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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 4/2020 Dnr 2019/120

Svar på motion från Tomas Söreling och Lena 
Hasting, båda S, om enhetliga välkomstskyltar 
till kommunens alla tätorter
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad med hänvisning till tidigare beslut om 
välkomstskyltar kf § 115/2019. Beslutet innebär att frågan ska hanteras 
inom ramen för arbetet i det pågående projektet ”Hultsfreds kommun 
Makeover”. Dock ska ärendet återkomma till arbetsutskottet för slutligt 
ställningstagande av välkomstskyltar i stort.

Sammanfattning
Förslag till svar på motion om enhetliga välkomstskyltar.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling och Lena Hasting, båda S, har 
2019-07-08 lämnat in en motion om enhetliga välkomstskyltar till 
kommunens alla tätorter.

Motionsställarna föreslår att det ska vara en standardisering för att stärka 
kommunens varumärke i form av kommunloggan kombinerad med 
respektive ortsnamn samt med något som respektive ort kännetecknas av. 

Arbetsutskottet beslutade § 195/2019 att remittera motionen till turism- och 
informationschefen för yttrande vilket har lämnats enligt följande:

” Avstämning har skett med arbetsgruppen för projektet ”Hultsfreds 
kommun Makeover”. Gruppen anser att frågan fortsatt bör diskuteras inom 
arbetet med att försköna de olika orterna. Det är viktigt att bedöma till 
vilken grad välkomstskyltar skulle främja en ”röd tråd” för kommunens 
orter, och att sätta värdet av eventuella skyltar mot värdet av andra 
förskönande insatser. En annan aspekt att diskutera är värdet av analoga 
skyltar kontra digitala skyltar. Trafikverket spelar en avgörande roll i beslut 
om skyltar.”

Beslutsunderlag
Motion från S, 2019-07-08
Kommunfullmäktige § 100/2019
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschefen 2019-12-17
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Skickas till
Kommunstyrelsen
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1 (1)  Anmälan av delegationsbeslut 

 
  
  
 

2020-01-15 

 

Anmälan av delegationsbeslut m m 
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar 
kommunstyrelsens handläggning anmäls till kommunstyrelsen 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2019-12-03 2019-12-17 2020-01-14 
 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
2019-12-03 
 
AB Hultsfreds Bostäder 
2019-12-13 
 
Invensys Property Company AB 
2019-12-03 

Delegationsbeslut 
Ekonomichef 
Avskrivning av fordringar 20190701-20191231 
 

 Arkivtjänsteman 
Godkännande av justeringar i kultur- och fritidsförvaltningens dokumenthante-
ringsplan 
 
Räddningschef 
Anställande av brandman i beredskap samt brandvärnsmän 

Meddelanden 
1. Missiv och revisionsrapport – styrning och kontroll av större investeringar 
2. Tillstånd att förbruka stiftelsernas medel enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen 

(1994:1220) 
3. Handlingsplan utifrån kommunens folkhälsoplan – beslut från socialnämn-

den och barn- och utbildningsnämnden 
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