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Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning 

§ 195 Besök på Hultsfreds ridklubb kl. 8.30

§ 196 Projektering nybyggnation av gruppbostad  2019/159

§ 197 Ansökan från Järnforsens skidklubb om
bidrag 

2021/121 

§ 198 Uppföljning av målen för "Policy för ökad
tillgänglighet i Hultsfreds kommun" 

2021/82 
009 

§ 199 Förslag till Regional transportplan för
Kalmar län 2022–2033 

2021/152 

§ 200 Förslag till Besöksnäringsstrategi 2030
Kalmar län 

2021/153 

§ 201 Remiss vissa lagförslag med anledning av
en reformerad arbetsmarknadspolitisk 
verksamhet 

2021/154 

§ 202 Anmälningsärenden 2021/3 
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KSAU § 195/2021    
 
Besök på Hultsfreds ridklubb 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet börjar dagens sammanträde med ett besök på Hultsfreds 
ridklubb där det nya ridstallet förevisades av styrelseledamöter i ridklubben 
tillsammans med 2 personal/ridlärare.  Från kultur- och fritidsförvaltningen 
deltog även kultur- och fritidschef Tommy Svensson-Pöder. 
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KSAU § 196/2021 Dnr 2019/159  
 
Projektering nybyggnation av gruppbostad 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar ge uppdrag till socialförvaltningen såsom 
verksamhetsutövare att med stöd av AB Hultsfreds Bostäder och Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) påbörja förprojektering av en 
ny gruppbostad i Hultsfreds tätort.  
 
Vidare uppdras miljö- och byggnadskontoret att utreda möjligheterna till en 
önskad placering inom Knektagårdsområdet där det ska framgå vilka 
förutsättningar som behöver finnas för att kunna hantera en 
bygglovsansökan inom området.  
 
Finansiering för förprojektering av ny gruppbostad, bedöms till 400 tkr. 
Arbetsutskottet beslutar att förprojekteringen belastar kontot 
”omstrukturering av sociala verksamheter”. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen är i behov av en ny gruppbostad som är anpassad för 
personer med autism. För att komma vidare med projektering behöver 
medel tillskapas och placering för byggnation identifieras.  
En förprojektering har till syfte att sammanställa verksamhetens behov- och 
kravanalys i form av ett gestaltningsförslag som mynnar ut i en 
kostnadsbedömning för en nybyggnation i Hultsfreds tätort. Förslag till 
beslut möjliggör detaljprojektering 2022. Uppskattningsvis kommer hela 
projekteringen att uppgå till 3000 tkr. Målet är en ny gruppbostad med en 
utomhusmiljö som tillgodoser den enskildes och anställdes behov. Om 
detaljprojekteringen ska kunna ske under 2022 behöver förslag på 
finansiering tas fram av projektgruppen. Alternativet är att projektet 
förskjuts och budgetberedningen tar med frågan inför budget 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Gruppbostad Berguven på Gränsgatan 9 i Hultsfred bedriver verksamhet 
för personer med funktionsnedsättning inom området autism. Befintlig 
byggnad huserar fem lägenheter med gemensamma ingångar. Ett 
gemensamhetsutrymme är placerat i mitten. Personalens arbetsplatser är 
placerade mitt i verksamheten. Nuvarande byggnad kräver hög bemanning 
per boende för att uppfylla kvalitetskrav. En ny gruppbostad skulle kunna 
tillgodose funktioner som leder till en ökad integritet och 
självbestämmande för den enskilde. Ljudisolering, ljussättning, ventilation, 
egna ingångar och förändrad planlösning skulle skapa dessa förutsättningar. 
Förberedelser för en förprojektering har genomförts av socialförvaltningen 
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och AB Hultsfreds bostäder utifrån beslut, KSAU § 228/2019 Dnr2019/159. 
En första krav- och behovsanalys har genomförts av verksamheten och 
överlämnats till AB Hultsfreds Bostäder. Därefter har AB Hultsfreds 
Bostäder och socialförvaltningen i samråd kommit fram till att uppställda 
krav och behov inte är möjliga att uppfylla i befintlig byggnad. 
 
En annan planlösning och tekniska funktioner skulle innebära en förbättrad 
boendemiljö för den enskilde så som arbetsmiljö för den anställde. 
Verksamheten anser att bemanningen skulle kunna effektiviseras i en 
byggnad och utomhusmiljö som är anpassad för sitt ändamål.  
 
Alternativet till att bygga ett funktionellt boende för målgruppen är externa 
placeringar i andra kommuner. Det skulle innebära en kostnad som är 
betydligt högre än ett kommunalt boende i hemkommunen.  
 
En kostnadsbedömning för helheten som i sin tur kan leda till en kalkyl är 
som först möjligt att redovisa efter att förprojekteringen är färdig. För att 
kunna slutföra förprojekteringen behöver en möjlig placering identifieras 
av miljö- och byggnadskontoret. Förprojekteringskostnad för AB 
Hultsfreds Bostäder och ÖSK bedöms till 400 tkr varav 100 tkr för mark 
och VA.  
 
Förprojekteringen sker för både fem och sju lägenheter. Sju lägenheter 
skulle innebära att nämnden öppnar upp för att kunna ta emot externa 
placeringar från andra kommuner.  
 
Detaljprojekteringskostnad är bedömd till 2600 tkr varav 500 tkr för mark 
och VA. Investeringskostnad tas fram i samband med förprojektering och 
hanteras i budgetprocessen för budget 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 109/2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 228/2019 
Tjänsteskrivelse verksamhetschef 2021-09-06 
 
Skickas till 
Socialförvaltningen 
AB Hultsfreds bostäder 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 197/2021 Dnr 2021/121  
 
Ansökan från Järnforsens skidklubb om bidrag 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
bevilja ett bidrag på 79 750 kronor. Utbetalning sker efter redovisning av 
fakturor. Finansiering föreslås ske ur kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda utgifter. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen överlämnar förslag på hantering av 
ansökan från Järnforsens skidklubb. 
 
Ärendebeskrivning 
Järnforsens skidklubb har lämnat in en ansökan om bidrag för att kunna 
genomföra nödvändiga förbättringar och underhåll. Stödet ska användas till 
anläggning av redskapshall, vindskydd, ny belysning i anslutning till 
starten av vandringslederna och elljusspåret, spårunderhåll och deponi av 
container. Skidklubben ansöker om ett ekonomiskt stöd på totalt 189 500 
kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 156/2021 att ge kultur- och fritidsförvaltningen 
i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet med förslag på hantering av 
ansökan. 
 
Kultur och fritidschefen har återkommit med följande yttrande:  
Järnforsens skidklubb ansöker om ett bidrag för att genomföra förbättringar 
och underhåll av miljön i och runt startplatsen för elljusspåret och 
vandringslederna. Föreningen har inte ansökt om något sådant bidrag 
tidigare och när det gäller den ekonomiska kalkylen är den framtagen av 
styrelsen i föreningen. Det som bör noteras är att det har i denna kalkyl 
redovisat ekonomiskt egen arbets-tid, vilket inte är relevant att redovisa för 
en ideellt drivande förening. Därav minskar deras kalkyl i bidragsansökan 
med 30 000 tusen kronor, från 189 000 tusen kronor till 159 500 tusen 
kronor. 
 
Med en upprustning och andra nödvändiga förbättringar kring och i 
området runt startplatsen för elljusspåret och vandringslederna lär fler 
samhällsmedborgare besöka det idag redan välbesökta området. 
Därav föreslås att kommunfullmäktige beviljar ett bidrag på 50% av 
kostnaden och bidraget föreslås tas från kommunfullmäktiges oförutsedda 
kostnader. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan från Järnforsens skidklubb 2021-05-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 156/2021 
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidschef 2021-09-14 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 198/2021 Dnr 2021/82 009  
 
Uppföljning av målen för "Policy för ökad 
tillgänglighet i Hultsfreds kommun" 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningen och 
översynen av målen i handlingsplanen. 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av mål i handlingsplan för ”Policy för ökad tillgänglighet i 
Hultsfreds kommun”. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med att kommunfullmäktige § 26/2014 antog ”Policy för ökad 
tillgänglighet i Hultsfreds kommun” beslutades att en handlingsplan skulle 
fastställas av kommunstyrelsen som skulle följas upp kontinuerligt och vid 
behov revideras. Handlingsplanen fastställdes av kommunstyrelsen  
§ 73/2015 med följande mål: 
 
Utbildning                         
Alla elever ska ha möjlighet, efter sina egna förutsättningar att delta i de 
aktiviteter som anordnas i samband med utbildning, exempelvis 
idrottsdagar, studiebesök, resor etcetera. 
 
Boende     
Hultsfreds kommun ska tillförsäkra alla personer med 
funktionsnedsättning, som så önskar, boende med stöd och service som 
leder till social trygghet.  
 
Fysisk tillgänglighet   
Den fysiska tillgängligheten åtgärdas så att snövallar tas bort vid allmänna 
övergångar såsom övergångsställen och utfarter från allmänna ytor. 
 
Kultur- och fritid     
Hultsfreds kommun ska stödja projekt som syftar till att integrera 
människor med funktionsnedsättning i kommunens föreningsliv. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 144/2021 att ge uppdrag till barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, AB Hultsfreds Bostäder, Östra 
Smålands kommunalteknikförbund och kultur- och fritidsförvaltningen om 
uppföljning av målen i handlingsplanen samt översyn av desamma. 
Redovisning ska ske till arbetsutskottet senast 31 september 2021.  
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Följande yttranden har lämnats till dagens sammanträde. 
 
Barn- och utbildningsnämnden önskar ändrad skrivning enligt nedan: 
Förslag till nytt mål för utbildningen 
”Hultsfreds kommuns förskolor, skolor och fritidshem ska vara tillgängliga 
för alla barn och elever. En plats som fungerar oavsett funktionsförmåga.  
Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla barn och elever 
ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet. Det gäller både 
den pedagogiska, fysiska och sociala miljön i relation till barns och elevers 
lärande. Arbete med att förbättra tillgängligheten ingår i verksamheternas 
systematiska kvalitetsarbete, i det pedagogiska utvecklingsarbetet och är ett 
stöd för likabehandlingsarbetet.” 
 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund och socialnämnden bedömer att 
målen fortfarande är aktuella och socialnämnden redogör även för hur det 
ser ut i nuläget. 
 
AB Hultsfreds Bostäder och kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat en 
redogörelse för vad som genomförts. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 144/2021 
Beslut barn- och utbildningsnämnden § 43/2021 
Beslut förbundsdirektionen § 26/2021 
Yttrande från AB Hultsfreds Bostäder 
Yttrande från kultur- och fritidsförvaltningen 
Beslut socialnämnden § 72/2021 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare 2021-09-15 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 199/2021 Dnr 2021/152  
 
Förslag till Regional transportplan för Kalmar 
län 2022–2033 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar remittera remissen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund för att återkomma till arbetsutskottet med 
yttrande. 
 
Sammanfattning 
Förslag till Regional transportplan för Kalmar län har översänts på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har översänt förslag till Regional transportplan för 
Kalmar län 2022–2033 på remiss. Yttrande ska ha inkommit till Region 
Kalmar län senast den 31 december 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss förslag till Regional transportplan för Kalmar län 2022–
2033 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 200/2021 Dnr 2021/153  
 
Förslag till Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar 
län 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera remissen till informationsenheten för 
att återkomma till arbetsutskottet med yttrande. 
 
Sammanfattning 
Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län har översänts på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har översänt Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län på 
remiss. Yttrande ska vara Region Kalmar län tillhanda senast den 31 
december 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län 
 
Skickas till 
Informationsenheten 
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KSAU § 201/2021 Dnr 2021/154  
 
Remiss vissa lagförslag med anledning av en 
reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera remissen till arbetsmarknadsenheten 
för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande. 
 
Sammanfattning 
Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk 
verksamhet (Ds 2021:27) har översänts på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsmarknadsdepartementet har översänt Vissa lagförslag med anledning 
av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27) på 
remiss. Svar på remissen ska vara Arbetsmarknadsdepartementet tillhanda 
senast den 12 november 2021. 
  
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27) 
 
Skickas till 
Arbetsmarknadsenheten 
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KSAU § 202/2021   
 

Anmälningsärenden 
1. Nystartade företag juni-augusti 2021 
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