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KSAU § 178/2021 Dnr 2021/116  
 
Årlig redovisning av handlingsplan (VA-plan) 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av handlingsplanen ska ske årligen. 
 
Ärendebeskrivning 
I den gällande VA-planen, antagen av fullmäktige § 87/2021-06-21 finns 
det en lista med åtgärder som kommunen ska utföra. För att bevaka och 
arbeta med dessa frågor har en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp 
tillsatts vilken arbetar med dessa frågor. I samma beslut framgår det att 
arbetsgruppen årligen ska redovisa status på beslutade åtgärder till 
kommunstyrelsen. 
 
Vid årets avslutande möte i december 2020 sammanställdes hur långt 
arbetsgruppen kommit med de olika åtgärderna i handlingsplanen. 
För vissa av åtgärderna har tidsplanen visat sig vara alltför kort och därför 
fanns det behov av vissa revideringar. Av den anledningen lyftes ett förslag 
till reviderad VA-plan till kommunfullmäktige under våren 2021, där även 
kravet om årlig redovisning förtydligades. Detta är alltså orsaken till att 
2020 års redovisning kommer så sent under 2021.  
 
Sammanställning av de olika åtgärderna, hur långt arbetet fortskridit och 
behov av ändringar framgår av beslutsunderlaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 87/2021 
Tjänsteskrivelse projektchef 2021-06-22 
Redovisning handlingsplan  
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 179/2021 Dnr 2021/37  
 
Redovisning gällande biokiosken i Valhall 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Sammanfattning 
En slutrapport gällande utbyggnad av biokiosken i Hultsfred överlämnas 
till arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds fotbollsklubb har lämnat in en skrivelse om biokiosken (RioBio) 
i Valhall i Hultsfred. RioBio förvaltas av fotbollsklubben. Ytan och 
ventilationen i kiosken är inte tillräcklig och leder till dålig arbetsmiljö i 
kiosken. Fotbollsklubben anser att en utbyggnad av kiosken är nödvändig 
för att kunna hålla en bra arbetsmiljö. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 36/2021 att AB Hultsfreds Bostäder i samråd 
med kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att lyfta frågan med 
Hultsfreds Fotbollsklubb och sedan återkomma till arbetsutskottet. 
 
Utbyggnaden är nu åtgärdad och fastighetschef Mikael Pettersson har 
lämnat slutrapport enligt följande: 
” Syfte 
Uppdraget innebar att förändra den tidigare biokiosken så att en mer 
ändamåls-enlig, utefter dagens användningssätt, utrymme skapas. 
 
Ekonomi 
Budget för projektet inrymdes i den i på Valhall pågående investeringen av 
yt-skikt varför ingen egen budget behövdes.  
Slutlig kostnad blev 91 600 kr. 
 
Förändringar/avvikelser 
Inga förändringar gjordes av vad som projekterades initialt inför 
ombyggnationen. 
 
Resultat 
Kiosken har efter ombyggnationen en mycket större yta som rymmer plats 
för alla kioskens inventarier, maskiner och lager. Luften i kioskutrymmet 
blir inte varmt längre då anslutning av innervägg mot innertak inte är helt 
igenbyggt. Arbetsmiljön är således mycket bättre vilket var syftet med 
åtgärden.” 
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Beslutsunderlag 
Skrivelse från Hultsfreds Fotbollsklubb 2021-02-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 36/2021 
Slutrapport fastighetschef 2021-08-11 
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 180/2021 Dnr 2021/123  
 
Samråd gällande Oskarshamns kommuns 
översiktsplan 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att anta miljö- och byggnadsnämndens yttrande 
och översända detsamma till Oskarshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar yttrande på Oskarshamns 
kommuns översiktsplan till arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Oskarshamns kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som är på 
samråd under perioden 7 juni 2021 till 15 augusti 2021. Översiktsplanen 
ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas på ett långsiktigt hållbart sätt och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras och omfattar hela kommunen. 
Oskarshamns kommun önskar synpunkter på förslaget senast den 15 
augusti 2021. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 157/2021 att översända översiktsplanen till 
miljö- och byggnadsnämnden för att återkomma till arbetsutskottet med 
yttrande. Förlängd svarstid till den 25 augusti har godkänts. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat yttrande enligt följande: 
” Hultsfreds kommun ser positivt på att Oskarshamn tar fram en ny 
översiktsplan. Hultsfreds kommun ställer sig positivt till Oskarshamns 
kommuns viljeinriktning att skapa förutsättningar för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen genom att peka ut LIS-områden. 
 
I sin översiktsplan beskriver Oskarshamn också behovet av en kustjärnväg 
från Kalmar och Oskarshamn till Linköping/Norrköping/Stockholm. I 
relation till andra infrastrukturbehov i Kalmar län är det sannolikt att 
investeringskostnaderna för en ny kustjärnväg blir alltför omfattande. 
Infrastruktursatsningar bör istället ligga på att behålla och förbättra 
Stångådalsbanan samt att förbättra framkomligheten längs med riksväg 37 
Oskarshamn-Målilla och E22. 
 
I översiktsplanen under agenda 2030 och klimatmatmålen bör det 
tydliggöras ytterligare hur Oskarshamns kommun ska möta Parisavtalets 
mål om 1,5 grads global temperaturhöjning, särskilt utifrån FN:s 
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klimatpanels IPCC rapport. 
 
En ny vindbruksplan för Hultsfreds kommun är under framtagning. I det 
pågående arbetet betraktas samarbete mellan kommunerna i Kalmar län 
som fortsatt viktigt.” 
 
Beslutsunderlag 
Inbjudan till samråd från Oskarshamns kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 157/2021 
Miljö- och byggnadsnämnden § 135/2021 
 
Skickas till 
Oskarshamns kommun 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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KSAU § 181/2021   
 

Anmälningsärenden 
1. Granskning av detaljplan för del av Målilla 13:3 m fl., 
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