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Ärendelista  2023-01-17 

§ 1 2023/19 

§ 2 2023/18 

§ 3 2022/222 

§ 4 2022/220 

§ 5 2023/17 

§ 6 2022/218 

§ 7

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning 

Begäran om startbesked för rivning av två 
byggnader på Knektagårdsområdet           
X                   

Markavtal för Open Infra, område 
Mörlunda tätort 

Motion från Birger Karlsson, SD, om 
utökning av antalet revisorer för 
kommunens förvaltning och 
donationsfonder 

Permutation och avstyckning av fastighet 
X 

Årsredovisning 2022 av VA-planens 
handlingsplan 

Förslag till Handlingsprogram 2023-2025 
– Växande värde, Livsmedelsstrategi för 
Kalmar län

Betänkandet En ny statistik över 
hushållens tillgångar och skulder (SOU 
2022:51) 

2022/223 

§ 8 Anmälningsärenden 2023/8 

§ 9 Organisationsfrågor 
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KSAU § 1/2023 Dnr 2023/19 

Begäran om startbesked för rivning av två 
byggnader på Knektagårdsområdet X
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att låta AB Hultsfreds Bostäder genomföra en 
upphandling och rivning av två byggnader på Knektagårdsområdet, X.  

Finansiering sker ur fastighetsförvaltningens drift. 

Sammanfattning 
På Knektagårdsområdet finns idag två byggnader som är i väldigt dåligt 
skick och kräver stora medel för att rustas upp. 

Ärendebeskrivning 
Tegelvillan är ett 2-familjshus som innehåller fyra lägenheter. Den har stått 
tom sedan 2014. Planer fanns på att sälja byggnaden 2015 men som inte 
realiserades. 

Gamla ambulansgaraget är en komplementbyggnad som inte varit i bruk 
sedan flera år.  

Verksamheterna i byggnaderna avvecklades 2014 och har sedan dess stått 
tomma. Då det är påtagliga förhöjda avgifter ur driftsynpunkt föreslås att 
riva byggnaderna då dessa inte fyller någon funktion idag på 
Knektagårdsområdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse samt bilagor fastighetsingenjör 2022-12-13 

Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
Ekonomikontoret 

3



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-01-17 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KSAU § 2/2023 Dnr 2023/18 

Markavtal för Open Infra, område Mörlunda 
tätort 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till 
markavtal för fiberledningar för Open Infra gällande område Mörlunda 
tätort. 

Ärendebeskrivning 
Open Infra vill få möjlighet att nedlägga fiberledning för 
bredbandskommunikation i kommunal mark i Mörlunda. Ett förslag till 
markavtal har upprättats för detta.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskeivelse VD:n AB Hultsfreds Bostäder 2022-12-21 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 3/2023 Dnr 2022/222 

Motion från Birger Karlsson, SD, om utökning 
av antalet revisorer för kommunens förvaltning 
och donationsfonder 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kommunkansliet 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 utökning av antalet revisorer har lämnats in. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Birger Karlsson, SD, har 2022-12-19 lämnat in en 
motion om utökning av antalet revisorer för kommunens förvaltning och 
donationsfonder. I dagsläget är det sex revisorer och för att det ska bli en 
bättre demokratisk fördelning samt att det bör vara ojämnt antal revisorer 
föreslår motionsställaren att revisonen utökas till sju revisorer. 

Beslutsunderlag 
Motion från Birger Karlsson, SD, 2022-12-19 
Kommunfullmäktige § 150/2022 

Skickas till 
Kommunkansliet 
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KSAU § 4/2023 Dnr 2022/220 

Permutation och avstyckning av fastighet 
X 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ansöka om permutation i 
testamentet gällande X. Ändringen av föreskriften i testamentet gäller 
förbudet mot att fastigheten får säljas.  

Vidare föreslås kommunstyrelsen, givet att permutation beviljas, besluta 
om att stycka av och sälja byggnader, åkermark och betesmark. Skogen 
behålls av kommunen.  

Sammanfattning 
Kommunen vill undersöka möjligheterna att ändra i föreskrifterna i 
testamentet gällande X som donerats till kommunen genom testamente.  

Ärendebeskrivning 
1936-12-29 testamenterades en fastighet på X till dåvarande Järeda socken. 
Avkastningen ska årligen delas ut till inom socknen boende behövande 
fattiga skolbarns underhåll och beklädnad och stå under skolstyrelsens 
förvaltning. I främsta rummet ska nettoinkomsten användas till underhåll 
av donators och hennes anhörigas gravar på Järeda kyrkogård. 

Enligt upptagna föreskrifter i testamentet gäller förbud mot att fastigheten 
säljs.  

1982-11-19 beslutade Kammarkollegiet med diarienummer 24-234-80 att 
förvaltningen av fonden ska handhas av skolstyrelsen i Hultsfred, vilken 
styrelse handhar kommunens förmögenhetsförvaltning i dess helhet.  

Förvaltningen har hanterats som en stiftelse av styrelsen för Stiftelsen 
Högerudafonden som bestått av samma ledamöter som i barn- och 
utbildningsnämnden.  

I samband med att ett avtal skulle tecknas med Södra skogsägarna så 
framkom att Stiftelsen för Högerudafonden inte var lagfaren ägare till 
näringsfastigheten X. Med hjälp av kommunjuristen undersöktes saken 
genom granskning av testamente, inskrivningshandlingar och gamla 
protokoll. Hultsfreds kommun står som lagfaren ägare för X.  
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En begäran om avregistrering av Stiftelsen Högerudafonden skickades till 
Länsstyrelsen i Östergötland. Länsstyrelsen beslutade 2022-04-08 att 
avregistrera Stiftelsen Högerudafonden (833200-0531). Enligt 
Länsstyrelsens bedömning får det anses vara uppenbart att en stiftelse inte 
har bildats i enlighet med stiftelselagen och lagen om införande av 
stiftelselagen. Stiftelsen Högerudafonden ska därför avregistreras från 
stiftelseregistret. 

Detta innebär att Hultsfreds kommun tagit över förvaltningen av 
Högerudafonden.  

Hanteringen framöver har diskuterats mellan fastighetschef på Hultsfreds 
bostäder, ekonomichef, barn- och utbildningschef och nämndsekreterare. 
Fastigheten X består av en gammal mangårdsbyggnad, en nyare 
mangårdsbyggnad, ladugård, betesmark, åkermark och skog. Förvaltningen 
av byggnader innebär kostnader för underhåll, besiktningar och tillstånd, 
markskötsel med mera. 

Om en avstyckning av fastigheten kunde göras där byggnader, åkermark 
och betesmark skiljs från skogen, så kan byggnaderna, åkermarken och 
betesmarken säljas. Fastighetsskötseln innebär kostnader och arbetstid för 
kommunen. Skogen ger den årliga avkastning som gör det möjligt att följa 
donatorns vilja med gravvård och utdelning. 

Fortsatt kan den årliga avkastningen användas enligt testamentet till 
gravvård för donators och hennes anhörigas gravar samt utdelning till 
studerande folkbokförda i Järnforsen. Stipendium erhålls som tidigare 
utifrån tre kriterier: 

1. Fortsatt utbildning på gymnasienivå efter åk 9
2. Högre utbildning efter gymnasieskola
3. Annat ändamål enligt statuterna

Elev kan endast erhålla stipendium vid ett tillfälle på vardera utbildnings- 
nivå 1 respektive 2. 

Kammarkollegiet beslutar om ändringar av föreskrifter i testamenten. Att 
ändra i föreskrifterna kallas permutation. Kammarkollegiet kan ge tillstånd 
att ändra eller upphäva villkor i testamenten. Ett sådant villkor kan till 
exempel vara att en fastighet ska användas på ett visst sätt eller att den inte 
får säljas utan medgivande av givarens make/maka eller arvingar. Vid 
ändring av sådana villkor gäller permutationslagen. 

Avgift för en ansökan om permutation av ett testamente är 10 700 kronor. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 89/2022 

7



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-01-17 

3(3) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 5/2023 Dnr 2023/17  
 
Årsredovisning 2022 av VA-planens 
handlingsplan 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att lägga informationen till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av handlingsplanen ska ske årligen. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid den senaste revideringen av VA-planen beslutade fullmäktige, 
§ 87/2021, att en årsredovisning av handlingsplanen ska ske till 
kommunstyrelsen. 
 
Under 2022 har VA-plansarbetsgruppen träffats vid fyra ordinarie tillfällen 
utöver arbetsmöten inom de olika uppdragen enligt VA-planen. 
Vid årets avslutande möte i december sammanställdes hur långt man 
kommit med de olika åtgärderna i handlingsplanen. 
Då första tidsintervallet är avklarat har handlingsplanen uppdaterats med en 
till tidsperiod och den första har utgått. Därutöver har mindre 
justeringar/förtydliganden gjorts under kolumnen Prioritering och 
kommentar.  
 
Redovisningen framgår av beslutsunderlaget Redovisning av handlingsplan 
2022 och förslag till reviderad handlingsplan enligt Bilaga 1 
Handlingsplaner [rev. förslag 2022-12-22]. 
 
Då det skett förändringar i Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV) så 
finns det behov av att revidera hela VA-planen under 2023. I vilken 
omfattning och vad som behöver förändras är delvis oklart i nuläget men 
det innebär att VA-planen kommer behöva tas om av kommunfullmäktige 
hösten 2023 eller våren 2024. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av handlingsplan 2022 
Bilaga 1 Handlingsplaner [rev. förslag 2022-12-22] 
Kommunfullmäktige § 87/2021 
Tjänsteskrivelse projektchef 2022-12-22 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 6/2023 Dnr 2022/218  
 
Förslag till Handlingsprogram 2023-2025 – 
Växande värde, Livsmedelsstrategi för Kalmar 
län 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera remissen till utvecklingskontoret för 
att återkomma till arbetsutskottet med yttrande. 
 
Sammanfattning 
Förslag till Handlingsprogram 2023–2025 – Växande värde, 
Livsmedelsstrategi för Kalmar län har översänts för yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har översänt Handlingsprogram 2023–2025 – Växande 
värde, Livsmedelsstrategi för Kalmar län på remiss. Yttrande på remissen 
ska vara Region Kalmar län tillhanda senast den 15 mars 2023. 
 
Sedan 2016 har Kalmar län en regional livsmedelsstrategi. Det 
övergripande målet är att fler människor ska välja livsmedel från Kalmar 
län och att branschen, långsiktigt och hållbart, ska öka sin konkurrenskraft, 
produktivitet och innovationsförmåga. Till strategin kopplas ett 
handlingsprogram med prioriterade länsgemensamma aktiviteter. 
Det senaste handlingsprogrammet antogs 2020 och sträcker sig fram till år 
2022. Det är nu dags för ett uppdaterat handlingsprogram. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv Handlingsprogram 2023–2025 – Växande värde, 
Livsmedelsstrategi för Kalmar län 
 
Skickas till 
Utvecklingskontoret 
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KSAU § 7/2023 Dnr 2022/223  
 
Betänkandet En ny statistik över hushållens 
tillgångar och skulder (SOU 2022:51) 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att avstå från att lämna yttrande på remissen. 
 
Sammanfattning 
Betänkandet En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 
2022:51) har överlämnats för yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet har översänt Betänkandet En ny statistik över 
hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51) på remiss. Yttrande ska 
vara Finansdepartementet tillhanda senast den 21 april 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv Betänkandet En ny statistik över hushållens tillgångar 
och skulder (SOU 2022:51) 
 
Skickas till 
Finansdepartementet 
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KSAU § 8/2023   
 

Anmälningsärenden 
1. Nystartade företag november 2022 
2. Svar på skrivelse till Trafikverket - Synpunkter på stationsläget i 

Linköping inom projekt Ostlänken 
3. Inbjudan till kulturpolitiskt toppmöte 20-21 juni 2023 
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KSAU § 9/2023    
 
Organisationsfrågor 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Henric Svensson informerar om aktuella organisationsfrågor. 
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