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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   
 
 

Ärendelista  2020-11-10 
 

 
 Val av protokolljusterare samt 

godkännande av dagordning 
  

§ 213 Brottsförebyggande teorier   

§ 214 Lägesrapport säkerhetsskydd   

§ 215 Riktlinjer för systematiskt 
brandskyddsarbete 

2016/133   

§ 216 Information kring vindkraftsplan 2020/155  

§ 217 Vision för centrumområdet i detaljplanen 
för Herrstorpet 

2017/93  

§ 218 Vattenverksamheter i detaljplan för 
Herrstorpet 

2017/93  

§ 219 Utbetalning av partistöd för 2021 2020/151  

§ 220 Redovisning av motioner under beredning 2020/54  

§ 221 Stöd till utbyggnad av fibernät i 
Strömsholm och Gumsebo, Dalsebo 

2020/154  

§ 222 Kommunalt förvärv av fastigheten 
Misterhult 1:3 

  

§ 223 Anmälningsärenden 2020/1  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 213/2020   
 
Brottsförebyggande teorier 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
En representant från länsstyrelsen i Kalmar informerar om 
brottsförebyggande teorier. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 214/2020    
 
Lägesrapport säkerhetsskydd 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Säkerhetsskyddschef Linus Ivarsson lämnar en lägesrapport om 
säkerhetsskydd. 
 
Skickas till 
Säkerhetsskyddschefen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 215/2020 Dnr 2016/133  
 
Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 
 
Förslag 
Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna riktlinjer inom det systematiska brandskyddsarbetet, samt ge 
kommunstyrelsen befogenhet att besluta om eventuella framtida 
förändringar inom riktlinjerna på kommunstyrelsens nivå.  
 
Vidare föreslås att samtliga förvaltningar, styrelser, nämnder och förbund 
får i uppdrag att rapportera status på sitt systematiska brandskyddsarbete 
till både AB Hultsfreds bostäder och räddningstjänsten senast 2022-12-31.  
 
Sammanfattning 
Riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet har tagits fram. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har tidigare gett fastighetsavdelningen på Östra 
Smålands kommunalteknikförbund, uppdrag att revidera SBA-policyn. 
Fastighetsavdelningen, som numera tillhör AB Hultsfreds bostäder, har 
reviderat den gamla policyn och tagit fram nya riktlinjer inom det 
systematiska brandskyddsarbetet. Arbetsutskottet behandlade policyn på 
sitt förra sammanträde. 
 
SBA är ett samarbete mellan fastighetsägare och nyttjare som arbetar med 
minskning av brandrisker och hantering av redan uppkomna brandolyckor. 
Policyn är ett resultat av lagkrav i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
Tillhörande riktlinjer talar om hur målen i policyn ska uppfyllas och är ett 
hjälpmedel för verksamheternas hantering av det systematiska 
brandskyddsarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 36/2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 209/2016, 70/2020,  
Riktlinjer för SBA 
Tjänsteskrivelse från fastighetsingenjör 2020-11-10 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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KSAU § 216/2020 Dnr 2020/155  
 
Information kring vindkraftsplan 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att Metria tilldelas uppdraget att ta fram en 
vindkraftsplan. 

Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att finansiering sker ur 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter för 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet beslutade § 89/2020 att ge miljö- och byggnadsnämnden i 
uppdrag att beställa en vindkraftsplan för kommunen. Vindkraftsplanen ska 
vara ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och därmed ersätta befintligt 
kapitel om vindkraft. 
 
På dagens sammanträde redogör avdelningschef Klas Svensson bland annat 
för anbud som kommit in. Metria har lämnat det lägsta anbudet på 271 600 
kr. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 89/2020 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Ekonomikontoret 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 217/2020 Dnr 2017/93  
 
Vision för centrumområdet i detaljplanen för 
Herrstorpet 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet får återkomma till nästa sammanträde 
med arbetsutskottet. 
 
Sammanfattning 
En vision för centrumområdet i detaljplanen för Herrstorpet redovisas för 
arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
I mitten av detaljplanen för Herrstorpet ligger de gamla gårdsbyggnaderna, 
området är idag markerat med C för centrum i detaljplanen. I 
planbeskrivningen till granskningsskedet står följande beskrivning gällande 
området. 
 
Kulturcentrum 
I planen mittdel föreslås användningen centrum som möjliggör utveckling 
av Herrstorpets gård, ett kulturcentrum. Förslaget innebär att kopplingar 
inom området och till Hultsfreds centrum förbättras. Tanken är att de 
befintliga nyttobyggnaderna ska kunna bevaras och användas för kultur- 
och 
besöksändamål. 
Centrumorådet är navet i området och har direktkontakt med föreslaget 
brygg område W1. 
 
Byggnadskultur 
Tegelugnen med brännugnen skyddas i planen med rivningsförbud (r1) 
eftersom den anses vara en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Dessutom är 
den försedd med varsamhetskrav genom bestämmelsen k1; tegelugnens 
karaktärsdrag vad gäller sten sockel med eldningsskott och tegelfasad på 
Sten sockeln ska bibehållas. 
Ambitionen är att hitta användningsområden för de övriga byggnaderna 
tillhörande Herrstopets gård (med undantag av bostadshuset). Kommunen 
kommer att jobba aktivt för att nyttobyggnaderna ska kunna fyllas med 
aktiviteter och skapa underlag för underhåll och därmed undgå förfall. 
 
Gällande tegelugnen så är plan avdelningens förslag att lägga den på 
naturmark samt skydda den med rivningsförbud och varsamhetskrav enligt 
nuvarande planbeskrivning. 
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När det gäller övriga byggnader på centrumområdet så finns det idag inget 
skydd för dem i plankartan utan man kan göra det mesta på området, se 
beskrivning av beteckningen C (centrum); 
 
Enligt Boverkets allmänna råd och föreskrift:  
Boverkets föreskrifter om detaljplan: Användningen centrum ska tillämpas 
för områden för kombinationer av handel, service, tillfällig vistelse, 
samlingslokaler, kontor och annan jämförlig verksamhet som ligger 
centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. Även komplement till 
verksamheten centrum ingår i användningen. Boverkets allmänna råd om 
redovisning av reglering i detaljplan: Användningen centrum kan 
betecknas C och kan vid färgläggning ges brun färg. 
 
Förslag gällande centrumområdet; 
1. Miljön i området bevaras som småskaligt och lantligt genom att i 

planen begränsa byggnadshöjd, takutformning, byggrätt, färg etc. 
2. Området markeras enbart med C utan begränsningar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från avdelningschefen 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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KSAU § 218/2020 Dnr 2017/93  
 
Vattenverksamheter i detaljplan för Herrstorpet 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet får återkomma på nästa möte med 
arbetsutskottet. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag på vattenverksamheter i detaljplanen för Herrstorpet redovisas 
för arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
I detaljplanen för Herrstorpet finns idag två områden för som innebär 
vattenverksamhet där tillstånd alternativt dispens måste sökas. Områdena är 
vart och ett större än 3 000m2.  
Dispens söks av Länsstyrelsen och de handlägger vattenverksamhet under 
en yta av 3 000m2. För vattenverksamhet större än 3 000m2 så krävs 
tillstånd via domstol vilket är en längre process på ett till två år. 
 
För att kunna slutföra detaljplanen så finns det tre alternativ gällande 
vattenverksamheterna. 

1. Ta bort vattenverksamheten, bostäder på vatten och flytta upp samt 
minska ner brygg området så ytan är mindre än 3000 m2 till den 
plats där bostäder på vatten är planerat på nuvarande planförslag. 

2. Söka tillstånd för vattenverksamhet och gå vidare med det 
planförslag som är idag. Detta innebär att detaljplanen inte kan 
antas förrän tidigast under år 2022. 

3. Ta bort vattenverksamheten, bostäder på vatten från detaljplanen 
och beställa en ny detaljplan för endast bostäder på vatten. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från avdelningschefen 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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KSAU § 219/2020 Dnr 2020/151  
 
Utbetalning av partistöd för 2021 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta att partistöd 2021 utbetalas till de politiska partierna i 
kommunfullmäktige enligt förteckning nedan. 
 

 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunens regler årligen ta beslut om 
utbetalning av partistöd till de politiska partierna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i § 109/2014 antagit ”Regler för lokalt partistöd i 
Hultsfreds kommun”. Enligt 5 § i reglerna ska partistöd utbetalas årligen i 
förskott senast under februari månad efter beslut av fullmäktige. 
Enligt 4 § ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska ett granskningsintyg befogas. 
Redovisningen ska ske senast 6 månader efter räkenskapsåret. 
Redovisningen av 2020 års partistöd ska vara inlämnat till kommunkansliet 
senast 2021-06-30. 
 
Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat in 
redovisningen i tid för 2019. Partistöd utbetalas under 2021 med dels ett 
grundstöd om 14 838 kronor per parti samt dels ett mandatbundet stöd om 
7 510 kronor per mandat. Baserat på utvecklingen för konsumentprisindex 
(KPI) har en justering av beloppen skett jämfört med 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret 
 

Parti Antal mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt
Centerpartiet 15 14 838 112 650 127 488
Socialdemokraterna 12 14 838 90 120 104 958
Sverigedemokraterna 6 14 838 45 060 59 898
Moderaterna 4 14 838 30 040 44 878
Kristdemokraterna 4 14 838 30 040 44 878
Vänsterpartiet 4 14 838 30 040 44 878
Summa 45 426 978
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KSAU § 220/2020 Dnr 2020/54  
 
Redovisning av motioner under beredning 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna redovisningen av motioner under beredning per 2020-10-23. 
 
Sammanfattning 
Kommunkansliet har i uppdrag att två gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige vad gäller motioner under beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunkansliet har tagit fram en sammanställning av motioner som är 
under beredning per 2020-10-23. Det är 15 motioner. Den äldsta är från 
2017-06-26.  
 

Belysning av väg i Virserum ks 2017/101 SD KF 9/11 
Konkreta åtgärder för förbättrad folkhälsa nr 1 ks 2017/164 C KF 9/11 
Konkreta åtgärder för förbättrad folkhälsa nr 2 ks 2017/165 C KF 9/11 
Rastplats för hundar ks 2017/173 S AB Hultsfreds Bostäder 
Parkeringsmöjligheter vid förskolan i Mörlunda ks 2018/28 KD KF 9/11 
Badplatsen vid Gåsehall i Virserum ks 2018/164 C KF 9/11 

Cykelled mellan Järnforsen och Målilla ks 2019/110 KD 
Kultur- och fritidsförvaltningen,  
turism- och informationschefen 

Bättre integration av nya kommuninvånare ks 2019/122 V KF 9/11 
Informationstavlor vid infarterna till Hultsfreds 
kommun ks 2019/123 C KF 9/11 

Cykelplan ks 2019/168 KD 
Kultur- och fritidsförvaltningen,  
turism- och informationschefen 

Utemiljön vid Albäcksskolan ks 2019/178 V 
Barn- och utbildningschefen, 
 samhällsbyggnadsgruppen 

Sportfiske i Hulingen ks 2020/72 C Kultur- och fritidsförvaltningen 
Vänortssamarbete med en kommun i Israel ks 2020/114 S Turism- och informationschefen 
Social hänsyn vid offentlig upphandling ks 2020/118 S Ekonomichefen 
Stärka den medicinska kompetensen i 
äldreomsorgen ks 2020/145 KD  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 221/2020 Dnr 2020/154  
 
Stöd till utbyggnad av fibernät i Strömsholm 
och Gumsebo, Dalsebo 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att köpa del i fibernät av VeNet Ekonomiska 
Förening som avser utbyggnad av nät till fastigheterna Strömsholm och 
Gumsebo till en kostnad på max 84 800 kr exklusive moms. Beloppet 
belastar 2020 års investeringsbudget för bredbandsstöd. 
 
Krav på återbetalning av stödet kan komma i fråga om projektet inte 
genomförs i sin helhet eller kostnader inte kan verifieras i 
slutredovisningen. 
 
Sammanfattning 
Förlag att köpa del i fibernät av VeNet Ekonomiska Förening som avser 
utbyggnad av nät till fastigheterna Strömsholm och Gumsebo. 
 
Ärendebeskrivning 
VeNet Ekonomiska Förening, orgnr. 769624-5575, har framfört önskemål 
om kommunalt stöd till utbyggnad av sitt fibernät till de 2 fastigheterna 
Strömsholm och Gumsebo, Dalsebo. Fastigheterna ligger ett stycke från 
befintligt nät och ska nås med en sjökabel över Galtsjön och sedan sista 
biten på land. 
 
Kostnaderna beräknas hamna på 170 000 kr inklusive moms. 
Hushållen betalar 32 000 kr/st inklusive moms och kommunen betalar max  
42 400 kr exklusive moms per hushåll. 
 
Bredbandssamordnaren föreslår att ansökan beviljas, med villkoret att 
kommunen tillerkänns äganderätt till fiberkanalisation i motsvarande grad 
som stödet. 
Stödet kan komma att återkrävas om planerade volymer eller kostnader inte 
kan verifieras i slutredovisningen. Medel finns i 2020 års budget för 
bredbandsstöd. Kommunen kräver att få ta del av en slutredovisning samt 
verifikat på inbetalning av anslutningsavgifterna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bredbandssamordnaren 
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KSAU § 222/2020 Dnr 2020/161  
 
Kommunalt förvärv av fastigheten Misterhult 
1:3 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att förvärva fastigheten Misterhult 1:3 i Virserum. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun har lagt ett bud på 3 800 000 kronor på 
skogsfastigheten Misterhult 1:3 utanför Virserum. Inom fastigheten finns 
skidanläggningen ”Dackestupet”. Budet har godkänts av säljaren. 
Köpehandlingar ska nu upprättas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD:n ABHB 2020-11-09 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 223/2020   
 

Anmälningsärenden 
1. Informationsbrev från Migrationsverket 
2. Internationella funktionshinderdagen 2020 
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