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Utdragsbestyrkande

ANSLAG / BEVIS 

Organ 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2017-06-29 Paragrafer 146-150 

Anslaget sätts upp Anslaget tas ner  

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

Underskrift 

Rose-Marie Moberg 

Plats och tid Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, torsdagen den 
29 juni 2017, klockan 16:15-17:15 
 

Beslutande Gert Jonsson (M), ordförande 
Kenth Williamsson (S), vice ordförande 
Kenneth Åberg (S), tjg. ersättare för Berry Lilja (S) 
Ulf Abrahamsson (C) 
Maritha Bengtsson (KD) 

Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör 
Torbjörn Åkerblad, kanslichef 
Tina Blomster, samhällsutvecklare, § 146 

Utses att justera Maritha Bengtsson (KD) Paragrafer 146-150 

Justeringens plats   
och tid 

Underskrifter Sekreterare  

Torbjörn Åkerblad 

Ordförande 

Gert Jonsson 

Justerande 
Maritha Bengtsson 
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Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Himlabacken – beslut om byggstart för etapp 2 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner påbörjande av byggnation av 3 stycken 
nyckelfärdiga hus för etapp 2 på Kattfotstigen. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnationen av nyckelfärdiga hus på etapp 1 på Kattfotstigen är 
färdigställd och den sista av de 3 husen är sålda. 

Beslut om försäljning av ytterligare 1 nyckelfärdigt hus, har upprättats med 
kund, varför byggnation av etapp 2 och ytterligare 3 hus kan inledas. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-06-29 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Tina Blomster, samhällsutvecklare, föredrar ärendet. 
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Beslut om delegation för chef på 
Arbetsmarknadsenheten  
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att enhetschef på 
arbetsmarknadsenheten Jenny Andersson tilldelas följande delegation:  
 
Ärende    Lagrum 
Beslut i ärende om försörjningsstöd  4 kap 1 § SoL 

• Med villkor om praktik eller   
kompetenshöjande åtgärd  4 kap 4 § SoL 

• Med vägrande av eller nedsättning av 
fortsatt försörjningsstöd  4 kap 5 § SoL 

 
-Beslut om ekonomiskt bistånd avseende livsföring 4 kap 1 § SoL 
 i övrigt upp till 50 % av basbeloppet och i enlighet 
 med socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt 
 bistånd. 
-Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 9 kap 1 § och 
 4 kap 1 § SoL   9 kap 2 § SoL 
-Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 9 kap 2 §, 2 st SoL 
 4 kap 2 § SoL 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut fattat i kommunstyrelsen 2012-11-28 hanterar 
flyktinghandläggare Lena Lindkvist försörjningsstödsärenden rörande 
flyktingar i det kommunala flyktingmottagandet. För att säkerställa 
hanteringen av handläggningen, verksamhetsansvar och arbetsgivaransvar 
föreslås en tilldelning av samma delegation till chefen på 
arbetsmarknadsenheten Jenny Andersson.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknadsenhetens tjänsteskrivelse 2017-06-28 
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Beslut om delegation för handläggare på 
Arbetsmarknadsenheten  
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att handläggaren Gunilla 
Hasselblad tilldelas följande delegation:  
 
Ärende    Lagrum 
Beslut i ärende om försörjningsstöd  4 kap 1 § SoL 

• Med villkor om praktik eller   
kompetenshöjande åtgärd  4 kap 4 § SoL 

• Med vägrande av eller nedsättning av 
fortsatt försörjningsstöd  4 kap 5 § SoL 

 
-Beslut om ekonomiskt bistånd avseende livsföring 4 kap 1 § SoL 
 i övrigt upp till 50 % av basbeloppet och i enlighet 
 med socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt 
 bistånd. 
-Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 9 kap 1 § och 
 4 kap 1 § SoL   9 kap 2 § SoL 
-Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 9 kap 2 §, 2 st SoL 
 4 kap 2 § SoL 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut fattat i kommunstyrelsen 2012-11-28 hanterar 
flyktinghandläggare Lena Lindkvist försörjningsstödsärenden rörande 
flyktingar i det kommunala flyktingmottagandet. För att säkerställa 
hanteringen av handläggningen och personalens arbetsmiljö föreslås en 
tilldelning av samma delegation till handläggaren Gunilla Hasselblad på 
Arbetsmarknadsenheten.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknadsenhetens tjänsteskrivelse 2017-05-26 
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Kommunal borgen för lån hos Stadshypotek AB – 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB (VSBO)  
Ref nr 05-122834-3 
 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att såsom för egen skuld ingå 
borgen för Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB (VSBO) för lån till ett 
belopp om 37 Mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader hos 
Stadshypotek AB med referensnummer 05-122834-3. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB (VSBO) anhåller om att erhålla 
kommunal borgen för lån om 37 Mkr hos Stadshypotek AB med 
referensnummer 05-122834-3. 
 
Beslutsunderlag 
Borgensbilaga 
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Övriga frågor 
Prologis, tillbyggnation och köp av mark 
Information 
Kommundirektör Bengt-Olof Magnusson har haft möte med Prologis 
gällande tillbyggnad på cirka 25 500 m2. Prologis vill också anlägga en ny 
parkering av 353 parkeringsplatser för anställda och är intresserade av att 
köpa mark i det syftet. Kommunen ser positivt på denna utveckling.  

Prologis vill också säkerställa vidare utökning av fastigheten söderut. 
Kostnaden för att flytta bäcken får då tas av företaget.  

Beslut: Arbetsutskottet tar del av informationen. 
 
Ny fastighetschef 
Kommundirektör Bengt-Olof Magnusson informerar om att Torbjörn 
Isaksson har anställts som fastighetschef från 1 september. 

Beslut: Arbetsutskottet tar del av informationen. 
 
Bygglovansökan, Bäckaskog  
Kanslichef Torbjörn Åkerblad informerar om att bygglovansökan för 
Bäckaskog 5, 6, 10, 14 och 15 inkom den 28 juni 2017. 

Beslut: Arbetsutskottet tar del av informationen. 
 

Inrymmande av näringslivsrådets verksamhet i Skillingaryd 
Ulf Abrahamsson (C) lyfter frågan gällande att inrymma näringslivsrådets 
verksamhet i Swedbanks gamla lokaler i Skillingaryd.  
Beslut: Biträdande kommundirektör Torbjörn Åkerblad uppdras säkerställa 
med fastighetsägaren att det är näringslivsrådets verksamheter som är 
prioritet ett i de aktuella lokalerna. 
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