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Ärendelista  2021-12-07 

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning 

§ 266 Utvärdering av Hultsfreds hemester

§ 267 Svar på motion från Owe Samuelsson, C,
om utvärdering av Hemester 2020/2021 

2021/170 

2021/200 § 268 Ansökan om planbesked X

§ 269 Remiss Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033 

2021/201 

§ 270 Anmälningsärenden 2021/3 
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KSAU § 266/2021 

Utvärdering av Hultsfreds hemester 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 

Ärendebeskrivning 
Turism- och informationschef Malin Albertsson och turistkonsulent Jenni 
Leppelt redogör för en utvärdering av Hultsfreds hemester 2021. 
Hemestern pågick under augusti och september och innebar fri entré på ett 
antal besöksmål för alla invånare. Totalt har cirka 2 500 kommuninvånare 
besökt ett eller flera besöksmål. Ca 1 000 bäddar på olika 
boendeanläggningar har tävlats ut. 
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KSAU § 267/2021 Dnr 2021/170 

Svar på motion från Owe Samuelsson, C, om 
utvärdering av Hemester 2020/2021 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad med anledning av turism- och 
informationschefens yttrande. 

Sammanfattning 
Yttrande på motionen om utvärdering av Hemester överlämnas för beslut. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Owe Samuelsson, C, har 2021-10-05 lämnat in en 
motion om utvärdering av Hemester 2020/2021. Motionsställaren vill att 
fullmäktige får en se en utvärdering med redovisning om bland annat i 
vilken omfattning invånarkortet nyttjats. 

Arbetsutskottet beslutade § 236/2021 att remittera motionen till 
informationsenheten för beredning. 

Turism- och informationschefen lämnar följande yttrande: 
” En utvärdering av Hultsfredshemester 2021 presenteras för 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 december 2021. Avstämning har 
skett med motionsställaren, som är tillfreds med detta. Han betonar vikten 
av att kommunfullmäktige får ta del av presentationsmaterialet. 

Hultsfredshemester 2021 bygger på samma koncept som föregående år, 
med fri entré på besöksmål samt möjlighet att vinna övernattningar på 
boendeanläggningar för kommuninvånare. Perioden flyttades från två 
veckor i juli till augusti och september, på önskemål från turistaktörerna. 
Perioden för att tävla ut boendenätter gällde från maj – december 2021, för 
att ge boendeanläggningarna möjlighet till beläggning under hösthelger 
samt invånare möjlighet att än mer förlänga sin hemester.  

Cirka 2500 besök på de olika besöksmålen gjordes av kommuninvånarna, 
och cirka 1000 boendenätter tävlades ut. Antalet besök av kommuninvånare 
sjönk mot föregående år, vilket kan kopplas till flyttad period samt att år 
två inte på samma sätt blir ”nyhetens behag”. Hultsfredshemester 2021 
hade en budget på 800 000 kr (mot 1, 2 mkr 2020) och kostnaderna 
beräknas hamna på 720 000 kr.” 
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Beslutsunderlag 
Motion från Owe Samuelsson, C, 2021-10-05 
Kommunfullmäktige § 117/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 236 
Yttrande turism-och informationschef 2021-11-26 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 268/2021 Dnr 2021/200 

Ansökan om planbesked X 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att upphäva detaljplanen för X. 

Sammanfattning 
En begäran om planbesked på fastigheten X har lämnats in. 

Ärendebeskrivning 
Begäran om planbesked för fastigheten X (tidigare X) kom in 2021-09-07. 
Sökande vill anlägga en markbaserad solcells-anläggning i området och 
anser att detaljplanen hindrar detta eftersom den endast tillåter bostäder. 

Gällande detaljplan (0860-P221) medger bostäder med möjlighet till en 
mindre hangarbyggnad. Detaljplanen är ämnad åt flygentusiaster och 
ansågs gynna Hultsfred Airports framtida utveckling. Genomförandetiden 
för detaljplanen har delvis löpt ut förutom vid flygklubbens byggnader där 
den löper ut 2023-05-08. 

Sökande äger inte marken, men har ett arrendeavtal med markägaren samt 
en fullmakt att driva detaljplanprocessen. Sökande vill genom upphävande 
av detaljplanen möjliggöra för anläggning av en inhägnad markbaserad 
solcellsanläggning med transformatorstation, växelriktare och nödvändig 
infrastruktur för drift. Detaljerna kring utformningen kommer lösas i 
samråd med länsstyrelsen.  

Det tänkta projektområdet uppnår en area på 142 ha, där det detaljplanerade 
området utgör cirka 19,3 ha eller 13,5%. Därutöver tillkommer strandskydd 
längs Silverån. Sökande har visat skriftligt att de kommer beakta avståndet 
till flygplatsområdet, byggnader och fornlämningar. 

I arbetet med planbeskedet har en intern remiss skickats ut till berörda 
förvaltningar och kommunala organisationer för att undersöka 
förutsättningarna för ett detaljplanearbete i området. Följande kom fram 
genom den interna remissen: 
Planområdet ligger inom vattenskyddsområde (VSO). Därför måste hänsyn 
tas till vattentäkten och den får inte påverkas negativt. 

Planområdet i sig har inga speciella naturvärden, men Nedsjögölen och 
Silverån besitter idag okända naturvärden som behöver kartläggas. Det 
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finns indikationer på möjlig värdefull och hotad fauna genom observationer 
och med tanke på våtmarken runt Nedsjögölen. 

Med tanke på projektområdets storlek behöver landskapsbilden beaktas, 
speciellt utmed Silverån, riksvägen och vid inflygning. 

Det finns spår från tidig skogsverksamhet i området. En arkeologisk 
undersökning påbörjades 2021-10-03 på beställning av sökande. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 179/2021 att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsens arbetsutskott för fortsatt beredning. Miljö- och 
byggnadsnämnden vill framföra att det är värdefullt att behålla den 
befintliga detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden § 179/2021 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 269/2021 Dnr 2021/201  
 
Remiss Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera remissen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund för yttrande. 
 
Sammanfattning 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. 
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket har översänt Förslag till nationell plan för 
transportinfrastruktur 2022-2033 på remiss. Yttrande ska vara 
Infrastrukturdepartementet tillhanda senast den 28 februari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033  
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 270/2021   
 

Anmälningsärenden 
1. Nystartade företag oktober 2021 
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