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KSAU § 53/2021 

Presidiemöte med miljö- och 
byggnadsnämnden 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 

Ärendebeskrivning 
På mötet deltar ordförande Lennart Davidsson, vice ordförande Niklas 
Gustafsson och miljö- och byggnadschef Anders Helgée. 

Aktuella frågor lyfts, bland annat om detaljplaner. 

Skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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KSAU § 54/2021 Dnr 2021/59  
 
Yttrande på ”Trafikverkets utpekande av 
riksintressen för kommunikationer” 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom framtaget gemensamt yttrande 
för Hultsfred och Vimmerby kommuner gällande att riksintresset för 
Stångådalsbanan ska tas bort.  
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Kalmar har begärt in kommunernas och regionens 
synpunkter på Trafikverkets utpekande av riksintressen för 
kommunikationer.  

 
Region Kalmar kommer lämna ett gemensamt yttrande för hela Kalmar län 
men det finns ett behov av att Hultsfred och Vimmerby kommuner 
tillsammans näringslivet i kommunerna själva lämnar eget lokalt förstärkt 
yttrande till samtliga riksintressemyndigheter och regeringen. 
 
Yttrandet i sin helhet inklusive inspel från näringslivet i båda kommunerna 
återfinns i beslutsunderlagen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse projektchef ÖSK 2021-03-05 
Yttrande riksintresse Stångådalsbanan samt bilagor 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Länsstyrelsen i Kalmar 
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KSAU § 55/2021 Dnr 2021/56  
 
Fastställande av felparkeringsavgifter 
 
Förslag 
Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa nya felparkeringsavgifter. 
 
Sammanfattning 
Trafiknämnden har överlämnat förslag på felparkeringsavgifter. 
 
Ärendebeskrivning 
Trafiknämnden i Hultsfreds kommun beslutade § 1/2021-02-08 att föreslå 
kommunfullmäktige att lägga till en till nivå gällande felparkeringsavgifter. 
 
Nuvarande avgifter har inte förändrats sedan 2009 när kommunfullmäktige 
beslutade om att införa parkeringsövervakning.  
Nivåerna ligger alltså idag på 300 kr respektive 600 kr för olika typer av 
överträdelser.  
 
Trafiknämnden har föreslagit en tredje nivå på 1 200 kr för att stävja 
”grova” felparkeringsöverträdelser som idag riskerar att försämra 
tillgänglighet och trafiksäkerhet. 
 
Den nya avgiften kommer gälla vid överträdelser kopplats till 
parkeringsplatser för rörelsehindrade samt vid parkering på huvudled.  
 
Antalet överträdelser kopplat till nyttjande av parkeringsplatser för 
rörelsehindrade, när man inte är berättigad till det, minskar inte oavsett hur 
intensiv övervakningen är. Detta påverkar tillgängligheten mycket för den 
grupp av människor som verkligen är i behov av att använda dessa 
parkeringsplatser. 
 
Vi har också flera platser runt om i hela kommunen där vi har 
återkommande problem med parkering på huvudled. Detta påverkar i första 
hand kollektivtrafikens framkomlighet och innebär stora 
trafiksäkerhetsrisker då dessa vägar är de mest trafikerade och de har oftast 
högst hastigheter i samhällena. 
 
När kommunfullmäktige beslutar om felparkeringsavgifter gäller att samma 
nivåer kan tillämpas som kontrollavgifter på kvartersmark (privat mark). 
Enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering så får (4 §) 
inte en markägare ta ut högre kontrollavgift än vad felparkeringsavgiften är 
för motsvarande förseelse och som exempel kommer alltså kommunala 
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bolag som Hultsfreds kommunala Industriaktiebolag och AB Hultsfreds 
bostäder kunna tillämpa samma avgifter. Det finns också andra privata 
fastighetsägare som har parkeringsövervakning som påverkas. 

 
Övriga överträdelser föreslås inga förändringar på. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ÖSK 2021-02-25 
Trafiknämnden § 1/2021 
Bilaga felparkeringsavgifter 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 56/2021 Dnr 2021/58  
 
Arrende för solcellspark i Hultsfred 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
godkänna förslag till arrendeavtalet för Solcellspark i Hultsfred. 
 
Sammanfattning 
ETC Sol AB har kontaktat kommunen för fråga om plats för solcellspark 
Förslag till arrendekontrakt har upprättats för anläggande av solcellspark. 
 
Ärendebeskrivning 
ETC Sol AB har kontaktat kommunen för fråga om plats för solcellspark. 
Ett område om ca 12 ha på del av fastigheterna Hultsfred 3:1 och Hultsfred 
3:40 utefter Silverslättsvägen har funnits lämplig. Förslag till 25-årigt 
arrendeavtal har upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD:n ABHB 2021-03-03 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 57/2021 Dnr 2020/195  
 
Handlingskraft Hultsfreds kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att kommunen ska genomföra handelssatsningen 
”Handlingskraft Hultsfreds kommun”.  
 
Kostnaden för satsningen, upp till 225 000 kronor, finansieras genom 
befintlig näringslivsbudget. 
 
Vidare beslutas att näringslivsutvecklare med ansvar för handelsfrågor får i 
uppdrag att verkställa projektet. 
 
Sammanfattning 
Kommunens krisledning har diskuterat behovet av insatser för att stötta 
lokal handel, ge kommuninvånarna möjlighet att handla lokalt och tryggt, 
samt att samtidigt uppmana till att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer för att begränsa smittspridning av covid – 19, där 
förslag nu tagits fram. 
 
Ärendebeskrivning 
Lokal handel har med anledning av situationen kring covid – 19 en 
utmanande period. Då det är ovisst hur länge situationen kommer att pågå, 
avser kommunen att tillsammans med lokala handlare att skapa 
erbjudanden där kommuninvånare uppmanas att stötta lokal handel.  
Utvecklingschefen, ansvarig för ”Näringslivets Hälsa” fick uppdraget att se 
över hur en sådan satsning skulle kunna se ut. Samråd har skett med 
näringslivsutvecklare med ansvar för handel. 
 
Koncept 
Satsningen består av två kampanjer under våren. 

1. ”Hämta o Vinn” med inriktning mot Caféer/Restaurangbranschen. 
Invånarna uppmanas att hämta mat/fika (gäller ej alkohol, tobak och 
spel) hos våra cirka 25 lokala aktörer. 
Invånarna ska göra minst tre köp för minst 85 kr hos tre olika 
aktörer. Spara kvittona, ta ett foto på kvittona och skicka in via sms, 
mejl eller lägg kvittona i ett brev tillsammans med namn och 
postadress. 
 
De första 500 som skickat in får ett presentkort från Hultsfred 
Handel med ett värde av 250 kr sänd till sin hemadress. För att så 
många som möjligt ska kunna medverka får man endast vara med 
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en gång per person. Erbjudandet pågår mellan 1 april och 20 april. 
 

2.  ”Månadsfest” – handla lokalt 
Invånarna ska handla hos tre olika aktörer i Hultsfreds Kommun 
(gäller ej i alkohol, tobak och spel) för minst 150 kr per köp. Spara 
kvittona, ta ett foto på kvittona och skicka in via sms, mejl eller 
skicka in dem i brev tillsammans med namn och postadress. 
”Månadsfest” kommer ske vid 4 tillfällen, 25/4-15/5, 25/5-15/6, 
25/6-15/7 och 25/7-15/8. När respektive period är avslutad lottas 10 
presentkort från Hultsfred Handel ut bland de inkomna svaren. 
Värdet på varje presentkort är 2 000 kr. För att så många som 
möjligt ska kunna medverka får man endast vara med en gång per 
person.  

 
Marknadsföring görs via en hemsida som är kopplad till visithultsfred.se. 
Marknadsföring görs även i sociala medier samt via handlarnas egna 
kanaler, samt i lokal press. I alla led finns vikten av att noggrant följa 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska risk för smittspridning av 
covid-19. 
 
Kostnader  
Hämta och Vinn 
Maximal kostnad 125 000 kr (500 presentkort på 250kr vardera) 
 
Månadsfest 
Maximal kostnad 80 000 kr (40 presentkort på 2000 kr vardera) 
 
Marknadsföring 20 000 kr 
 
Total kostnad    225 000 kr                                
 
Lagrum 
Kommuner får enligt 2 kap. 8 § första stycket i kommunallagen genomföra 
åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Individuellt 
inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns 
synnerliga skäl för det. 
 
Enligt SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, får den situation vi nu 
befinner oss i betraktas som extraordinär. Det innebär att ”synnerliga skäl” 
enligt paragrafens andra stycke kan vara uppfyllda när det gäller vissa typer 
av stöd, i vart fall om företaget tillhör en bransch som drabbats hårt av 
pandemin. Enligt SKR kan det inte uteslutas att olika former av stöd till 
följd av covid-19 kan ges ut utan hinder av 2 kap. 8 § KL.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 261/2020 
Kommunstyrelsen § 3/2021 
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Tjänsteskrivelse näringslivsutvecklare 2021-03-08 
 
Skickas till 
Utvecklingskontoret 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 58/2021 Dnr 2021/53  
 
Satsningen Hultsfredshemester 2021 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att kommunen ska 
genomföra turistsatsningen ”Hultsfredshemester 2021”. Kostnaden för 
satsningen uppgår till 800 000 kronor. Satsningen föreslås finansieras ur 
ordinarie budget för turism. 
 
Vidare föreslås att turism- och informationschef samt utvecklingschef med 
ansvar för området ”Näringslivets hälsa” får i uppdrag att verkställa 
projektet.  
 
Beslutet om satsningen är under förutsättning att intresse för att medverka 
finns hos berörda aktörer, samt att inga restriktioner tillkommit rörande 
pandemin som förhindrar att satsningen kan genomföras. 
 
Sammanfattning 
Coronapandemin fortsätter att i hög grad påverka besöksnäringens 
situation. 
 
Ett förslag på hur 2020 års satsning ”Hultsfredshemester” skulle kunna 
genomföras även under 2021, har tagits fram av informationsenheten. 
Dialog har förts med turistaktörerna om upplägget. 
 
Kommunens kostnad för satsningen är upp till 800 000 kr. 
 
Ärendebeskrivning 
2020 tappade Hultsfreds kommun 49% av sina gästnätter. Cirka 85% av 
tappet kan härröras till utländska gästnätter.   
 
Under sommaren genomfördes satsningen ”Hultsfredshemester” för att 
stödja besöksnäringen under pandemin. Invånarna fick möjlighet att 
hemestra gratis på olika besöksmål och att vinna övernattningar på olika 
boenden i kommunen. Turistaktörerna rabatterade sina priser och invånarna 
uppmanades att fika och äta på matställen när de hemestrade.  
 
Utvärderingen av satsningen visade bland annat på att över 5000 besök på 
olika besöksmål gjordes av kommuninvånarna, och att deltagande aktörer            
uppskattade satsningen.  
 
Ett möte för att diskutera kommande säsong och olika scenarier har 
genomförts med turistaktörerna. Under mötet diskuterades möjligheter för 
att konceptet ”Hultsfredshemester” skulle återkomma i någon form även 

12



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-03-16 

2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

under säsongen 2021.  
 
”Hultsfredshemester 2021” 
Satsningen har till syfte att kommun, turistaktörer och invånare som en 
treenighet ska stimulera besöksnäringen under 2021. Upplägget innefattar 
fri entré för kommuninvånare på olika besöksmål i kommunen, samt 
möjlighet att vinna övernattningar på boendeanläggningar.  
 
Konceptet är till stora delar detsamma som under 2020, men har justerats 
något efter synpunkter från aktörer och i utvärderingen av 2020 års 
hemester.  
Bland annat föreslås perioden för fri entré för kommuninvånare vara för- 
och eftersäsong istället för högsäsong. Möjligheten att vinna övernattningar 
föreslås gälla året ut. Marknadsföring görs via utskick till invånare samt i 
olika digitala och tryckta kanaler. 
 
För att medverka i satsningen ska aktörernas verksamhet erbjuda boende 
eller tjänster inom besöksnäringen. Medverkande aktörer ska vara beredda 
att     rabattera sina ordinarie priser, och i möjligaste mån använda lokala             
underleverantörer. Kommuninvånarna uppmanas att fika och äta på 
matställen runt om i kommunen under sin hemester. 
 
I alla led av satsningen finns vikten av att noggrant följa                              
Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska risk för smittspridning av   
covid -19. 
 
De totala kostnaderna för kommunen beräknas bli lägre än 2020, och 
uppgår till 800 000 kronor. 
 
Lagrum 
Kommuner får enligt 2 kap. 8 § första stycket i kommunallagen genomföra 
åt-gärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Individuellt 
inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns 
synnerliga skäl för det. 
 
Enligt SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, får den situation vi nu 
befinner oss i betraktas som extraordinär. Det innebär att ”synnerliga skäl” 
enligt para-grafens andra stycke kan vara uppfyllda när det gäller vissa 
typer av stöd, i vart fall om företaget tillhör en bransch som drabbats hårt 
av pandemin. Enligt SKR kan det inte uteslutas att olika former av stöd till 
följd av covid-19 kan ges ut utan hinder av 2 kap. 8 § KL.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse turism- och informationschef 2021-03-16  
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 59/2021 Dnr 2021/52  
 
Deltagande i samverkan kring ”Digitala 
kommuner i Kalmar län” 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att Hultsfreds kommun avser att deltaga och 
samverka i uppdraget ”Digitala kommuner i Kalmar län” enligt 
beslutsunderlag från Kommunförbundet i Kalmar län.  
 
Deltagandet ska ses som ett komplement till kommunens eget  
digitaliseringsarbete. 
 
Sammanfattning 
Kommunförbundet önskar senast den 31 mars ett politiskt beslut från 
kommunerna om att delta i uppdraget ”Digitala kommuner i Kalmar län”. 
Att delta i uppdraget visar på en vilja att som kommun samverka kring 
digitalisering fram till 2030. Första steget i uppdraget är att fokusera på 
kompetensutveckling 2021/2022. Uppdraget utvärderas sedan vartannat år 
innan beslut om fortsätt-ning tas. 
  
Att delta medför inga direkta kostnader. Kommunen förväntas dock bidra 
med egen arbetstid i utbildningsinsatser och arbetsgrupper. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunförbundet Kalmar län har fått i uppdrag av förbundets styrelse att 
samordna och erbjuda kommunerna olika insatser avseende digitalisering. 
Uppdraget ”Digitala Kommuner i Kalmar län” påbörjades hösten 2020. 
 
Ägare av och processledning för uppdraget har Kommunförbundet Kalmar 
län.  Samarbetspartners är bland annat Region Kalmar län, 
Linnéuniversitetet, privat näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner 
samt Inera. 
 
Första steget i uppdraget är att fokusera på kompetensutveckling under 
2021 och 2022, för att höja den digitala kompetensen i länets kommuner. I 
andra hand kommer kartläggningar som inkluderar bland annat digital 
mognadsmätning. På sikt ska lämpliga gemensamma digitala projekt 
identifieras. 
 
Kommunen åtar sig att under åren 2021 och 2022 bidra med egen arbetstid 
genom aktivt deltagande i styrgrupper, arbetsgrupper, referensgrupper och 
utbildningsinsatser. Ingående aktiviteter inom uppdraget är valfria att delta 
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i. Uppdraget finansieras under 2021 och 2022 av Kommunförbundet i 
Kalmar län, med en budget på 1,3 MSEK.  
 
Hultsfreds kommuns arbete med digitalisering pågår idag genom e-
Utvecklingskontoret i samverkan med de olika förvaltningarna. Fokus 
ligger på områdena automatisering, kompetensutveckling, verksamhetsstöd, 
internt arbetssätt och innovation. Ett antal övergripande projekt som ska 
lägga grunden framåt är prioriterade. Kommunförbundets planerade 
insatser kan ses som ett komplement till detta arbete.   
 
Beslutsunderlag 
Underlag från Kommunförbundet Kalmar län 
Tjänsteskrivelse turism- och informationschef 2021-03-16 
 
Skickas till 
Kommunförbundet Kalmar län 
Informationsenheten 
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KSAU § 60/2021 Dnr 2021/49  
 
Remiss angående förslag till Energi- och 
klimatstrategi för Västerviks kommun         
2021-2030 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända remissen till miljö- och 
byggnadsförvaltningen för att återkomma med yttrande till arbetsutskottet. 
 
Sammanfattning 
Västerviks kommun har skickat förslag till Energi- och klimatstrategi för 
Västerviks kommun 2021-2030 på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Västerviks kommun har skickat förslag till Energi- och klimatstrategi  
för Västerviks kommun 2021-2030 på remiss. Synpunkter på remissen ska 
vara Västerviks kommun tillhanda senast den 18 april 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss förslag till Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun  
2021-2030 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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KSAU § 61/2021 Dnr 2021/50  
 
Remiss angående förslag till avfallsplan samt 
renhållningsordning för Västerviks kommun 
2021-2030 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända remissen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund för att återkomma till arbetsutskottet med 
yttrande eller förslag om att avstå detta. 
 
Sammanfattning 
Västerviks kommun har översänt förslag till avfallsplan samt 
renhållningsordning för Västerviks kommun 2021-2030 på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Västerviks kommun har översänt förslag till avfallsplan samt 
renhållningsordning för Västerviks kommun 2021-2030 på remiss. 
Synpunkter på remissen ska vara Västerviks kommun tillhanda senast den 
18 april 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss förslag till avfallsplan samt renhållningsordning för Västerviks 
kommun 2021-2030. 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-03-16 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 62/2021 Dnr 2021/46  
 
Remiss Användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska materiel och 
metoder 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända remissen till kommunkansliet för att 
återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller förslag att avstå detta. 
 
Sammanfattning 
Riksarkivet har översänt Användning och hantering av underskrifter med 
elektroniska material och metoder på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Riksarkivet har översänt Användning och hantering av underskrifter med 
elektroniska material och metoder på remiss. Synpunkter på remissen ska 
vara Riksarkivet tillhanda senast den 1 juni 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Användning och hantering av underskrifter med 
elektroniska material och metoder 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-03-16 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 63/2021 Dnr 2021/60  
 
Skrivelse angående Kvillemåla kvarn i Virserum 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända skrivelsen till AB Hultsfreds 
Bostäder för hantering för att sedan återkomma till arbetsutskottet med 
yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
En skrivelse om Kvillemåla kvarn i Virserums har lämnats in. 
Skriftställaren har erbjudit sig att köpa kvarnen till en symbolisk summa. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse angående Kvillemåla kvarn 2021-03-10 
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-03-16 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 64/2021   
 

Anmälningsärenden 
1. Beslut från miljö- och byggnadsnämnden gällande Målilla 14:28 och 

Hultsfred 3:1 
2. Inbjudan till ServiceLyftet 20-21 april 
3. Inbjudan Samverkansplattform Kalmar län 15 april 
4. Inbjudan Demokratidagarna 14-15 april 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-03-16 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 65/2021 Dnr 2021/57  
 
Ansökan om dispens från biotopskydd 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har inget att erinra på förslaget och beslutar att tillstyrka 
förslaget enligt ansökan. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har översänt ansökan om dispens från det 
generella biotopskyddet vid Herrstorpet i Hultsfred.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om dispens från biotopskydd 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Länsstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-03-16 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 66/2021 Dnr 2021/62  
 
Remiss Projekt rörande implementering av 
förändrade beredskapszoner 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända remissen till räddningschefen för att 
återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller förslag att avstå detta. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Hallands län har översänt Projekt rörande implementering 
av förändrade beredskapszoner på remiss. Synpunkter på remissen ska vara 
Länsstyrelsen i Hallands län tillhanda senast den 30 mars 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Projekt rörande implementering av förändrade 
beredskapszoner 
 
Skickas till 
Räddningschefen 
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