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KSAU § 10/2023 Dnr 2022/219 

Tillval vid kommande om- och tillbyggnad av 
särskilda boenden 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att komplettering ska ske enligt dagens 
diskussioner för att sedan återkomma till arbetsutskottet. 

Ärendebeskrivning 
En översyn och kostnadsbedömning har gjorts på de särskilda boendena på 
Doktorsvägen i Mörlunda och Skördevägen i Vena samt för 
trygghetslägenheterna på Doktorsvägen i Mörlunda. 

På dagens sammanträde redogör enhetschef Marie Pihl, socialnämndens 
ordförande Per-Inge Pettersson, socialnämndens förste vice ordförande 
Conny Daag och socialnämndens andre vice ordförande Jonny Bengtsson 
för ärendet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse verksamhetschef 2022-11-13 
Socialnämnden § 113/20  

Skickas till 
Enhetschefen 
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KSAU § 11/2023 Dnr 2023/26 

Försäljning av skogsmark, del av fastighet 
X 
Beslut 
Arbetsutskottet godkänner förslag till köpekontrakt för försäljning av 1,96 
ha skogsmark del av fastighet X vid Hesjön.  

Ärendebeskrivning 
Förfrågan från en privatperson har inkommit till kommunen om att få köpa 
ett markområde vid Hesjön i Målilla. Köparen äger idag två markområden 
och vill köpa en yta på 1,96 ha för att sedan slå samman dessa. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD:n AB Hultsfreds Bostäder 2023-01-17 
Förslag till köpekontrakt samt bilagor 

Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 12/2023 Dnr 2023/24  
 
Beställning av planuppdrag för 
Stationsområdet i Hultsfred 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att beställa en detaljplan av 
miljö- och byggnadsnämnden avseende Stationsområdet i Hultsfreds tätort. 
 
Plankostnaderna beräknas uppgå till ca 300 000 kr för framtagande av 
detaljplanen, vilket exkluderar eventuella utredningar. Tillkommande 
utredningar som troligtvis kommer behöva genomföras inkluderar 
dagvatten, markföroreningar, trafik och buller.  
 
Finansiering av plankostnader sker från projekt 95034 
Utveckling/exploatering –skatt, objekt plankostnader. Tekniska utredningar 
och projektering finansieras av befintligt investeringsprojekt Hultsfred 
Makeover, objekt Stationsområdet.  
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling runt Stationsområdet i 
enlighet med framtagna visionsdokument samt att se till att den faktiska 
användningen i området stämmer överens med vad detaljplanen tillåter. 
 
Ärendebeskrivning 
Stationsområdet och de centrala delarna av Hultsfred utgör viktiga delar av 
tätorten och kommunen i stort, både för invånare som dagligen passerar 
området som för besökare som möter platsen. Inom planområdet ryms 
bland annat stationsbyggnad, busshållplats, hotell, handel, bostäder, 
parkeringsytor, grönytor och park. Stationsområdet i Hultsfreds tätort 
behöver omvandlas för att skapa mer attraktivitet, trygghet och 
orienterbarhet för invånare och besökare i kommunen. 
 
I visionsdokumentet Hultsfred Makeover föreslås en utveckling av 
Järnvägspassagen vid Stationsområdet för att skapa ett grönare, mer 
attraktivt och tryggt centrum. Där beskrivs bland annat att stråket är i behov 
av förstärkning i och med otydliga passager och höga trottoarkanter. En 
visuell förlängning av Köpingsparken mot stationen efterfrågas, samt att 
platsen bör kompletteras med tydligare skyltning, sammanhängande mark-
beläggning och förslagsvis körsbärsträd, för att knyta ihop uttryck med 
förslag för Stora Torget. 
 
Med anledning att kunna omvandla det befintliga stationstorget utanför 

5



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2023-01-24 

2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

stationsbyggnaden till ett parkområde, samt att se över och ge förslag på 
goda trafiklösningar för alla trafikslag i området, har ett 
gestaltningsprogram för området tagits fram under 2022. Parkområdet ska 
enligt detta vävas ihop med Köpingsparken, erbjuda grönska och förstärka 
stråket mot Tors plan.  
 
För att omvandla Stationsområdet i Hultsfreds tätort behöver först en 
planändring genomföras, då användningen av Stationsområdet samt 
kringliggande platser inte är i enlighet med gällande detaljplaner. Denna 
planändring är också nödvändig ur ett fastighetsrättsligt perspektiv, där 
vissa fastigheter och gaturum idag hindras från utveckling i och med att 
dess användning strider mot gällande detaljplaner, samt för att möjliggöra 
för ny verksamhet att etablera sig i området, vilket kräver att 
parkeringsfrågan ses över. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse samhällsplanerare 2023-01-13 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 13/2023 Dnr 2023/24  
 
Gestaltningsförslag Stationsområdet 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektledare Simon Råsbacken och gatuingenjör Hanna Johansson 
redovisar ett gestaltningsförslag över Stationsområdet i Hultsfred. 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 14/2023 Dnr 2023/25  
 
Uppföljning av tidigare svar på motion om 
vänortssamarbete med en kommun i Israel 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta godkänna uppföljning 
av tidigare svar på motion om att teckna vänortssamarbete med en kommun 
i Israel samt meddela kommunfullmäktige om att uppföljning skett. 
 
En ny prövning har genomförts utifrån tidigare beslut i kommunfullmäktige 
§ 6/2021 med bedömningen att kommunen har ett pågående internationellt 
arbete. 
 
Om arbetet med internationalisering ska utvecklas ytterligare, föreslås 
beslut om att uppdrag ges för upplägg och att befintliga resurser för detta 
ändamål ses över. 
 
Sammanfattning 
Ny prövning av svaret på motionen från Mattias Wärnsberg, S enligt beslut 
i kommunfullmäktige § 6/2021, om att teckna ett vänortssamarbete med en 
kommun i Israel har genomförts. Motionen ansågs vara besvarad med att 
kommunen redan har ett pågående internationellt arbete.  
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges beslut § 6/2021 ansågs motionen från Mattias 
Wärnsberg, S om att teckna ett vänortssamarbete med en kommun i Israel, 
besvarad med följande motivering:  
 
”Motionens syfte är gott och viktigt. Ett nytt samarbete med en israelisk 
kommun kräver dock tid och resurser, i en tid där många verksamheter är 
påverkade av situationen kring covid – 19 och internationella samarbeten är 
mer komplicerade att ta sig an. Frågan om ett samarbete med en israelsk 
kommun får därför återkomma när omständigheterna är mer gynnsamma. 
Frågan ska prövas på nytt i positiv anda inom två år eller när pandemin så 
tillåter.” 
 
Internationella arbetet idag  
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar idag med internationalisering, 
främst inom gymnasiet. Ett samarbete med Rumia i Polen finns genom 
Musikskolan. Hultsfreds kommun har tidigare via ICLD arbetat med 
kvinnligt företagande i Botswana. Nu pågår ett ettårigt förberedelseprojekt 
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om medborgardemokrati, tillsammans med en kommun i Kenya genom 
ICLD. Förste vice ordförande Åke Nilsson, KD och ledamot Rosie 
Folkesson, S ingår i arbetsgruppen där turism- och informationschef Malin 
Albertsson leder förberedelseprojektet.  
 
Förslag 
Att denna uppföljning som svar på motionen om vänortssamarbete i Israel 
godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Mattias Wärnsberg, S om vänortssamarbete i Israel 
Kommunfullmäktige §§ 71/2020, 6/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 254/2020, 286/2020 
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschefen 2020-11-30 
Kommunstyrelsen § 15/2021 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse turism- och informationschef 2022-12-06 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 15/2023 Dnr 2022/49  
 
Svar på motion från Åke Bergh, M, och Tommy 
Rälg, S, om träbyggnadsstrategi 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen bifallen genom att ge uppdrag om att ta fram en 
klimatstrategi för kommunen där hållbart byggande med företrädesvis trä 
ska ingå.  
 
Sammanfattning 
Motion om träbyggnadsstrategi har remitterats till samhällsbyggnads-
gruppen. Yttrande lämnas nu om att anse motionen bifallen med förslag om 
att ta fram en klimatstrategi där hållbart byggande ska ingå. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Åke Bergh, M, och Tommy Rälg, S, har  
2022-03-01 lämnat in en motion om träbyggnadsstrategi. Motionsställarna 
föreslår att Hultsfreds kommun i första hand väljer trä som 
byggnadsmaterial i kommunala byggnader samt att kommunfullmäktige 
ger kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till fullmäktige med förslag 
till en kommunal träbyggnadsstrategi. 
 
Kommunfullmäktige remitterade motionen § 23/2022 till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. Arbetsutskottet har i sin tur 
beslutat § 73/2022 att ge samhällsbyggnadsgruppen i uppdrag att lämna 
yttrande över motionen. Samråd har skett med motionsställarna. 
 
Samhällsbyggnadsgruppen har berett ärendet. Förslaget om en 
träbyggnadsstrategi skulle kunna utvidgas till en klimatstrategi där hållbart 
byggande skulle ingå. Detta är ett uppdrag som skulle kunna utföras av nya 
hållbarhetskontoret som ingår i utvecklingskontoret. 
 
Förslag uppkommer på dagens sammanträde om att göra ett tillägg i 
förslaget till beslut enligt följande: 
Motionen anses bifallen genom att ge uppdrag om att ta fram en 
klimatstrategi för kommunen där hållbart byggande med företrädesvis trä 
ska ingå. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Åke Bergh, M, och Tommy Rälg, S, 2022-03-01 
Kommunfullmäktige § 23/2022 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 73/2022 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsgruppen 2022-12-20 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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