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KSAU § 252/2020 

Upphandling av rotposter och gallring 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att anta följande köpare till respektive post: 
Post nr 1 – Lagergrens Trävaru AB 
Post nr 2 – Vida Skog 
Post nr 3 – Vida Skog 

Vidare beslutar arbetsutskottet att gallring vid slätten i Hultsfred under 
2021 tilldelas Lagergrens Trävaru AB. 

Slutligen beslutas att leveransvirke/grot under åren 2021-2023 tilldelas 
Sydved. 

Ärendebeskrivning 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund har fått in anbud för tre rotposter 
på kommunens fastigheter. Vid anbudstidens utgång hade fem anbud 
inkommit. Även gallring och leveransvirke/grot har varit ute för anbud. 

Skogsförvaltare Jan Robertsson presenterar upphandling av rotposter och 
gallring på dagens sammanträde. 

Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 253/2020 Dnr 2020/181 

Behov av verksamhet och lokaler på 
Knektagårdens område 
Förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att Knektagårdens fastigheter kvarstår i 
kommunens ägo, och alltså inte förvärvas av KHF Hultsfreds Trygga Hem. 
Kommande ombyggnationer etc kommer alltså ske i kommunens regi. 
Detta innebär en ändring av fullmäktiges beslut §131/2017. 

Sammanfattning 
Knektagårdsområdet föreslås kvarstå i kommunens ägo. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-25, § 30, att ge 
socialnämnden i uppdrag att se över behoven av användning av lokaler på 
Knektagårdsområdet i Hultsfred. Socialnämnden har genomfört detta 
uppdrag och redovisat vilka verksamheter som nämnden anser ska vara 
kvar på området.  

Socialnämnden föreslår i protokoll § 124/2020 kommunfullmäktige besluta 
att Knektagårdens fastigheter inte förvärvas av KHF Hultsfreds Trygga 
Hem utan ombyggnad sker i kommunens regi. Då inga platser i särskilt 
boende kommer att finnas där i framtiden anser nämnden att det inte längre 
finns motiv för att sälja delar av området till Hultsfred Trygga Hem, vilket 
var ett ursprungligt förslag enligt beslut i KF §131/2017. Förslaget innebär 
en förändring av samarbetsavtalet, som gick ut på att föreningen skulle äga 
och förvalta samt omvandla anläggningen Knektagården. Övriga särskilda 
boende i kommunen berörs ej av denna förändring i samarbetsavtalet 

Dialog om detta har förts med Styrelsen för Hultsfred Trygga Hem som 
delar samma syn på ärendet. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 124/2020 
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens ordförande 2020-12-07 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 254/2020 Dnr 2020/114 

Svar på motion från Mattias Wärnsberg, S, om 
vänortssamarbete med en kommun i Israel 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anse motionen besvarad genom följande resonemang:  

Motionens syfte är gott och viktigt. Ett nytt samarbete med en israelisk 
kommun kräver dock tid och resurser, i en tid där många verksamheter är 
påverkade av situationen kring covid – 19 och internationella samarbeten är 
mer komplicerade att ta sig an. Frågan om ett samarbete med en israelsk 
kommun får därför återkomma när omständigheterna är mer gynnsamma.   

Sammanfattning 
Ett förslag till svar på motionen har lämnats av informationsenheten. 
Motionens syfte har stämts av med motionären.  

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Mattias Wärnsberg, S, har 2020-09-08 lämnat in en 
motion om att teckna ett vänortssamarbete med en kommun i Israel. Syftet 
skulle vara att stödja det judiska folket samt att ge barn- och ungdomar i 
vår kommun möjlighet att under grundskole- och gymnasietiden få kontakt 
med och förståelse för ungdomar i Israel. Ett samarbete skulle ge ökat 
kulturellt och ekonomiskt utbyte, främja demokrati och vara bra för 
samarbetet mellan Sverige och Israel. Enligt Israels ambassad har ingen 
svensk kommun i nuläget någon vänort i Israel. 

Arbetsutskottet beslutade § 186/2020 att remittera motionen till 
informationsenheten som nu har lämnat följande förslag till svar på 
motionen: 

”Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar redan idag med 
internationalisering, främst inom gymnasiet. Arbetet är begränsat till de 
projekt där EU-bidrag kan fås, och med förutsättning att projekten kan 
kopplas till kursplanerna för olika program. Ett samarbete med Rumia i 
Polen finns genom Musikskolan.  

Hultsfreds kommun har tidigare via ICLD arbetat med kvinnligt 
företagande i Botswana. ICLD har nu erbjudit Hultsfreds kommun att ingå i 
en ettårigt ”för-beredelse”-projekt om medborgardemokrati, tillsammans 
med en kommun i Kenya. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade  

5



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-12-08 

2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

2020-11-17 att ingå i det samarbetet. 

Med bakgrund av de internationella projekt som kommunen redan har i 
andra länder, och rådande situation kring covid – 19, föreslås att 
kommunen avvaktar med ett vänortssamarbete i nuläget.” 

Beslutsunderlag 
Motion från Mattias Wärnsberg, S, 2020-09-08 
Kommunfullmäktige § 71/2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 186/2020 
Tjänsteskrivelse från informationsenheten 2020-12-01 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 255/2020 Dnr 2020/182 

Inriktningsbeslut om att ingå i ny 
programperiod för LEADER/Astrid Lindgrens 
Hembygd för åren 2021 - 2027 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ta ett inriktningsbeslut 
om att fortsatt ingå i LEADER-området Astrid Lindgrens Hembygd för den 
nya programperioden 2021 - 2027.  

Inriktningsbeslutet innebär fortsatt samverkan med föreningen Astrid Lind-
grens Hembygd kring lokal landsbygdsutveckling, och att medverka till att 
utforma strategi och budget från 2023 samt ansökan till Jordbruksverket. 

Frågan om finansiering får återkomma när underlag för budget från Astrid 
Lindgrens Hembygd är klart.  

Sammanfattning 
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd påbörjar en ny programperiod för 
åren 2021 – 2027, och önskar ett inriktningsbeslut från de samverkande 
kommunerna om man önskar fortsätta att ingå i LEADER-området för 
landsbygdsutveckling.   

Hultsfreds kommun har tidigare godkänt förlängningen av nuvarande 
programperiod fram till år 2023, samt budget för denna. 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd bildades 1995 och  
samverkar med Oskarshamn, Högsby, Hultsfred, Vimmerby, Nässjö och 
Eksjö kommuner kring landsbygdsutveckling genom LEADER inom EU:s 
landsbygdsprogram. Budgeten omfattar 34 miljoner kronor och 
medfinansieringen från kommunerna utgör 33 % av budgeten. 

Kommande programperiod, 2021 - 2027 är kraftigt försenad och kommer 
med största sannolikhet inte att påbörjas förrän tidigast 2023. Minst 5 % av 
landsbygdsprogrammets budget kommer enligt Jordbruksverket att 
reserveras till det fortsatta arbetet och även fortsättningsvis kommer det att 
krävas offentlig medfinansiering från kommuner och regioner. 

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd har 2020-09-16 inkommit med en 
skri-velse om att snarast möjligt få ett inriktningsbeslut av kommunerna 
inför den nya programperioden 2021 - 2027.  
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Inriktningsbeslutet innebär: 
 Att fortsätta samverka med föreningen Astrid Lindgrens Hembygd

kring lokal landsbygdsutveckling genom LEADER -metoden.
 Att medverka till att utforma den strategi och budget som ska gälla

från 2023 samt ansökan som slutligen ska skickas till
Jordbruksverket.

Enligt beslut KSAU § 190/2017 från 2017-09-19 har Hultsfreds kommun 
godkänt förlängningen av programperioden 2016 – 2023, och finansiering 
finns i budget för åren 2021, 2022 och 2023. Den årliga medfinansieringen 
under denna period är beräknad på summan 23 kr per invånare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschefen 2020-12-01 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 256/2020 Dnr 2020/183 

Kommunalt förvärv av fastigheten X 
Beslut 
Arbetsutskott godkänner köpekontraktet för fastigheten X i Hultsfred. 

Sammanfattning 
Hultsfreds kommun har lagt ett bud på 475 000 kronor. Budet har godkänts 
av säljaren. 

Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun har lagt ett bud på 475 000 kronor för fastigheten X på 
Oskarsgatan 38 i Hultsfred. Förslag till köpekontrakt har upprättats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från VD:n ABHB 2020-12-01 

Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 257/2020 

 

Dnr 2020/187 

 

 
Gemensamt ställningstagande om 
Stångådalsbanan 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom skrivelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har tillsammans med Kalmar kommun, Mönsterås 
kommun, Högsby kommun, Hultsfreds kommun, Vimmerby kommun samt 
Kinda kommun tagit fram en skrivelse för att lyfta behoven av att verka för 
insatser på Stångådalsbanan enligt följande: 
 
Det regionala järnvägsnätet i hela Sverige är eftersatt. Låga hastigheter, 
enkelspår, oelektrifierade sträckor och i många fall stor eftersatthet i 
underhåll på banvall och stationer gör att potentialen i järnvägarna i stora 
delar försvinner. Stångådalsbanan som sträcker sig mellan 
tillväxtmotorerna Linköping och Kalmar och passerar genom Högsby, 
Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby och Kinda kommun är inget undantag. 
Restiden med tåg mellan tillväxtmotorerna är i dagsläget strax över 3 
timmar, vilket är en något längre restid än vad som uppmäts via en bilresa. 
Tågets stora fördel, att uppnå dubbla hastigheten och därmed halvera 
restiden gentemot bilen, är därmed en förlorad faktor. Stora, men 
nödvändiga investeringar måste göras i de regionala järnvägsstråken och 
stora positiva effekter kommer att medfölja. Minskad restid, större 
arbetsmarknadsregioner, ökat utbyte mellan näringsliv, akademi och kultur 
är bara några fördelar som följer av god infrastruktur. 
 
Längs med banan finns även stor potential i ökat antal godstransporter på 
järnväg. Det är helt i linje med nationella mål om en överflyttning av gods 
från väg till järnväg och sjöfart. Järnvägen har även koppling till 
hamnförbindelser. Elektrifiering i kombination med fler mötesspår är ett 
krav för att godstransporterna ska kunna utvecklas i sin fulla potential. 
 
Detta ställningstagande visar en gemensam syn på behoven av utveckling 
av järnvägsinfrastrukturen och den samsyn som råder organisationerna 
emellan. Stora insatser krävs, både från statlig, regional och kommunal 
nivå men de effekter som det ger och arbetet på vägen dit kommer att ge 
betydande resultat för samhällsutvecklingen. 
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Beslutsunderlag 
Skrivelse från Region Kalmar län m.fl. 
 
Skickas till 
Region Kalmar län 
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KSAU § 258/2020   
 

Anmälningsärenden 
1. Pandemin och kompetensförsörjningen – Lärdomar och 

åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet efter 
Coronavåren 2020 
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KSAU § 259/2020 Dnr 2020/184  
 
Remiss Kompletterande promemoria till 
betänkandet En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik (SOU 2020:54) 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet får återkomma på nästa sammanträde 
med arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Justitiedepartementet har översänt kompletterande promemoria till 
remissen En långsiktigt hållbar migrationspolitik SOU 2020:54. Svar på 
remissen ska vara justitiedepartementet tillhanda senast den 10 januari 
2021. 
 
Socialförvaltningen har lämnat yttrande. Sammanfattning av yttrandet är 
enligt följande: 
 
” Hultsfreds kommun avstyrker promemorians förslag i sin helhet. 
Förslagen bidrar inte i vår mening till en förutsägbar, sammanhållen och 
långsiktig migrationspolitik.  
 
Promemorian beskriver tydligt att förslagen kommer att leda till att ett ökat 
antal asylsökande kommer att få uppehållstillstånd och det skulle innebära 
ökade kostnader för stat, regioner och kommuner. 
 
Vi har i vårt remissyttrande till det ursprungliga betänkandet (SOU 
2020:54) betonat vikten av att det finns en långsiktig plan och idé med 
migrationspolitiken. Vi har också påtalat det stora ansvar vissa kommuner 
har tagit för mottagande och integration av asylsökande och nyanlända. 
 
Att i det läget öppna upp för ytterligare lättnader och undantag från ett 
regelverk, som redan innehåller vissa mekanismer för personer att kunna få 
uppehållstillstånd vid synnerliga eller särskilt ömmande omständigheter, 
skulle inte bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik.” 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Kompletterande promemoria till betänkandet En 
långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) 
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