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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista  2020-10-13 

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning 

§ 168 Presidiemöte med socialnämnden

§ 169 Delårsrapport per 2020-08-31 med
helårsprognos för drift- och 
investeringsbudget - ekonomikontoret, 
barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden  

2020/128 

§ 170 Delårsrapport för Östra Smålands
Kommunalteknikförbund per 2020-08-31 

2020/134 

§ 171 Presidiemöte med barn- och
utbildningsnämnden 

§ 172 Verifiering av 2021 års investeringsbudget  2020/132

§ 173 Anslag ur flyktingkontot 2020/133 

§ 174 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2020/125

§ 175 Reviderat förslag till gemensamt
reglemente för kommunstyrelsen, barn-och 
utbildningsnämnden och socialnämnden 

2020/37 

§ 176 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2021 

2020/122 

§ 177 Ansökan om tillstånd för vindkraftverk i
området Mösjöberget sydväst om Målilla 

2020/137 

§ 178 Offentlig toalett i Hultsfred centrum samt
rivning av gamla stationsbyggnaden 

2020/135 

§ 179 Avrapportering promenadstråket Spången i
Järnforsen 

2017/122 

§ 180 Avrapportering serviceväg mellan
Hultsfred och Silverdalen 

2019/47 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 181 Återrapportering välkomstskyltar 2019/120 

§ 182 Svar på motion från Owe Samuelsson, C,
om parkeringsfickor med 
informationstavlor vid infarterna till 
Hultsfreds kommun  

2019/123 

§ 183 Stationsområdet i Hultsfred som ett samlat
besöksmål för dressin och smalspår  

2020/130 

§ 184 Bonus Dackarna för uppnådd kvartsfinal
2020 

2020/136 

§ 185 Policy för systematiskt brandskyddsarbete
– ärendet utgår

2016/133 

§ 186 Ny motion från Mattias Wärnsberg, S, om
vänortssamarbete med en kommun i Israel 

2020/114 

§ 187 Ny motion från Tomas Söreling och Rosie
Folkesson, båda S, om social hänsyn vid 
offentlig upphandling 

2020/118 

§ 188 Hyresavtal för ishallen i Virserum 2020/131 

§ 189 Uthyrning av materiel 2017/208 

§ 190 Remiss - Tillsynsprogram och
tillsynsbesök för yrkesmässiga 
verksamheter som hanterar avfall samt nya 
skyldigheter vid tillsyn av 
utvinningsavfallsanläggningar 

2020/91 

§ 191 Remiss - Kommunalt ansvar för insamling
och materialåtervinning av returpapper 

2020/93 

§ 192 Svar på motion från Alexander Steinvall,
C,  om badplatsen vid Gåsehall i Virserum 

2018/164 

§ 193 Svar på motion från John Hoffbrink och
Lisbeth Hoffbrink, båda SD, om belysning 
av väg i Virserum 

2017/101 
317 

§ 194 Svar på motion från Lennart Davidsson,
KD, om fler parkeringmöjligheter vid 
förskolan i Mörlunda 

2018/28 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 195 Svar på motion från Eva Svedberg, S,
angående rastplats för hundar 

2017/173 

§ 196 Svar på motion från Lars Rosander, Per-
Inge Pettersson och Ulf Larsson, samtliga 
C, angående åtgärder för förbättrad 
folkhälsa, nr 1 

2017/164 

§ 197 Svar på motion från Lars Rosander, Per-
Inge Pettersson och Ulf Larsson, samtliga 
C, angående konkreta åtgärder för 
förbättrad folkhälsa, nr 2 

2017/165 

2020/141 § 198 Inköp av fastighet X
 
§ 199 Anmälningsärenden

2020/1 
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2020-10-13 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 168/2020   
 
Presidiemöte med socialnämnden  
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På mötet deltar socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson, förste vice 
ordförande Conny Daag, andre vice ordförande Jonny Bengtsson, 
socialchef Ann-Gret Sillén och controller Charlotta Hägg. 
 
Aktuella frågor lyfts bland annat om lokalfrågor. 
 
Skickas till 
Socialnämnden 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 169/2020 Dnr 2020/128  
 
Delårsrapport per 2020-08-31 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna delårsrapport per 2020-08-31. 
 
Sammanfattning 
Ekonomikontoret presenterar uppföljning av delårsrapport per 2020-08-31 
för arbetsutskottet samt presidierna för barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslutet per 2020-08-31 och 
resultatet för kommunen är 43,8 mnkr. Prognosen för helåret 2020 beräknas 
bli 23,5 mnkr vilket är 20,7 mnkr bättre än budgeterat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2020-10-05 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 170/2020 Dnr 2020/134  
 
Delårsrapport för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund per 2020-08-31 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna delårsrapporten 2020-08-31 för Hultsfreds kommun del. 
 
Ärendebeskrivning 
Delårsrapport per 2020-08-31 för Hultsfreds och Högsby kommun har 
redovisats för förbundsdirektionen. 
 
Förbundsdirektionen har godkänt delårsrapporten enligt § 30/2020 samt 
överlämnar den för godkännande till respektive kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen § 30/2020 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 171/2020   
 
Presidiemöte med barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen om det aktuella läget vad gäller 
verksamheterna inom skolan. 
 
Ärendebeskrivning 
På mötet deltar barn- och utbildningsnämndens förste vice ordförande 
Martina Bäcketoft, andre vice ordförande Mikael Lång, barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Martin Snickars samt controller 
Anncharlotte Franzon. 
 
En rapport lämnas om aktuellt läge inom barn- och 
utbildningsförvaltningen  
 
Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 172/2020 Dnr 2020/132  
 
Verifiering av 2021 års investeringsbudget 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till 2021 års 
investeringsbudget. 
 
Sammanfattning 
Förslag till 2021 års investeringsbudget för 2020 har överlämnats för 
verifiering. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt budgetplan ska nästkommande års investeringsbudget verifieras av 
kommunstyrelsen. 
 
Budgeterade ej använda belopp för 2020 överförs till år 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret 2020-10-05 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 173/2020 Dnr 2020/133  
 
Anslag ur flyktingkontot 
 
Förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
anslagen ur flyktingkontot år 2021.  
 
Sammanfattning 
Budgetberedningen föreslår hur de medel kommunen har tagit emot för 
nyanlända ska användas under 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
Migrationsverket utger, för varje nyanländ kommunen tar emot, en 
schablonersättning för etableringsinsatser och introduktion. Schablonbeloppet 
ska täcka kostnader för till exempel mottagande och praktisk hjälp vid 
bosättning, särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, utbildning 
i svenska för invandrare, anpassad kommunal vuxenutbildning, 
samhällsorientering, tolk, vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och 
administration samt andra kommunala insatser för att underlätta etablering i 
samhället.  
 
Schablonbeloppet är 146 100kr per nyanländ för år 2020 och betalas ut med 
delbelopp under en tvåårsperiod.  
 
Förändringar inför 2021 
I samband med budgetprocessen beslutade budgetberedningen att föreslå att 
även följande kostnader ska finansieras av flyktingkontot år 2021.  
 

 Försörjningsstöd, 4000tkr, utöver befintlig budget.  
 Två tjänster inom arbets- och integrationsenheten, 1160tkr, gäller endast 

2021. 
 Fyra tjänster inom SFI, svenska för invandrare, 2400tkr, gäller endast 

2021. 
 Yrkesutbildning lokalvårdare, 200tkr, gäller endast 2021. 
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Totalt anslag ur flyktingkontot år 2021 föreslås därför bli enligt följande; 

 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 

Flyktingkontot 2020 2021
SOC - Försörjningsstöd - 4 000,0 
SOC - 0,75 tjänst (interna tjänster omräknade till ÅA) 440,5 440,5 
SOC - 2 tjänster A&I - 1 160,0 
SOC - 4,25 tjänster inom arbets- och integrationsenheten inkl. kringkostnader. 3 184,5 2 463,3 
SOC - 3 tjänster socialsekreterare för handläggning av ekonomiskt bistånd inkl. kringkostnader.  1 459,0 1 488,1 
SOC - Ekonomiskt bistånd, flykting 2 300,0 2 000,0 
SOC - Övriga kostnader för personer i etablering, till exempel tolk och handledning. 720,0 720,0 
Totalt SOC: 8 103,9 12 272,0 
BUN - Fyra tjänster inom SFI - 2 400,0 
BUN - Yrkesutbildning lokalvårdare - 200,0 
BUN - SFI, 10tkr per elev och termin för det antal elever som överstiger 100. 2 140,0 -
Totalt BUN: 2 140,0 2 600,0 
Totala kostnader från flyktingkontot, soc och bun: 10 243,9 14 872,0 

11



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-10-13 

1(1) 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

KSAU § 174/2020 Dnr 2020/125 002  
 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna reviderat förslag till 
delegationsordning för kommunstyrelsen. Det innebär att tidigare antagna 
delegationsordning upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
I samband med översyn av kommunstyrelsens reglemente har även 
delegationsordningen fått en översyn och nu lämnas förslag för 
godkännande. 
 
Ärendebeskrivning 
Den nuvarande delegationsordningen antogs av kommunstyrelsen § 
71/2018. I samband med översyn av det gemensamma reglementet för 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har 
även delegationsordningen setts över. I detta arbete har jurist från Sveriges 
Kommuner och Regioner deltagit samt kanslichef i samråd med 
kommunsekreterare och nämndsekreterare. 
 
Delegaterna inom kommunstyrelsens förvaltningar har fått 
delegationsordningen på remiss och fyra svar har lämnats om att de inte har 
några synpunkter. Det är en ny uppställning som utgår från punkt 1 och 
sedan vidare. Det är inte längre indelat i stycken och därefter numrerat 
inom aktuellt område. Det har även skett omformuleringar.  
 
Följande har inte följt med till nya förslaget: 
1.2.1 kommunchefens uppsikt över kommunkoncernen – ingår i 
instruktionen 
1.5.1 beslut om nya behandlingar GDPR – behövs brådskande beslut se p 1 
4.4.1 ej delegeringsbart om beslutsattestanter 
7.5.1 fastställa snittlöneökning för uppräkning av arvoden – sker numera i 
% av riksdagsmans grundarvode. 
 
Nuvarande delegationsordning samt reviderade förslaget där nytt är 
kursiverat bifogas som bilaga. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2020-09-23 
 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 175/2020 Dnr 2020/37  
 
Reviderat förslag till gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen, barn-och 
utbildningsnämnden och socialnämnden 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta reviderat gemensamt reglemente för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. 
 
Vidare att tillstyrka tillägget i socialnämndens reglemente under § 64: 
”Ansvar för att ordna gravsättning enligt 5 kap 2 § begravningslagen 
åligger socialnämnden”. 
 
Sammanfattning 
Reviderat förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelsen, barn- 
och utbildningsnämnden och socialnämnden har varit på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till reviderat gemensamt reglemente för kommunstyrelsen, barn- 
och utbildningsnämnden och socialnämnden har tagits fram. Den del som 
berör den sammanträdestekniska biten är gemensam för styrelsen och 
nämnderna. Dokumentet benämns ”Gemensamt reglemente för den 
politiska organisationen”. Därutöver finns en separat del för 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 102/2020 att remittera 
förslaget till berörda nämnder samt därefter för antagande i fullmäktige. 
 
Vad gäller kommunstyrelsens reglemente har det skickats till 
kommunstyrelsens förvaltningar och inga synpunkter har inkommit. 
 
Följande har ändrats i den gemensamma delen: 

- Förtydligande under personalansvar 3 § och undertecknande av 
handlingar 26 § 

- Deltagande på distans är beslutat och detta finns under 11 § 
- Fullmäktige beslutar om nytt utskott, tidigare fick styrelse eller 

nämnd besluta själva 
 

Följande har ändrats i kommunstyrelsen del: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra styrelse för de 
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kommunala bolagen om inte annat beslutas (ny formulering) 
- Punkten om civilförsvarsnämnd och beredskapsnämnd stryks då det 

finns i lag 
- Förtydligande under personaldelen 49 § punkt 7-11 (avstämt med 

personalkontoret) 
- Kommunstyrelsen har tidigare § 57/2020 beslutat att under kapitel 3 

§ 39 lägga till ny punkt 11 ”leda den strategiska 
lokalförsörjningen”. 

 
Barn- och utbildningsnämnden har § 49/2020 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att tillstyrka förslaget till gemensamt reglemente och 
reglemente för sin del. 
 
Socialnämnden har § 91/2020 beslutat att föreslå fullmäktige att tillstyrka 
förslaget med följande tillägg i socialnämndens reglemente under § 64: 
”Ansvar för att ordna gravsättning enligt 5 kap 2 § begravningslagen 
åligger socialnämnden”. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2020-09-22 
Gemensamt reglemente för den politiska organisationen (del A) 
Kommunstyrelsens reglemente (del B) 
Socialnämnden (del C) 
Barn- och utbildningsnämnden (del D)  
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 176/2020 Dnr 2020/122  
 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2021 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna sammanträdesdagar 
för sin del och kommunfullmäktige att godkänna sammanträdesdagar för 
sin del. 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar om ändring i förslaget för arbetsutskottets del där 
5/10 blir sammanträdesdag och istället utgår 28/9 som sammanträdesdag. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag på sammanträdesdagar har tagits fram. Planen har stämts av med 
sammanträdesplanen för Region Kalmar län. 
 
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. 
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Årsstämmor för Hultsfreds Kommunala Industri AB och AB Hultsfreds 
Bostäder och sker i mars respektive april direkt före kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 162/2020 att ärendet får återkomma efter att 
sammanträdesplanen stämts av mot Region Kalmar läns sammanträdesplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2020-09-23 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 177/2020 Dnr 2020/137  
 
Ansökan om tillstånd för vindkraftverk i 
området Mösjöberget sydväst om Målilla 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att avstyrka ansökan från företaget Dackevind AB om tillstånd för 
vindkraftsanläggning i området Mösjöberget, sydväst om Målilla. 

Reservation 
Tommy Rälg och Lena Hasting, båda S, reserverar sig till förmån för 
yrkande om att bifalla ansökan om tillstånd.  
 
Sammanfattning 
Enligt 16 kap. 4 § i miljöbalken ska kommunen fatta beslut om att tillstyrka 
eller avstyrka en vindkraftsetablering. Kommunens beslut ska grundas på 
en bedömning av om den aktuella vindkraftsetableringen kan anses utgöra 
en lämplig mark- eller vattenanvändning. 
 
Ärendebeskrivning 
Företaget Dackevind AB har för avsikt att hos Miljöprövningsdelegationen 
(vid Länsstyrelsen i Kalmar) ansöka om uppförande av vindkrafts-
anläggning i området Mösjöberget, sydväst om Målilla. Den aktuella 
ansökan omfattar elva vindkraftverk, med en totalhöjd på 250 meter.  
Enligt 16 kap. 4 § i miljöbalken ska kommunen fatta beslut om att tillstyrka 
eller avstyrka en vindkraftsetablering 
 
Till grund för kommunens ställningstagande finns Vägledning om 
kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk (statens 
energimyndighet 2015:05). 
 
Beslutet grundas företrädesvis på de riktlinjer som anges i Översiktsplanen 
(öp). Översiktsplanen tillmäts stor betydelse vid tillståndsprövningen av 
vindkraftsanläggningar. Hultsfreds kommuns översiktsplan antogs i juni 
2010 och aktualitetsprövades i oktober 2016. I avsnitt 16 Energiförsörjning 
/ Energiproduktion / vindkraft står följande; El från vindkraft är en 
miljövänlig form av elproduktion som Hultsfreds kommun är positivt 
inställd till. Vindkraftverk kan dock verka störande för människor och djur 
med ljud och skuggreflexer. De kan dessutom vara en säkerhetsrisk samt 
vara störande i landskapsbilden. Det är därför viktigt att vid uppförande av 
vindkraftverk ta största möjliga hänsyn till omgivning.  
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Översiktsplanen har vidare som kriterie en utgångspunkt om ett normalstort 
vindkraftverk upp till en totalhöjd om 150 m.  
 
Kommunstyrelsens au beslutade under våren 2020 att beställa en ny 
vindbruksplan, som en del i en kommande revidering av översiktsplanen. 
En process med att ta fram en ny vindbruksplan är ganska omfattande och 
tar tid. 
 
En byggnation med vindkraftverk i den omfattning som Dackevind planerat 
med en höjd på 250 meter, skulle göra ett alltför stort intrång gentemot det 
näringsliv och boende som finns i området, utifrån vad som anses utgöra 
lämplig markanvändning. En byggnation av vindkraftverk med den 
totalhöjden stöds heller inte av översiktsplanen, där totalhöjden anges till 
150 meter. 

Yrkande 
Tommy Rälg, S yrkar bifall till ansökan om tillstånd för etablerande av 
vindkraftverk. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag att 
avstyrka ansökan om tillstånd för vindkraftsanläggning i området 
Mösjöberget, sydväst om Målilla eller enligt yrkandet från Tommy Rälg 
om bifall för tillstånd. 
 
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar föreslå enligt förslag om 
avstyrka ansökan varpå Tommy Rälg, S begär votering. 
 
Ja-röst för avstyrkan på ansökan och nej-röst för bifall på ansökan. 

Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster finner ordförande att arbetsutskottet 
föreslår att avstyrka ansökan från företaget Dackevind AB. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens ordförande 2020-10-07 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 178/2020 Dnr 2020/135  
 
Offentlig toalett i Hultsfred centrum samt 
rivning av gamla stationsbyggnaden 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
(ÖSK) uppdras att iordningsställa en ny offentlig toalett i Köpingsparken 
som ska serva hela Hultsfreds centrum. 
 
Vidare beslutas att ge uppdrag till AB Hultsfreds Bostäder (ABHB) att 
planera för rivning av den gamla järnvägsstationsbyggnaden som är 
belägen norr om nuvarande stationsbyggnad och återkoppla för startbesked 
inför rivning. 
 
Finansiering av ny offentlig toalett i Hultsfreds centrum sker via projektet 
utvecklingsprojekt skattefinansierat, objekt stationsområdet HU (2021).  
 
Även finansiering av rivningen av gamla stationsbyggnaden sker från 
samma projekt. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till offentlig toalett i centrala Hultsfred samt rivning av gamla 
stationsbyggnaden har tagits fram. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med köpet av stationshuset och utvecklingen av området 
däromkring (Köpingsparken, busstorget, etc.) har frågan om offentlig 
toalett utretts.  
 
En projektgrupp bestående av tjänstemän från utvecklingskontoret, ÖSK, 
ABHB, turism och miljö- och bygg har utrett frågan och kommit fram till 
följande förslag: 
 
- En offentlig toalett placeras i Köpingsparkens sydöstra del. 
- Toaletten ska ha samma utformning och innehåll som den nyligen 

inköpta till Målilla vid Atlantvägen. 
- Toaletten ska serva hela centrums behov av offentlig toalett det vill 

säga från resecentrum/stationsområdet till centrumhandeln på 
Bryggerigatan.  
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Under 2021 måste en taxa för offentlig toalett tas fram för beslut inför 2022 
då vi, oavsett om detta genomförs, har två offentliga toaletter i kommunen. 
Det finns en tredje i Virserum men den ägs av förening och kommunen 
betalar en avgift för att föreningen ska hålla den öppen även för 
allmänheten. 
 
Utöver ovanstående finns ett behov av att riva den lilla byggnaden på 
stationshusfastigheten. Detta då kommunen inte har hittat någon 
användning för byggnaden, samt att byggnadens skick är mycket dåligt 
med bl.a. knäckta golvbjälkar. Byggnaden har inte kvar något av sitt 
ursprungliga utseende på grund av ändringar som gjordes på 1960-talet.  
Gamla stationshuset ligger inom byggnadsminneområdet men är ej 
byggnadsminnesförklarat (Länsstyrelsen). 
 
Kostnadsbedömning: 
- Offentlig toa inklusive nödvändiga tillval  560 tkr 
- Markarbeten samt VA-anslutning   230 tkr  
- Rivning av gamla stationshuset (inkl rivningsplan)300 tkr 

 
Summa inklusive oförutsett 10 tkr  1 100 tkr 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från projektchef 
Kartbilaga 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
AB Hultsfreds Bostäder 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 179/2020 Dnr 2017/122  
 
Avrapportering promenadstråket Spången i 
Järnforsen 
 
Förslag 
Arbetsutskottet ger VD Helena Grybäck Svensson, AB Hultsfreds Bostäder 
(ABHB) i uppdrag att lösa marktillgången på sträckan från Järeda kyrka till 
och med bron (Spången). 
 
Vidare föreslås att Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) fortsatt 
får föra dialog med Trafikverket för att få fram konkreta lösningar, 
kostnadsbild och tidplan för GC-väg och passager. 
 
Ny rapport ska lämnas inom sex månader. 
 
Sammanfattning 
En avrapportering gällande promenadstråket Spången i Järnforsen lämnas 
på dagens sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade § 17/2019-02-11 att Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) skulle titta vidare på förutsättningarna för 
allmänhetens nyttjande av promenadstråket Spången i Järnforsen samt 
trafiksäkerhetsåtgärder, förlängd gång- och cykelväg och belysning. Detta 
skulle sedan avrapporteras till kommunstyrelsen senast inom sex månader 
vilket så skedde.  
 
Kommunstyrelsen beslutade § 87/2019 att ge Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund i uppdrag att säkerställa allmänhetens tillgång till 
hela promenadstråket samt att ta fram kalkyl och tidplan för 
trafiksäkerhetsåtgärder, förlängd gång- och cykelväg samt belysning.  
 
Vidare beslutades att avrapportering ska ske till kommunstyrelsens 
arbetsutskott innan eventuella markregleringar genomförs och då ska även 
kalkyl och tidplan för övriga åtgärder redovisas.  
 
På dagens möte lämnas en avrapportering av det fortsatta arbetet med att se 
över förutsättningarna för promenadstråket Spången i Järnforsen.   
 
Beslutsunderlag 
Motion från Anders Andersson, KD och Konny Bogren S 
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Kommunfullmäktige §§ 99/2017, 17/2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 212/2017, 279/2018 
Förbundsdirektionen § 63/2018 
Kommunstyrelsen §§ 11/2019, 87/2019 
Tjänsteskrivelse från projektchef  
 
Skickas till 
VD AB Hultsfreds Bostäder 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 180/2020 Dnr 2019/47  
 
Avrapportering serviceväg mellan Hultsfred 
och Silverdalen 
 
Beslut 
Arbetsutskott remitterar ärendet till budgetberedningen att i 2022 års 
budgetarbete avsätta 2 500 tkr i budget för en serviceväg mellan Hultsfred 
och Silverdalen som även kan nyttjas för att underlätta resandet med cykel 
mellan orterna. 
 
Arbetsutskottet beslutar vidare att ge Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) i uppdrag att inkludera serviceväg i det 
fortsatta projekteringsarbetet med överföringsledningen.  
 
Sammanfattning 
På dagens sammanträde redogörs för en avrapportering för serviceväg 
mellan Hultsfred och Silverdalen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har tidigare i § 67/2019 beslutat att ge Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) i uppdrag att tillskriva Trafikverket 
gällande gång- och cykelväg (GC) mellan Hultsfred och Silverdalen. 
 
Detta genomförde 2019-07-30 och Trafikverket återkom kort därefter med 
svar att det inte är en prioriterad sträcka i den regionala cykelstrategin och 
enklaste sättet att möjliggöra detta är att kommunen själva bygger en gc-
väg utanför vägområdet. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 230/2019 att arbetsutskottet 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. 
 
ÖSK har nu lämnat yttrande: 
”Den mest ekonomiska lösningen är att bygga en enklare grusväg utan 
belysning och beläggning på samma sträcka som ledningen samt fram till 
de hållpunkter som finns i varje ände. 
 
Förslaget är dock inte komplett då passager över riksväg 34 och länsvägen 
till Silverdalen inte är medtagna i detta skede.  
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Förslaget innebär skattefinansierad merkostnad i projektet med cirka 2 200 
tkr. I det ingår överbyggnad samt separat sträckning där ledning inte 
kommer dras fram till riksväg 34 i ena änden och lämpligaste gata i 
Silverdalen i andra änden. 
 
Passage över riksväg 34 och eventuella passager på länsvägen får hanteras i 
framtida dialog med Trafikverket i samband med deras ombyggnationer av 
vägarna. 
 
Genom att utgå från en serviceväg kan tillståndsfrågor samt förrättnings- 
och markregleringar underlättas. Då kan man också söka utfartstillstånd hos 
Trafikverket enklare. 
 
Aktuellt projekt ligger för utförande 2023 med markregleringar och 
tillstånd 2022. Därför behövs ett finansieringsbeslut senast under 2021 (för 
budget 2022). Det behövs också ett beslut om detta är prioriterat under 
2020 redan för att veta om projekteringsarbetet ska ta med servicevägen i 
det fortsatta arbetet.” 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 67/2019 
Svar från Trafikverket  
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 230/2019 
Tjänsteskrivelse från projektchef 2020-09-23 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Budgetberedningen 
Kommunkansliet 
 
 

24



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-10-13 

1(3) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 181/2020 Dnr 2019/120  
 
Återrapportering välkomstskyltar 
 
Beslut 
Arbetsutskottet är positivt till förslaget och beslutar att arbetsgruppen för 
Hultsfreds kommun Makeover får i uppdrag att ta fram välkomstskyltar till 
kommunens orter i enlighet med förslag 1 nedan, för huvudinfarter till alla 
orter.  
 
Ärendet får återkomma vad gäller finansiering för en engångskostnad av 
1 500 000 kr plus moms, vilket innefattar 20 skyltar samt kostnader för 
tillstånd och arbete.  
 
Beviljade tillstånd från Trafikverket är en förutsättning för att genomföra 
projektet.  
 
Sammanfattning 
En återrapportering gällande välkomstskyltar lämnas till arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt fullmäktiges beslut § 6/2020 ska återrapportering till 
kommunstyrelsens arbetsutskott ske senast den 1 oktober 2020 kring den 
motion som fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling och Lena Hasting, 
2019-07-08 lämnade in om enhetliga välkomstskyltar till kommunens alla 
tätorter. Beslutet innebar att arbetet med Makeover-skyltar skulle hanteras 
inom arbetet för Hultsfreds kommun Makeover, och att ett 
ställningstagande i kommunstyrelsens arbetsutskott därefter ska tas.  

 
Arbetsgruppen för Hultsfreds kommun Makeover har undersökt 
möjligheten till välkomstskyltar i kommunens orter. Att finna en röd tråd 
mellan orterna, och att lyfta in invånarnas önskemål om det som särskiljer 
varje ort har varit viktiga beståndsdelar i detta arbete.  
 
Utöver detta resonemang har fullmäktigeledamoten Owe Samuelsson, C, 
2019-08-13 lämnat in en motion om parkeringsfickor med 
informationstavlor vid infarterna till kommunen. Även detta behov skulle 
kunna integreras i en lösning med analoga välkomstskyltar med 
varumärkesförstärkande kommunikation på olika orter. 
 
Makeover-gruppen ser därmed två olika linjer i frågan:  
1. En analog välkomstskylt sätts upp vid huvudinfarterna till varje 

ort 
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Skyltarna har en röd tråd i sin grafik, samtidigt som de lyfter fram 
varje orts profilerande varumärken. Se bilaga med förslag. 
 

2. En dubbelsidig digital välkomstskylt sätts upp per ort 
Skyltarna kan användas såväl för inspiration samt för information. 
Detta görs i steg över kommande treårsperiod. 

 
Makeover-gruppen anser att analoga välkomstskylt vid huvudinfarterna till 
varje ort ger mest värde ur ett varumärkesperspektiv. Skyltarna skulle vara 
ett sätt att skapa en röd tråd mellan kommunens orter, samtidigt som de 
unika profilerna för varje ort lyfts fram.  I de digitala skyltarna finns ett helt 
annat värde av att kunna sprida inspiration och information, men den 
förhållandevis höga kostnaden per digital skylt gör att det kan bli svårare 
att ge varje ort en skylt. Om alla orter istället får de analoga skyltarna 
skapar det en känsla av samhörighet och delaktighet. 

Finansiering 
Uppskattade kostnader: 
 
En analog välkomstskylt sätts upp vid huvudinfarterna till varje ort 
50 000 kr per skylt för 20 skyltar till huvudinfarterna till varje ort enligt 
nedan, ger en totalkostnad på 1000 000 kr. Kontakter med markägare, 
bygglovsansökningar och tillståndsansökningar till Trafikverket hanteras i 
ett samarbete mellan Hultsfreds Turistinformation och ÖSK. En samordnad 
process för alla orter är nödvändig för att alla orter ska kunna få sina skyltar 
inom ett rimligt tidsspann. Tillkommande kostnader uppskattas till 500 000 
kr för tillstånd och arbete enligt nedan. 
 
Ort Antal skyltar Placering 
Hultsfred 2 riksväg 34/23 
 1 väg 129 
Vena 2 väg 711 
 1 väg 713 
Silverdalen / 
Lönneberga 

2 väg 129 

Målilla 1 riksväg 34/23 
 1 riksväg 34 
 1 riksväg 23 
Mörlunda 2 väg 671  
Järnforsen 2 väg 47 
 1 väg 681 
Virserum 2 riksväg 23 
Rosenfors 2 riksväg 34/47 
TOTALT 20   
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Beslutsunderlag 
Motion från S, 2019-07-08 
Kommunfullmäktige §§ 100/2019, 6/2020 
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschefen 2019-12-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 195/2019 
Kommunstyrelsen § 2020/3 
Tjänsteskrivelse från informationsenheten 2020-09-01 
 
Skickas till 
Arbetsgruppen för Hultsfreds kommun Makeover 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 182/2020 Dnr 2019/123  
 
Svar på motion från Owe Samuelsson, C, om 
parkeringsfickor med informationstavlor vid 
infarterna till Hultsfreds kommun 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen med hänvisning till arbetet med välkomstskyltar för 
kommunens olika orter som pågår inom Makeover-gruppen. 
 
Sammanfattning 
Informationsenheten har lämnat yttrande på motionen från Owe 
Samuelsson, C, om parkeringsfickor med informationstavlor vid infarterna 
till kommunen. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Owe Samuelsson, C, har 2019-08-13 lämnat in en  
motion om parkeringsfickor med informationstavlor vid infarterna till  
kommunen. Motionens syfte och innehåll har stämts av med 
motionsställaren.   
 
Arbetsutskottet beslutade § 197/2019 att remittera motionen till turism- och 
informationschefen för yttrande. 
 
Följande yttrande har nu lämnats: 
”Fram till och med år 2012 har kommunen haft informationstavlor utmed 
kommungränsen mot Oskarshamn, Vimmerby och Vetlanda. Vid vissa 
tavlor fanns tillgång till kartor, som dock har nyttjats mycket sparsamt av 
besökare och förbipasserande. Informationstavlorna har under åren utsatts 
för grov vandalisering, vilket ledde till att tavlorna slutligen togs bort helt.  
 
Vår erfarenhet är att dagens besökare antingen själv söker sin information 
digitalt, eller stannar vid en turistinformation eller InfoPoint för att ta del av 
kartor eller annan tryckt information. Informationstavlor bör, om de ska 
fylla sitt syfte, vara placerade vid en vacker plats eller ett besöksmål för att 
tala till besökaren.  
 
Motionens ämne ligger nära den motion om enhetliga välkomstskyltar till 
kommunens olika orter från fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling och 
Lena Hasting, som hanteras inom Makeover-gruppen. Tanken med 
välkomstskyltarna är enligt motionen att skapa en röd tråd mellan olika 
orter.  
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I Makeover-gruppens återrapportering till kommunstyrelsen framgår att det 
finns olika alternativ för att arbeta vidare med frågan.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Owe Samuelsson, C, 2019-08-13 
Kommunfullmäktige § 102/2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 197/2019 
Tjänsteskrivelse från informationsenheten 2020-09-01 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 183/2020 Dnr 2020/130  
 
Stationsområdet i Hultsfred som ett samlat 
besöksmål för dressin och smalspår 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit lägesrapport och ärendet får beredas 
ytterligare. 
 
Sammanfattning 
En arbetsgrupp ser över stationsområdet i Hultsfred som ett samlat 
besöksmål för dressin och smalspår. 
 
Ärendebeskrivning 
Turism och informationschef Malin Albertsson och projektchef Jens 
Karlsson, Östra Smålands Kommunalteknikförbund lämnar en lägesrapport 
i översynen av stationsområdet i Hultsfred. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig redogörelse från informationsenheten 2020-10-13 
 
Skickas till 
Turism- och informationschefen  
Projektchefen 
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KSAU § 184/2020 Dnr 2020/136  
 
Bonus Dackarna för uppnådd kvartsfinal 2020 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med partner- 
och sponsringsavtal om utbetalning av bonus för nådd kvartsfinal till 
Dackarna på 21 500 kr.  
 
Finansiering sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 
enligt upprättat partner- och sponsringsavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Dackarna nådde kvartsfinal i 2020 års slutspel i elitserien.  
 
Partner- och sponsringsavtalet mellan Målilla Motorklubb och Hultsfreds 
kommun innefattar en bonus på 21 500 kr om Dackarna når kvartsfinal, en 
ytterligare bonus på 21 500 kr om Dackarna når semifinal, samt en 
ytterligare bonus på 21 500 kr om Dackarna når final.  
 
Enligt avtalet ska bonusar finansieras ut kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda behov, och efter avslutad säsong konstateras att en bonus fallit 
ut till en summa av 21 500 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från informationsenheten 2020-10-01 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 185/2020 Dnr 2016/133   
 
Policy för systematiskt brandskyddsarbete 
 
Beslut 
- -  
 
Ärendet utgår. 
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KSAU § 186/2020 Dnr 2020/114  
 
Ny motion från Mattias Wärnsberg, S, om 
vänortssamarbete med en kommun i Israel 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till turism- och 
informationschefen för beredning. 
 
Vidare påminns om att kontakt ska tas med motionsställaren för att 
säkerställa motionens intentioner. Detta ska ske innan arbetet med 
motionsyttrandet påbörjas. 
 
Sammanfattning 
En motion om vänortsarbete med en kommun i Israel har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Mattias Wärnsberg, S, har 2020-09-08 lämnat in en 
motion om vänortsarbete med en kommun i Israel. I motionen framförs 
bland annat hur judar blivit trakasserade och synagogor attackerade de 
senaste åren. Ett sätt att markera mot detta skulle enligt motionsställaren 
kunna vara att kommunen tecknar ett vänortssamarbete med en kommun i 
Israel.   
 
Beslutsunderlag 
Motion från Mattias Wärnsberg, S, 2020-09-08 
Kommunfullmäktige § 71/2020 
 
Skickas till 
Turism- och informationschefen 
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KSAU § 187/2020 Dnr 2020/118  
 
Ny motion från Tomas Söreling och Rosie 
Folkesson, båda S, om social hänsyn vid 
offentlig upphandling 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till ekonomichefen för 
beredning. 
 
Vidare påminns om att kontakt ska tas med motionsställaren för att 
säkerställa motionens intentioner. Detta ska ske innan arbetet med 
motionsyttrandet påbörjas. 
 
Sammanfattning 
En motion om social hänsyn vid offentlig upphandling har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling och Rosie Folkesson, båda S, har 
2020-09-15 lämnats in en motion om social hänsyn vid offentlig 
upphandling. I motionen tas ett antal berörda områden upp. 
Motionsställarna vill att ett förslag tas fram på hur kommunen kan bli bättre 
på samtliga områden som innebär att större hänsyn tas vid upphandling. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Socialdemokraterna 2020-09-15 
Kommunfullmäktige § 72/2020 
 
Skickas till 
Ekonomichefen 
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KSAU § 188/2020 Dnr 2020/131  
 
Hyresavtal för ishallen i Virserum 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna avtalet med 
Virumsvallen för år 2020 
 
Arbetsutskottet föreslår även följande förtydligande till avtalet: 
 
”Om is finns tillgänglig utöver ovan nämnda period så ska hyresgästen 
även under den perioden ha rätt att nyttja ishallen utan extra kostnad och så 
som beskrivs i § 1. 
 
Hyresgästen har rätt att noggrannare precisera sin hyresperiod kommande 
år om det skulle visa sig att tiden inte är ändamålsenlig för avsikten med    
§ 1. En sådan ska vara skriftlig för att gälla.” 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ett avtal för 2020/2021 har upprättats mellan Virumsvallen AB som 
fastighetsägare/hyresvärd och Hultsfreds kommun som hyresgäst. Avtalet 
gäller till och med 2021-02-24 och förlängs därefter med en period i taget 
om ingen av parterna säger upp avtalet. 
 
För nyttjande av ishallen under hyresperioden betalar Hultsfreds kommun 
975 000 kronor. I avtalet finns noterat de veckodagar och tidpunkter som 
Hultsfreds kommun har rätt att nyttja.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till avtal 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 189/2020 Dnr 2017/208  
 
Uthyrning av materiel 
 
Beslut 
Arbetsutskottet noterar ändringen och har inget att erinra. 
 
Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunledningens arbetsutskott i Hultsfred och Högsby 
kommuner har Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) utrett 
frågan om utlåning av materiel till föreningar. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 156/2019 att återremittera ärendet till ÖSK för 
att få en betydligt kortare tidsgräns för uthyrning, förslagsvis två veckor 
innan uthyrning ska ske. 
 
Förbundsdirektion beslutade § 45/2020 överlämna följande förslag: 
”Föreningar debiteras inte för utlåningen. Utlåningen avser inventarier 
såsom exempelvis aggregat och dylikt som föreningar kan komma att ha 
svårt att tillgå för egna medel. Mindre materiel såsom handverktyg och 
dylikt samt förbrukningsmaterial avses inte för utlåning till föreningar. 
 
Föreningar ska kunna vända sig till ÖSK vid behov och kommer därmed få 
information om material finns att tillgå. En inventarielista finns nu 
framtagen där det tydligt framgår vilket materiel som är aktuellt för 
utlåning. 
 
Förfrågan om uthyrning av material ska vara ÖSK tillhanda två veckor 
innan användandet ska ske. Vid materielbelåning vänder man sig till 
Kontaktcenter i Hultsfreds kommun så hänvisas man till rätt ansvarig 
tjänsteman. Föreningen som lånar materiel ansvarar för hämtning och 
återlämning. 
 
Rutin för utlåningslista kommer upprättas gemensamt för samtliga 
avdelningar. 
 
Vid nödsituation kan ÖSK alltid återkalla materielet.” 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 6/2018, 156/2019 
Förbundsdirektionen §§ 51/2019, 45/2020 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 190/2020 Dnr 2020/91  
 
Remiss - Tillsynsprogram och tillsynsbesök för 
yrkesmässiga verksamheter som hanterar 
avfall samt nya skyldigheter vid tillsyn av 
utvinningsavfallsanläggningar 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att Hultsfreds kommun avstår från att lämna 
yttrande på remissen. 
 
Sammanfattning 
Förslag om att avstå att lämna yttrande på remissen har meddelats. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljödepartementet har översänt Tillsynsprogram och tillsynsbesök för 
yrkesmässiga verksamheter som hanterar avfall samt nya skyldigheter vid 
tillsyn av utvinningsavfallsanläggningar på remiss. Svar på remissen ska 
vara Miljödepartementet tillhanda senast den 30 oktober 2020. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 138/2020 att remittera remissen till miljö- och 
byggnadsnämnden för att återkomma till arbetsutskottet med remissvar 
eller besked om att avstå detta. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat besked om att avstå från yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss - Tillsynsprogram och tillsynsbesök för yrkesmässiga verksamheter 
som hanterar avfall samt nya skyldigheter vid tillsyn av 
utvinningsavfallsanläggningar 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 138/2020 
 
Skickas till 
Miljödepartementet 
 
 

37



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-10-13 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 191/2020 Dnr 2020/93  
 
Remiss - Kommunalt ansvar för insamling och 
materialåtervinning av returpapper 
 
Förslag  
Arbetsutskottet tar förbundschefens yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunstyrelsen överlämna detsamma till Miljödepartementet som svar 
på remissen. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till yttrande på remissen överlämnas till arbetsutkskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljödepartementet har översänt Kommunalt ansvar för insamling och 
materialåtervinning av returpapper på remiss. Svar på remissen ska vara 
Miljödepartementet tillhanda senast den 30 oktober 2020. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 140/2020 att remittera remissen till Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund för att återkomma till arbetsutskottet 
med yttrande. 
 
Förbundschef Tony Bohlin har lämnat förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss - Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av 
returpapper 
 
Skickas till 
Miljödepartementet 
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KSAU § 192/2020 Dnr 2018/164  
 
Svar på motion från Alexander Steinvall, C,  om 
badplatsen vid Gåsehall i Virserum 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen med anledningen av förbundsdirektionens förslag enligt 
nedan.  
 
Sammanfattning 
Förbundsdirektionen överlämnar yttrande på motionen till arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Alexander Steinvall, C, har 2018-11-05 lämnat in en 
motion gällande badplatsen vid Gåsehall i Virserum. Motionsställaren 
anser att badplatsen bör iordningsställs genom att bland annat gräskanten 
längs med badplatsen jämnas till och att sandbotten rensas upp. 
 
Arbetsutskottet remitterade motionen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) för att i samråd med kultur- och 
fritidsförvaltningen lämna förslag till yttrande. 
 
Motionen har tidigare besvarats av kultur- och fritidsförvaltningen i samråd 
med ÖSK och då har man lämnat svar om att kommunen ansvarar för bad-
platsen Kaffeberget i Virserum och att det därför inte är aktuellt med ytter-
ligare kommunala badplatser vid Virserumssjön. 
 
Kommunstyrelsen beslutade § 73/2019 att återremittera motionen för 
ytterligare beredning, där Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
kontaktar motionsställaren för förtydligande av motionens intentioner. 
 
Yttrande har nu lämnats enligt följande: 
”ÖSK står fortsatt fast vid det yttrande som kultur- och fritid lämnat i 
samråd med ÖSK. Även om motionsställaren avser en engångsinsats är det 
inte varken ÖSK:s eller kultur- och fritids ambition att ytan ska användas 
som badplats, vilket åtgärderna ändå kommer innebära.  

 
Stora investeringsmedel har lagts på den kommunala badplatsen vid Kaffe-
berget där tillgänglighetsåtgärder bland annat varit i fokus. Förvaltningarna 
vill alltså att bad ska ske vid Kaffeberget och inte vid Gåsehall. 
 
Gällande förskönande åtgärder på land vid området pågår visst arbete med 
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detta inom ramen för projektet Hultsfreds kommun Makeover. 
 
Beredning har skett i samråd med kultur- och fritidskontoret.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Alexander Steinvall, C, 2018-11-05 
Kommunfullmäktige § 135/2018 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 263/2018, 115/2019 
Kommunstyrelsen § 73/2020 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 193/2020 Dnr 2017/101 317  
 
Svar på motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, båda SD, om belysning av väg i 
Virserum 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att motionen anses bifallen i och med Östra Smålands Kommunalförbunds 
yttrande som bland annat innebär att belysning sätts upp i samband med 
befintligt investeringsprojekt gällande mätning och separering av 
gatubelysning någon gång under perioden 2022–2024. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till yttrande på motionen har lämnats till arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 
har 2017-06-09 lämnat in en motion angående belysning av en väg i 
Virserum. Motionsställarna föreslår att vägen mellan Östra vägen och 
Virserums konsthall utrustas med belysning, så att det går att nyttja vägen 
även när det är mörkt. 
 
Arbetsutskottet beslutade att remittera motionen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) för beredning. 
 
Motionen har behandlats tidigare av förbundsdirektionen men 
arbetsutskottet beslutade § 202/2018 att återremittera ärendet till ÖSK. 
 
Följande yttrande har nu lämnats: 
”Vid ortsvandring inom projektet Hultsfreds kommun Makeover har 
ytterligare önskemål om belysning inkommit på aktuell sträcka. 

 
Efter beredning föreslås att belysning sätts upp i samband med befintligt 
investeringsprojekt gällande mätning- och separering av gatubelysning 
någon gång under perioden 2022–2024. Samtidigt föreslås att bron på 
sträckan tas in i ÖSK:s brounderhåll parallellt med att den andra bron öster 
om området tas bort.” 
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Beslutsunderlag 
Motion från John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD 
Kommunfullmäktige § 77/2017 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 166/2017, 202/2018 
Förbundsdirektionen § 42/2018 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 194/2020 Dnr 2018/28  
 
Svar på motion från Lennart Davidsson, KD, om 
fler parkeringsmöjligheter vid förskolan i 
Mörlunda 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att motionen är bifallen och för detta äskas 500 tkr i budget 2021. 
 
Sammanfattning 
Förslag på yttrande över motionen lämnas till arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Davidsson, KD, har 2018-02-16 lämnat in 
en motion angående parkeringsmöjligheter vid förskolan i Mörlunda. 
Kommunens förskolor är i behov av god tillgänglighet och hög 
trafiksäkerhet. Vid förskolan i Mörlunda saknas det tillräckligt med 
parkeringsplatser. Motionsställaren föreslår att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att snarast utöka parkeringsmöjligheterna vid förskolan i 
Mörlunda. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 62/2018 att remittera motionen till Östra 
Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK)för att i samråd med barn- och 
utbildningsnämnden lämna yttrande över motionen. 
 
Yttrande har nu lämnats enligt följande: 
Två alternativ har grovt kostnadsberäknats men inget av dem genererar en 
långsiktig lösning som uppfyller dagens normer och behov för 
trafiksäkerhet. 
 
1. Enkel lösning, som förutsätter att miljö- och byggnadsnämnden beviljar 

bygglov för parkering i strid med gällande detaljplan, vilken är en 
grusad parkeringsyta för ca 500 tkr. 

 
2. En lösning i enlighet med föräldrarnas skrivelse, som delvis också löser 

tra-fikproblemen, vilken är planändring, ny väg för rundkörning samt 
parkering för ca 2 000 tkr. 

 
Inget av alternativen är lösningar som skulle valts vid nyproduktion eller 
vid planering av en ny förskola, sett både ur parkerings- och 
trafiksäkerhetssyn-punkt men verksamheten bedömer att båda är bättre än 
nuläget. Genomförande-tiden mellan dem varierar med hänsyn till 
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varierande grad av myndighetshantering.   
 
Förskolans placering och utformning innebär begränsningen som gör att 
man trots planändring inte kan genomföra en lösning enligt dagens 
standarder. Om man inte är villig att köpa in privata bostäder för att skapa 
mer yta och möjligheter i en ny detaljplan.  
 
Utöver ovanstående bör man beakta hur framtida utbyggnation skulle 
innebära för trafiksituation. Utbyggnation kan vara aktuell av flera skäl än 
utökad verksamt. Det kan också finnas ett behov för kök när det kommer 
till sophantering som också är en aktuell fråga på alla kommunala 
fastigheter. Kortfattat krävs en helhetsplanering om man väljer att satsa på 
en ny detaljplan.  
 
ÖSK förordar alternativ 1, både av ekonomiska skäl men även av tidsskäl 
då alternativ 2 kan dra ut på tiden väldigt mycket. 

 
ÖSK föreslår att 500 tkr avsätts för det enklare alternativet till budget 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lennart Davidsson, KD, 2018-02-26 
Kommunfullmäktige § 21/2018 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 62/2018 
Förbndsdirektionen § 38/2020 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 195/2020 Dnr 2017/173  
 
Motion från Eva Svedberg, S, angående 
rastplats för hundar 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge AB Hultsfreds Bostäder uppdrag att lämna 
yttrande över motionen. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till yttrande på motionen har lämnats till arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Eva Svedberg, S, har 2017-11-09 lämnat in en 
motion angående rastplats för hundar. Nedanför tennisbanorna vid Hagadal 
finns en inhägnad grusplan. Motionsställaren föreslår att möjligheten att 
iordningsställa denna grusplan till en rastplats för hundar undersöks. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 310/2017 att remittera motionen till Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund att i samråd med kultur- och 
fritidsförvaltningen ta fram ett yttrande. 
 
Yttrande har nu lämnats. Yttrandet tar bland annat upp att återkommande 
orsak i andra kommuners behandling av förslag om hundrastgårdar har 
varit närheten till natur och att det inte är några större avstånd till natur från 
de få områden som kan anses urbaniserade i den grad att hundrastgård 
skulle vara motiverat. Ett annat argument har varit att man ser att om man 
anlägger en hundrastgård i en tätort så måste man på sikt göra det även i 
alla andra.  

 
Med hänsyn till ovanstående är det inte rimligt att prioritera en 
hundrastgård i kommunal regi i Hultsfreds kommun. Om det finns ett 
föreningsintresse bör frågan prövas igen utifrån vilka förutsättningar som 
finns för en sådan lösning. 
 
Det område som föreslagits i motionen från 2017 finns tyvärr inte kvar 
längre utan den ytan har byggts om för att nyttjas till isbana vintertid. 
 
På mötet lyfts förslag om att låta AB Hultsfreds Bostäder yttra sig över 
motionen. 
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Beslutsunderlag 
Motion från Eva Svedberg, S, 2017-11-09 
Kommunfullmäktige § 137/2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 310/2017 
Förbundsdirektionen § 36/2020 
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 196/2020 Dnr 2017/164  
 
Svar på motion från Lars Rosander, Per-Inge 
Pettersson och Ulf Larsson, samtliga C, 
angående åtgärder för förbättrad folkhälsa, nr 1 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad med anledning av att samtliga fem punkter är 
hanterade genom redan genomförda eller pågående arbeten inom de 
förvaltningar som berörs av frågorna. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till yttrande på motionen har lämnats till arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Lars Rosander, Per-Inge Pettersson och Ulf 
Larsson, samtliga C, har 2017-11-02 lämnat in en motion om konkreta 
åtgärder för förbättrad folkhälsa. Motionen tar upp ett antal punkter som 
motionsställarna vill ska ligga som grund för planläggningen när motionen 
bereds.  
 
Arbetsutskottet beslutade § 260/2017 att remittera motionen till Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) för beredning. Vad gäller de 
punkter som berör skolan ska samråd ske med barn- och 
utbildningskontoret. 
 
ÖSK har nu lämnat yttrande som innebär bland annat att samtliga fem 
punkter är hanterade genom redan genomförda eller pågående arbeten inom 
de förvaltningar som berörs av frågorna. Motionen kan därför anses 
besvarad. 
 
Följande punkter lyfts i motionen och har besvarats enligt nedan: 
1. En översyn och kartläggning över promenadstråk och behov av   
    kompletterande belysning. 
Gällande punkt ett om översyn och kartläggning av promenadstråk så har 
det ingått i arbetet med projektet Hultsfreds kommun Makeover. På flera av 
de ortsvandringar som genomförts har önskemål och synpunkter framförts 
från invånare. En del stråk har redan en del projekt startas på (Hultsfred 
Hiking och skyltad gångslinga till besöksmål i Virserum) och en del stråk 
finns det redan politiska uppdrag kring (spången i Järnforsen).   
 
Någon bättre ingång än de genomförda och kommande ortsvandringarna 
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går inte att få gällande behov och lokalisering av promenadstråk. Därför 
anses denna punkt besvarad.  
 
2. En översyn och kartläggning för hundrastning med strategiskt 
placerade hundlatriner. 
Punkt två som handlar om översyn och kartläggning av hundlatriner är 
också på gång. I budgetprocessen för 2021 har ÖSK äskat medel för 
enklare förstudie och investering av sopsorteringskärl för offentlig miljö. 
Detta i linje med redan beslutad avfallsplan (KF § 136/2014). Detta arbete 
kommer innebära att en översyn genomförs under 2021–2022 av befintliga 
sopkärl och hundlatriner i hela kommunen.  
 
Samråd med lokala föreningslivet och turismavdelning kommer vara 
nödvändig när nya placeringar planeras. Även denna punkt anses därmed 
besvarad. 
 
3. Stimulera ökad och säker cykling för barn genom att alla skolor i 
samverkan med föräldraförening, polisen och lokala föreningslivet 
genomför kontinuerligt säker cykling med säker cykel. 
Gällande punkt tre så har kommunfullmäktige redan 2007 (KF § 34/2007) 
beslutat om en avsiktsförklaring gällande trafiksäkerhet. Påverkansåtgärd 
13-17 handlar helt och hållet om insatser som ska genomföras på skolorna 
årligen. Ansvarig för planering och genomförande har varit barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Tyvärr har arbetet med ovanstående prioriterats ned de senaste åren av flera 
olika skäl. Därför påbörjade ÖSK i samråd med bland annat barn- och 
utbildningsförvaltningen ett nytt trafiksäkerhetsprogram under våren 2020. 
Tanken är att programmet ska ersätta avsiktsförklaringen om trafiksäkerhet 
och det innehåller lite mer bredare och övergripande frågeställningar kring 
trafiksäkerhet. En del i det nya programmet är dock påverkansåtgärder och 
vissa skolor har därför redan under 2020 hakat på det projekt som finns på 
nationell basis gällande trafiksäkerhet och skola. Det är Trafikkalendern 
som många skolor redan deltagit igenom arbetet som startade 2007, tack 
vare att enskilda lärare hållit frågan vid liv ute i skolorna. 
 
Genom ett uppdaterat trafiksäkerhetsprogram, med preliminär politisk 
behandling under våren 2021, där påverkansåtgärder för skolorna ingår och 
pågår redan delvis anses även punkt tre i motionen behandlad. 
 
4. Arbeta vidare för flera gång- och cykelvägar. 
Punkt fyra i motionen om fler gång- och cykelvägar ingår också delvis i 
trafik-säkerhetsprogrammet men fokus ligger på säkerheten av befintliga. 
Det finns också en regional cykelstrategi som antogs 2015 som också 
Hultsfreds kommun ställt sig bakom. Det är i det arbetet som de större 
cykelstråken inom kommunen ska behandlas så långt det går. I övrigt finns 
det en löpande möjlighet att inarbeta nya sträckor i ordinarie budgetarbete. 
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ÖSK anser dock att behovet av underhåll och höjd säkerhet på befintligt 
cykelnät är prioriterat före en utökad lokal infrastruktur.  
 
Självklart samordnas nya och förbättrade gång- och cykelvägsprojekt i 
övriga infrastrukturprojekt så lång det är möjligt. Ett bra exempel på det är 
den nya förskolan i Hultsfred där nya och förbättrade gång- och cykelvägar 
har skapats i samband med VA-sanering och nytt VA-nät.  
 
Punkt fyra i motionen anses besvarad i och med ovanstående. 
 
5. Stimulera till mer utevistelse på våra skolor. 
Enligt barn- och utbildningsförvaltningen har intresset för 
utomhuspedagogik och andra utomhusaktiviteter ökat de senaste åren. 
Vid nyproduktion och underhåll av skolorna och förskolornas utemiljöer 
läggs ett stort fokus på utomhuspedagogik från verksamheten i planeringen 
av utformningen tillsammans med ÖSK.   
 
I budgetarbete för 2021 och framåt har ÖSK tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen pekat ut investeringsbehov av kvarstående skolor 
och förskolors utemiljöer. Många förskolor och skolor har fått satsningar 
genomförda de senaste åren men ett antal kvarstår som vi hoppas kunna 
genomföra de närmaste åren om investeringsmedel avsätts. 
  
Även punkt fem anses behandlad i och med ovanstående.  
 
Ovanstående beredning har skett i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritid samt informations- och 
turismavdelning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lars Rosander, Per-Inge Pettersson och Ulf Larsson, samtliga 
C, 2017-11-02 
Kommunfullmäktige § 121/2017 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 260/2017 
Förbundsdirektionen § 35/2020 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 197/2020 Dnr 2017/165  
 
Svar på motion från Lars Rosander, Per-Inge 
Pettersson och Ulf Larsson, samtliga C, 
angående konkreta åtgärder för förbättrad 
folkhälsa, nr 2 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad med hänvisning till att alla punkter är besvarade 
enligt kultur- och fritidschefens yttrande nedan. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till yttrande på motionen har lämnats till arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Lars Rosander, Per-Inge Pettersson och Ulf 
Larsson, samtliga C, har 2017-11-02 lämnat in en motion om konkreta 
åtgärder för förbättrad folkhälsa. Motionen tar upp ett antal punkter som 
motionsställarna vill ska ligga som grund för planläggningen när motionen 
bereds.  
 
Arbetsutskottet beslutade § 261/2017 att remitterade motionen till kultur- 
och fritidschefen för yttrande. 
 
Kultur- och fritidschefen har nu lämnat yttrande där alla sex punkter är 
hanterade enligt följande. Motionen kan därför anses besvarad. 
” Gällande punkt ett införa lokalt aktivitetsstöd även för barn under sju år 
så är det redan infört. Aktivitetsstödet gäller från 4–20 år. Det har också 
skapats en hel del nya möjligheter till aktivitet i vår Kommun exempelvis 
så finns det en rörelseslinga vid Hagadal Sport- och idrottscentrum som 
tillgodoser alla åldrar. Det har skapats nya lekparker, vi har tillgång till fler 
multiarenor och det pågår en hel del nya projekt via makeover som det 
finns anledning att återkomma till.  
 
Punkt två som handlar om en översyn av våra sporthallar pågår det ett 
projekt via Hultsfreds gymnastikklubb där man gör en förstudie angående 
tillgängligheten i våra hallar. I dagsläge kan vi konstatera att vill man få ut 
det optimala av nyttjande i våra sporthallar så finns det gott om tider på en 
del orter exempelvis i Silverdalen och Mörlunda.  
 
Punkt 3 angående evenemang och skötsel vid området ”Loflata” i Vena, så 
är det ett område som skötselansvaret idag ligger på ÖSK så att erbjuda ett 
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föreningsstöd för skötsel av området har aldrig varit aktuellt. ”Loflata” är 
ett område som berörs via makeover som den viktigaste mötesplatsen för 
hela Vena samhälle. Det finns många spännande förslag som skulle ge 
möjligheten till att stimulera miljön för utökade evenemang. Detta lär 
återkomma i makeover presentationen. 
 
Gällande punkt fyra så upplever vi ingen brist på omklädningsrum och 
fysisk aktivitet i fotbollstältet. Vi har fyra omklädningsrum anslutna till 
fotbollstältet och räcker inte dom så finns fler i Hagadal att tillgå vid behov. 
Fotbollstältet är i dag en väldigt välanvänd och välbesökt arena. Den 
används av många föreningar från hela Hultsfreds Kommun. 
 
Punkt fem som handlar om få fler att gå på de många evenemang som 
anordnas i Hultsfreds kommun genom att stimulera och marknadsföra 
evenemang samt göra kalendern mer tillgänglig.  
 
Plattformen för evenemang i Hultsfreds kommun är visithultsfred.se, finns 
både som hemsida, på Facebook och Instagram. Turism- och 
informationsenheten har uppdraget att marknadsföra visit Hultsfred. Det är 
dit man anmäler om man arrangerar evenemang. Genom den relativt 
nyskapade evenemangsgruppen under kultur-och fritidsförvaltningen är 
förhoppningen att ha en överblick om vilka evenemang som arrangeras då 
tyvärr inte arrangörer alltid anmäler sina evenemang till visit Hultsfred. 
 
Visit Hultsfred fungerar jättebra gentemot turister men för att lyfta lokala 
evenemang mer finns en plan för att synliggöra och lyfta visithultsfred.se 
ännu mer bland lokalbefolkningen och då inte bara digitalt. Detta är en 
utveckling och ett arbete som pågår ständigt. 
 
Punkt sex som handlar om att hitta samarbete med föreningslivet för ett 
mer aktivitetsrikt sportlov och framförallt få föreningar att anordna och 
göra aktiviteterna än mer kända i hela kommunen.  
 
Det finns ett aktivt föreningsliv när det gäller att anordna och göra a 
aktiviteter för vår i samhället. Föreningarna har också fått ökade 
möjligheter genom att söka bidrag till genomförandet av olika 
integrationsprojekt. Vi har också kunnat erbjuda ett ökat utbud genom att vi 
i några år fått möjligheten till att ta del av lovaktivitetspengar via 
Socialstyrelsen, där föreningslivet har fått möjligheten att synliggöra sig 
ännu mer i samarbete med Hultsfreds Kommun. Sedan pågår ständigt en 
utveckling och ett ökat samarbeta med föreningslivet och våra kommunala 
verksamheter framförallt via ungdomsenheten och evenemangsgruppen för 
att hitta nya vägar när det gäller att stimulera och synliggöra det viktiga 
föreningslivet. Som exempel har det utvecklats kulturveckor för unga, 
idrottsskola för 10-åringar där man får prova på olika möjligheter i 
föreningslivet och vi har ett utökat lovutbud över lag i våra kommunala 
verksamheter.” 
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Beslutsunderlag 
Motion från Lars Rosander, Per-Inge Pettersson och Ulf Larsson, samtliga 
C, 2017-11-02 
Kommunfullmäktige § 122/2017 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 261/2017, 146/2018 
Yttrande från kultur- och fritidschefen 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 198/2020 Dnr 2020/141 

Inköp av fastigheten X 

Beslut 
Arbetsutskott beslutar att godkänna köpet av fastigheten X om 576 000 
kr och uppdrar åt fastighetsförvaltningen att riva byggnaderna på 
fastigheten.  

Kostnaderna för rivningen föreslås belasta kontot för exploatering och tas 
hänsyn till i ombudgeteringen för 2021 

Sammanfattning 
Köp av fastighet X genom budläggning. 

Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun har lagt ett bud på fastigheten X om 576 000 kr. 
Fastigheten är strategiskt placerad i Rosenfors och tomten som är 
planlagd för allmänt ändamål kan vara ett alternativ för placering av en 
framtida ny brandstation för Målilla och Mörlunda. 

Mäklaren kommer att ta fram överlåtelseavtal och köpebrev som ska 
undertecknas av kommunalråd och kommunchef. Tillträde beräknas ske 
inom en vecka. Fastighetsförvaltningen föreslås få i uppdrag att riva 
byggnaderna på fastigheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-12 

Skickas till 
Fastighetsförvaltningen 
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KSAU § 199/2020   
 

Anmälningsärenden 
1. Inbjudan till konferensen Barnkonventionens dag den 20 november 

2020 
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Röstningslista kommunstyrelsens arbetsutskott § 177/2020 
Ansökan om tillstånd för vindkraftverk i området Mösjöberget, sydväst om 
Målilla.  

Ja-röst för avslag på ansökan om tillstånd 
Nej-röst för tillstyrkan på ansökan om tillstånd 
 
Namn Ja Nej Avstår 
Lars Rosander Ja   
Åke Nilsson Ja   
Åke Bergh Ja   
Lena Hasting  Nej  
Tommy Rälg  Nej  
Resultat 3 2  
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