
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Tapper, kommunhuset i Hultsfred 4 maj 2021 kl. 08.30-12.30

Beslutande Lars Rosander, C 
Åke Nilsson, KD* 
Åke Bergh, M* 
Tomas Söreling, S* 
Nermina Mizimovic, S* 

Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef* Anders Kindström § 111* 
Emma Oscarsson, sekreterare Klas Svensson § 112* 
Helena Grybäck Svensson §§ 110, 112*    Lars Gjörloff § 112* 
Henric Svensson § 110* Robert Andersson § 113* 
Jens Karlsson § 111* 

*Deltog på distans

Detta protokoll har justerats digitalt 

Utses att justera Tomas Söreling
Underskrifter Paragrafer 110-120

Sekreterare ……………………………………………. 
Emma Oscarsson 

Ordförande ……………………………………………. 
Lars Rosander 

Justerande ……………………………………………. 
Tomas Söreling

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2021-05-04 

Datum för anslags 
uppsättande 2021-05-11 Datum för anslags 

nedtagande 2021-06-04 

Förvaringsplats av protokollet  Kommunkansliet 

Underskrift ……………………………………………. 
Emma Oscarsson

1



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista  2021-05-04 

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning 

§ 110 Omdaning Bastugatan i Virserum 2020/162 

§ 111 Aktuella bredbandsärenden 2021/96 

§ 112 Detaljplan Herrstorpet 2017/93 

§ 113 Feriejobb 2021 2021/97 

§ 114 Motion från Lennart Davidsson, KD, om
inventering av obebodda hus (ödehus) - för 
en levande landsbygd 

2021/93 

§ 115 Erbjudande om köp av Sommarlovsbiljett
för skolungdomar 

2021/79 

§ 116 Reviderad förbundsordning för Östra
Smålands Kommunalteknikförbund 

2021/87 

§ 117 Undertecknande av
demokratideklarationen 

2020/190 

§ 118 Svar på remiss Regional
Vattenförsörjningsplan för Jönköpings län 

2021/74 

§ 119 Svar på remiss Tillfälligt statsbidrag till
vissa kommuner och regioner för 
kommunala åtgärder för en ekonomi i 
balans 

2021/36 

§ 120 Anmälningsärenden 2021/3 

2



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-05-04 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 110/2021 Dnr 2020/162  
 
Omdaning Bastugatan i Virserum 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge AB Hultsfreds Bostäder och 
ekonomikontoret i uppdrag att jobba vidare utifrån dagens diskussioner och 
återkomma till arbetsutskottet med förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
VD Helena Grybäck Svensson redogör för aktuella planer vad gäller 
omdaning av Bastugatan i Virserum. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 127/2020 
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 111/2021 Dnr 2021/96  
 
Aktuella bredbandsärenden 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att redovisade bredbandsärenden verkställs i 
enlighet med förslaget. 
 
Sammanfattning 
Aktuella bredbandsärenden redovisas. 
 
Ärendebeskrivning 
Flera bredbandsärenden är aktuella där ett antal oklarheter i de kommunala 
bidragsreglerna uppstått. Därför har ÖSK tagit fram ett PM för att försöka 
klargöra och förtydliga vilka regler som bör gälla i nu aktuella ärenden och 
i framtida. 
 
Förslaget förutsätter dock att bredbandsprogrammet justeras. För att 
komma vidare i aktuella ärenden, och eventuellt kommande, föreslås att 
fortsatt handläggning ändå får ske i enlighet med PM:ets förslag tills dess 
att samtliga uppdateringar skett i bredbandsprogrammet. 
 

Aktuella ärenden 
Vena (Venet) 
Finns ett beslut om kommunalt bidrag. Kan bli aktuellt med ytterligare 
bidrag för att klara alla kostnader för föreningen för t.ex. 
asfaltsåterställning. Föreslås hanteras i enlighet med PM – Bredbandsfrågor 
övergripande.  
 
Hagelsrum samt del av Målilla 
Finns flera beslut om kommunalt bidrag/insats sedan tidigare. Här kan det 
bli aktuellt att efterskänka kanalisation och justera tidigare avtal med 
fiberleverantörer i enlighet med PM – Bredbandsfrågor övergripande. 
 
Flaten m.fl. 
Finns flera beslut om kommunalt bidrag sedan tidigare. Här kan det bli 
aktuellt att efterskänka kanalisation samt att det är aktuellt med nytt bidrag 
för utökade anslutningar i enlighet med PM – Bredbandsfrågor 
övergripande. 
 
Mörlunda Open Infra 
Här är det aktuellt med så kallat stödköp av anslutningar i enlighet med 
förslaget PM – Bredbandsfrågor övergripande samt Avsiktsförklaring. 
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Övriga 
En översyn av kommunalt ägd kanalisation pågår. Finns det mer än de ovan 
redovisade så är det aktuellt att efterskänka även dessa till lämpliga 
föreningar i enlighet med PM – Bredbandsfrågor övergripande. 
 
Generell information pågående bredbandsarbete 
En konsult arbetar med att dokumentera alla anslutningar inom kommunen 
i GIS-lager. Detta kommer underlätta uppföljning av viktiga nyckeltal samt 
för framtida intressenter för utbyggnationen på landsbygden. 
 
Beslutsunderlag 
 PM – Bredbandsfrågor övergripande 
Avsiktsförklaring 
Tjänsteskrivelse projektchef 2021-04-27 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 112/2021 Dnr 2017/93  
 
Detaljplan Herrstorpet 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag 
att skicka ut detaljplanen på granskning. 
 
Ärendebeskrivning 
VD Helena Grybäck Svensson, avdelningschef Klas Svensson, 
utvecklingschef Lars Gjörloff och projektchef Jens Karlsson lämnar en 
redovisning av nuläget gällande detaljplanen för Herrstorpet. 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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KSAU § 113/2021 Dnr 2021/97  
 
Feriejobb 2021 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att tillskjuta 200 tkr för att utöka 
antalet feriejobb som erbjuds ungdomar sommaren 2021. 
 
Finansiering föreslås ske ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
ändamål. 
 
Sammanfattning 
Antalet ansökningar från ungdomar om att få feriejobb är ovanligt stort.  
För att kunna erbjuda så många ungdomar som möjligt under 18 arbete i 
sommar finns det ett behov av att tillskjuta medel och att skapa fler platser 
för feriejobb. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsmarknadsenheten erbjuder varje sommar feriejobb till ungdomar 
boende i kommunen. Budget finns för cirka 120 feriejobbsplatser. Platser 
erbjuds i både kommunal regi och i föreningsverksamhet.  
 
Antalet ansökningar detta år har ökat markant och intresset från ungdomar 
för att arbeta i sommar är ovanligt stort. Extra medel har avsatts från 
regeringen och en överenskommelse mellan Hultsfreds kommun och 
Arbetsförmedlingen har tecknats vilket möjliggör en utökning med cirka 30 
platser ytterligare.  
 
Med tanke på svårigheterna för ungdomar under 18 att finna arbete på den 
ordinarie arbetsmarknaden ser verksamheten det som viktigt att kunna 
erbjuda så många av dessa ungdomar som möjligt feriejobb under 
sommaren.  
 
För att kunna erbjuda feriejobb till samtliga ungdomar som fyller 16 eller 
17 under året och som ansökt behövs ett tillskott på cirka 250 tkr. Detta 
skulle göra att det totala antalet platser blir 185. 
 
Eventuella nya platser kommer delvis att skapas och handledas av 
Arbetsmarknadsenheten själv och det kommer även att gå ut en ny 
förfrågan till kommunala verksamheter och föreningar om att ta emot 
ytterligare ferieungdomar. 
 
Vid behov ska möjlighet till ersättning för bussbiljett finnas. Detta får 
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rymmas inom arbetsmarknadsenhetens budget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse sektionschefen 2021-05-03 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen

8



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-05-04 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 114/2021 Dnr 2021/93  
 
Motion från Lennart Davidsson, KD, om 
inventering av obebodda hus (ödehus) - för en 
levande landsbygd 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsgruppen i samråd med turism- och landsbygdsutveckling 
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 inventering av ödehus i kommunen har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Davidsson, KD, har lämnat in en motion om 
inventering av obebodda hus (ödehus). Motionsställaren vill att en 
inventering av kommunens obebodda/outnyttjade fastigheter (ödehus) på 
landsbygden sker samt att det redovisas hur kommunen kan ge 
fastighetsägarna information om hur uthyrning, användning eller 
försäljning av fastigheten kan ske. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lennart Davidsson, KD, 2021-04-21 
Kommunfullmäktige § 44/2021 
 
Skickas till 
Samhällsbyggnadsgruppen 
Turism- och landsbygdsutveckling 
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KSAU § 115/2021 Dnr 2021/79  
 
Erbjudande om köp av Sommarlovsbiljett för 
skolungdomar 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att avstå från erbjudandet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kalmar länstrafik erbjuder länets samtliga kommuner att köpa 
Sommarlovsbiljett för sommaren 2021 till skolungdomar som är 
folkbokförda i kommunen. 
 
Erbjudandet gäller skolungdomar som vid vårterminen lämnar antingen 
årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller år 1 och 
2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Detta gäller även friskolornas 
skolungdomar. 
 
Sommarlovsbiljetten är giltig mellan 12 juni - 22 augusti 2021 och gäller 
för obegränsat antal resor inom Kalmar län. Priset för Sommarlovsbiljetten 
är 525 kronor per biljett (inkl. moms). 
 
Arbetsutskottet beslutade § 92/2020 att ärendet får återkomma. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag från Kalmar länstrafik, Region Kalmar län 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 92/2021 
 
Skickas till 
Kalmar länstrafik 
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KSAU § 116/2021 Dnr 2021/87  
 
Reviderad förbundsordning för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund för att se över § 19 i förbundsordningen. 
 
Sammanfattning 
Reviderat förslag på förbundsordning för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund överlämnas till fullmäktige för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till reviderad förbundsordning för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) har tagits fram. Ändringar i 
förbundsordningen kräver beslut av både Högsby och Hultsfreds 
kommuner. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 94/2021 att ärendet skulle återkomma efter 
avstämning med ÖSK. Avstämning har skett och det finns oklarheter kring 
§ 19 som gör att ärendet åter bör behandlas i förbundsdirektionen. 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen § 12/2021 
Reviderat förslag till förbundsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 94/2021 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 117/2021 Dnr 2020/190  
 
Undertecknande av demokratideklarationen 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att underteckna 
demokratideklarationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade § 6/2021 att underteckna den gemensamma 
deklarationen för demokratin. Datumet för undertecknandet har blivit 
framflyttat till den 27 maj 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från landshövdingen 
Tjänsteskrivelse från kanslichefen 2020-12-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 269/2020 
Kommunstyrelsen § 6/2021 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 118/2021 Dnr 2021/74  
 
Svar på remiss Regional 
Vattenförsörjningsplan för Jönköpings län 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att avstå från att lämna yttrande på remissen. 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har översänt Regional 
vattenförsörjningsplan för Jönköpings län på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har översänt Regional 
vattenförsörjningsplan för Jönköpings län på remiss. Yttrande på remissen 
ska vara Länsstyrelsen i Jönköpings län tillhanda senast den 31 maj 2021. 
 
Arbetsutskottet beslutade § att översända remissen till 
samhällsbyggnadsgruppen som nu har meddelat att man föreslår att avstå 
från att lämna yttrande på remissen. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2021 
 
Skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
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KSAU § 119/2021 Dnr 2021/36  
 
Svar på remiss Tillfälligt statsbidrag till vissa 
kommuner och regioner för kommunala 
åtgärder för en ekonomi i balans 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet och översända 
detsamma till Finansdepartementet. 
 
Sammanfattning 
Ekonomichefen har överlämnat yttrande på remissen. 
 
Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet har skickat Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner 
och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans på remiss. 
Svar på remissen ska vara Finansdepartementet tillhanda senast den 14 maj 
2021. 
 
I promemorian lämnas förslag till en förordning om tillfälligt statsbidrag till 
enskilda kommuner och regioner som är i behov av att vidta åtgärder för att 
nå en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning. Enligt förslaget 
ska bidraget få ges till en kommun eller region som vid utgången av 2019 
hade en svag ekonomi och som har behov av att vidta en eller flera 
omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder inom sin verk-samhet i 
syfte att främja en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning. 
Kommuner och regioner ska enligt förslaget få ansöka om bidrag. En 
ansökan ska bl.a. innehålla en redovisning av det ekonomiska läget, vilka 
åtgärder som bidraget söks för och uppskattade kostnader. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 45/2021 att överlämna remissen till 
ekonomikontoret för yttrande. Ekonomichefen har lämnat yttrande enligt 
följande: 
 
” Hultsfreds kommun är positiva till att kommuner och regioner ges 
möjlighet att få stöd i arbetet med att uppnå en ekonomi i balans.  
 
Hultsfreds kommun anser dock att urvalskriterierna bör ses över. Enligt 
förslaget ska en bidragsberättigad kommun eller region uppfylla minst två 
av tre kriterier som avser ekonomisk ställning 2019 och tidigare. En svag 
ekonomi under dessa år behöver inte betyda en svag ekonomi 2021 och 
framåt. Samtidigt kan det finnas kommuner och regioner som fram till 2019 
haft en god ekonomi med anledning av statens välfärdsmiljarder men som 
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har stora utmaningar framåt. Dessa kommuner riskerar därför att inte bli 
bidragsberättigade. Många av de som per invånare tog emot mest 
välfärdsmiljarder uppvisade under ett par år starka balanskravsresultat men 
har i takt med att välfärdsmiljarderna minskade haft sämre ekonomiska 
resultat. 
 
Urvalskriterierna bör vara framåtsyftande för att inte exkludera kommuner 
och regioner som har stora utmaningar framåt. Varje kommun och regions 
enskilda förutsättningar framåt kan i större grad tas hänsyn till. Hultsfreds 
kommun anser därför att alla kommuner och regioner ska ha rätt att ansöka 
om bidrag och att delegationen tar hänsyn till varje ansökan utifrån dess 
unika förutsättningar.” 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner 
för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans  
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 45/2021 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 120/2021   
 

Anmälningsärenden 
1. Information från Telia - Framtidens nät 
2. Protokoll Kommunförbundet Kalmar län 
3. Nystartade företag februari-mars 2021 
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