operativ nivå och 
ledningsnivå. Samverkan och dialog med företagen sker bland annat via 
kontinuerliga kontakter och via tillväxt- och näringslivsrådet, där dessa 
frågor dryftas med regelbundenhet. 
 
Socialförvaltningen ser att ytterligare forum eller grupper skulle ta mycket 
tid i anspråk för företagen. I takt med de statliga myndigheternas 
tillbakadragande från Hultsfred bedöms deras medverkan i ytterligare 
forum också som svår att få till. Fokus kan istället, i motionens anda, med 
fördel läggas på att utveckla redan befintliga forum ytterligare.” 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 196 
Motion från Lennart Beijer, V, 2019-08-19 
Tjänsteskrivelse från integrationsenheten 2020-07-24 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-09-29 

2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-09-29 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 166/2020    
 
Delegation på att fatta beslut på att omfördela 
föreningsstöd 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge kultur- och fritidschefen delegation på att 
fatta beslut på att omfördela föreningsstöd inom befintlig budget för 
ekonomiskt stöd för utebliven verksamhet på grund av Corona pandemin. 
Samråd ska ske med utsedda kontaktpersoner ur arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag på att ge kultur- och fritidschef Tommy Svensson Pöder delegation 
på att fatta beslut på att omfördela föreningsstöd inom befintlig budget för 
ekonomiskt stöd för utebliven verksamhet på grund av Corona pandemin. 
 
Skickas till 
Kultur- och fritidschefen 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-09-29 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 167/2020    
 
Tomtköp i Hultsfredsbyn 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att neka vederbörande att köpa tomten Pampas 1 i 
Hultsfred. 
 
Ärendebeskrivning 
En person har stått i tomtkö till Hultsfredsbyn för att köpa tomten Pampas 1 
i Hultsfred. Tjänsteperson på AB Hultsfreds Bostäder har haft 
mejlkonversation och fysiskt möte med vederbörande. Det finns en 
tveksamhet beträffande betalningsförmåga och därmed möjlighet att 
färdigställa föreskriven byggnadsskyldighet inom föreskriven tid med 
mera. Den samlade bedömningen med utgångspunkt från de samtal som 
skett med personen där vederbörande beskrivit sina byggplaner och sina 
förutsättningar är att tomten Pampas 1 inte kommer säljas till 
vederbörande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD AB Hultsfreds Bostäder 2020-09-24 
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-09-29 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § /   
 

Anmälningsärenden 
1. Protokoll från Kommunförbundet Kalmar läns styrelsemöte     

2020-08-27 
2. Halvtidssammanfattning 2020 inom Campus i Småland och Rätt 

kompetens 
3. Information från Migrationsverket angående avveckling av kontor 
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