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KSAU § 121/2021 Dnr 2017/93  
 
Herrstorpet försäljning 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde lämnar avdelningschef Klas Svensson, VD Helena 
Grybäck Svensson, utvecklingschef Lars Gjörloff och projektchef Jens 
Karlsson en aktuell lägesrapport. Ärendet återkommer till arbetsutskottet 
den 1 juni. 
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KSAU § 122/2021 Dnr 2021/102 

Försäljning av mark del av X 
Beslut 
Arbetsutskottet godkänner förslag till köpekontrakt för del av X. 

Sammanfattning 
Ägaren till fastighet X, har inkommit med förfrågan om att få köpa del av 
fastigheten X, för utökning av sin tomt. 

Ärendebeskrivning 
Ägaren till fastighet X har inkommit med förfrågan om att få köpa del av 
fastigheten X. Ett område på totalt 588 m². Den inköpta marken ska läggas 
samman med hans befintliga fastighet. Ett förslag till köpekontrakt är 
upprättat där kostnaden uppgår till 29 400 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VDn AB Hultsfreds Bostäder 2021-05-03 

Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 123/2021 Dnr 2021/100  
 
Rutin för invånare som hör av sig om stoppad 
säsongshämtning av avfall 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar enligt följande: 
 
Om en brukare av sophämtningstjänster önskar slippa sophämtning på sitt 
sommarboende på grund av att pandemin förhindrar brukare att ta sig till 
sitt sommarboende ska uppehåll kunna erbjudas av Östra Smålands 
kommunalteknikförbund (ÖSK) utan att rörliga avgifter eller 
prövningsavgifter tas ut. 
 
Detta gäller under perioden 2021-05-14—2021-10-03. 
 
Beslut om uppehåll ska dokumenteras i EDP (kundregister) och meddelas 
miljö- och byggnadsförvaltningen. 
 
Grundavgift ska fortfarande debiteras men inte uppehållsavgift. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen förväntas på sedvanligt vis utföra tillsyn 
för kontroll av eventuellt missbruk. 
 
Sammanfattning 
Med anledning av pandemin föreslås samma hantering för 
säsongshämtning av avfall till sommarbostäder då ägare inte har möjlighet 
att ta sig till sin sommarbostad. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Förfrågningar om att slippa säsongshämtning av avfall till sommarbostäder 
då ägarna inte har möjlighet att ta sig till sin sommarbostad pga. Covid-19 
har kommit till ÖSK. 
 
2020 togs beslut om uppehåll på delegation av kommunchefen. Denna 
delegationsrätt har upphört varför ärendet nu lyfts till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
ÖSK har föreslagit följande rutin: 
Om en kund hör av sig till kontaktcenter, ekonomikontoret, miljö- och 
byggnadsförvaltningen eller ÖSK angående önskemål om att slippa 
sophantering på sitt sommarboende inom kommunen på grund av Covid-19 
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(att de inte kommer kunna ta sig till sitt sommarboende) ska kunden 
hänvisas till renhållningsadministratörerna på ÖSK. 
 
De godkänner uppehållet, dokumenterar det i EDP (kundregister) och 
meddelar miljökontoret för kännedom. Inga rörliga avgifter ska utgå till 
kunden. Grundavgift ska fortfarande debiteras men inte uppehållsavgift. 
 
Om detta skulle missbrukas hanterar miljökontoret detta vid eventuell in-
kommen anmälan att utföra tillsyn. Aktivering kan då bli aktuell. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse förbundshefen 2021-04-30 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 124/2021 Dnr 2021/99  
 
Remiss Försörjningskrav vid anhöriginvandring 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att avstå från att lämna yttrande på remissen. 
 
Ärendebeskrivning 
Riksdagen har sänt Försörjningskrav vid anhöriginvandring på remiss. Svar 
på remissen ska vara Socialförsäkringsutskottet tillhanda senast den 24 maj 
2021. Eftersom svarstiden är kort har ärendet stämts av med socialchefen 
som föreslår att inget yttrande lämnas på remissen. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring 
 
Skickas till 
Socialförsäkringsutskottet 
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KSAU § 125/2021 Dnr 2020/155  
 
Samråd gällande vindbruksplan 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att skicka ut vindbruksplanen på 
samråd enligt tidplanen som presenterats. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde deltar arbetsutskottet i en workshop tillsammans 
med samhällsplanerare Maria Bohlin, miljöstrateg Daniel Johansson, miljö- 
och hälsoskyddsinspektör Anders Karlsson, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör Sophia Berggren och representanter från Metria.  
De redogör för den preliminära tidplanen för vindbruksplanen. 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att skicka planen på samråd. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 89/2020, 216/2020, 78/2021, 108/2021 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 126/2021 Dnr 2021/106 

Åtgärd avseende tillstånd X
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att Hultsfreds kommun meddelar X en varning 
med hänvisning till de skäl som redovisas i utredningen, daterad 
2021-03-23. 

Ärendebeskrivning 
Ordförande redogör för en utredning om åtgärd angående tillstånd att 
servera alkoholdrycker. 

Beslutsunderlag 
Utredning 11-2021-00012 

Skickas till 
X 
Utredare/inspektör 
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KSAU § 127/2021 Dnr 2021/107 

Stöd till föreningar 2021 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att föreningar som inte kan utföra sina aktiviteter 
på grund av covid-19 ändå behåller sitt aktivitetsbidrag 2021. Bidraget 
grundar sig på hur föreningens aktiviteter såg ut 2019. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet har tidigare beslutat att föreningar som inte kunde utföra 
sina aktiviteter på grund av covid-19 ändå skulle behålla sitt 
aktivitetsbidrag år 2020. Samma sak föreslås även för år 2021. 

Skickas till 
Kultur- och fritidschefen 
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KSAU § 128/2021   
 

Anmälningsärenden 
1. Beslut från barn- och utbildningsnämnden om skolskjutsar till 

Prolympia i Virserum 
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