
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 15 februari 2022 kl. 08.30-12.30

Beslutande Lars Rosander, C 
Åke Nilsson, KD* 
Åke Bergh, M 
Tomas Söreling, S* 
Nermina Mizimovic, S* 

Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef        Maria Bolin § 44* 
Emma Oscarsson, sekreterare        Klas Svensson § 44* 
Henric Svensson §§ 38-42            Helena Grybäck Svensson § 54* 
Ronny Örnros § 42 Tony Bohlin § 54* 
David Nelson § 43* 

*Deltog på distans

Detta protokoll har justerats digitalt 

Utses att justera Tomas Söreling
Underskrifter Paragrafer 38-54

Sekreterare ……………………………………………. 
Emma Oscarsson 

Ordförande ……………………………………………. 
Lars Rosander 

Justerande ……………………………………………. 
Tomas Söreling

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2022-02-15 

Datum för anslags 
uppsättande 2022-02-22 Datum för anslags 

nedtagande 2022-03-18 

Förvaringsplats av protokollet  Kommunkansliet 

Underskrift ……………………………………………. 
Emma Oscarsson

1



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista  2022-02-15 
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§ 38 Årsredovisning 2021 2022/44 

§ 39 Årsredovisning Östra Smålands
Kommunalteknikförbund 2021 

2022/36 

§ 40 Ombudgetering 2022 2022/43 

§ 41 Mål och budget 2023 - ramar 2022/16 

§ 42 Avrapportering e-tjänster

§ 43 Startbesked ny slamavvattningscentrifug
samt nytt el och kraftmatningsskåp till 
Hultsfreds avloppsreningsverk 

2022/39 

§ 44 Tilläggskostnad för framtagande av
vindbruksplan 

2020/155 

§ 45 Renhållningstaxa 2022 2021/167 

§ 46 Remiss Träbyggnadsstrategi för Västerviks
kommun 

2022/38 

§ 47 Revidering av VA-planens handlingsplan 2022/37

2022/41 § 48 Fastighetsförteckning för X

§ 49 Webbsändning av kommunfullmäktiges
sammanträden 

2022/40 

§ 50 Svar på remiss Förslag till Regional
utvecklingsstrategi för Kalmar län, 
”Klimat att växa i” 

2021/208 

§ 51 Svar på remiss Förslag till regional
kulturplan för Kalmar län, ”Kultur att växa 
i” 2023-2024 

2021/209 
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KSAU § 38/2022 Dnr 2022/44 

Årsredovisning 2021 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa årsredovisningen för 2021. 

Sammanfattning 
Årsredovisning för 2020 har sammanställts av ekonomikontoret. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har sammanställt en årsredovisning för Hultsfreds 
kommun och en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. Det 
preliminära redovisade resultatet för Hultsfreds kommun 2021 är 53,2 
mnkr. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 39/2022 Dnr 2022/36 

Årsredovisning Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 2021 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna årsredovisningen för Östra Smålands 
kommunalteknikförbund. 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2021 har 
sammanställts. 

Förbundsdirektionen beslutade § 1/2022 att godkänna årsredovisningen 
samt att överlämna densamma till kommunfullmäktige i Hultsfred och 
Högsby. 

Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen § 1/2022 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 40/2022 Dnr 2022/43  
 
Ombudgetering 2022 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till ombudgetering för 2022. 
 
Sammanfattning 
Förslag till ombudgetering 2022 har tagits fram av ekonomikontoret. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till ombudgetering för 2022 har tagits fram av ekonomikontoret. 
Förslaget kommer till Kommunstyrelsens sammanträde att uppdateras med 
nya prognosen för skatter och statsbidrag som kommer den 17 februari. 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 41/2022 Dnr 2022/16  
 
Mål och budget 2023 - ramar 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till ram för år 2023. 
 
Sammanfattning 
Förslag till övergripande mål, resultatnivå och fördelning av ram för drift- 
och investeringsbudget för år 2023 har tagits fram av ekonomikontoret.  
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har sammanställt förslag till övergripande mål, 
resultatnivå och fördelning av ram för drift- och investeringsbudget. 
Förslaget kommer uppdateras till kommunstyrelsens sammanträde med nya 
prognosen för skatter och statsbidrag som kommer den 17 februari. 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 42/2022    
 
Avrapportering e-tjänster 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen.  

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Henric Svensson och it-chef Ronny Örnros lämnar en 
lägesrapport gällande e-tjänster. 
 
Skickas till 
Ekonomichefen 
It-chefen 
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KSAU § 43/2022 Dnr 2022/39  
 
Startbesked ny slamavvattningscentrifug samt 
nytt el och kraftmatningsskåp till Hultsfreds 
avloppsreningsverk 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att tilldelning av projektet får ske. 
 
Ärendebeskrivning 
Slamavvattningscentrifugen vid Hultsfreds avloppsreningsverk är 27 år 
gammal, utsliten och levererar låg TS-halt. En upphandling av ny centrifug 
med tillhörande utrustning är genomförd och lägsta anbud inkom Avatek 
med. I anslutning till bytet av centrifug måste det göras en 
sanering/nyinstallation av gamla ej driftsäkra elskåp som sköter 
kraftmatning samt styrning av driftkritiska objekt i 
slamavvattningsbyggnaden. Alla elinstallationer utförs som en 
sidoentreprenad av ramavtalsentreprenör för el och styr.  
 
Lägsta anbud på centrifug är 2 256 789 kr  
Sidoentreprenad inkoppling av centrifug 180 000 kr 
Sidoentreprenad nytt el och kraftskåp samt inkoppling/montage 570 000 kr  
Total kostnad ny centrifug, elskåp samt elinstallation: 3 006 789 kr  
 
Budget för investeringen 2022: 3 357 693 kr  
Investering ryms inom budget 2022 (projekt 92016). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse driftchef 2022-02-07 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 44/2022 Dnr 2020/155  
 
Tilläggskostnad för framtagande av 
vindbruksplan 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att godkänna den tilläggskostnad på 77 000 kr som 
uppstått i processen med framtagande av ny vindbruksplan så att Metria 
kan fullfölja projektet. Finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för 
oförutsett. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden fick § 89/2020 i uppdrag att ta fram en ny 
vindbruksplan för Hultsfreds kommun, som ett tematiskt tillägg till 
nuvarande översiktsplan och därmed ersätta befintligt kapitel om vindkraft. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 216/202 att tilldela Metria uppdraget att ta fram 
vindbruksplanen. Eftersom processen har dragit ut på tiden, då andra 
myndigheters samrådsyttranden försenats, och då stor del av Metrias 
arbetstid gått till intern förankring samt att sammanställa den stora mängd 
inkomna samrådsyttranden, är den i anbudet uppskattade arbetstiden nu 
upparbetad. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02.-08 
Ändringsbegäran vindbruksplan 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 45/2022 Dnr 2021/167  
 
Renhållningstaxa 2022 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att nuvarande taxa ska gälla till och med 2022-05-31. Förslag på ny 
renhållningstaxa ska lämnas till kommunfullmäktige i maj månad för 
beslut, den nya taxan ska gälla från och med 2022-06-01.  
 
Underfinansieringen av verksamheten under aktuell period får balanseras 
mot kvarstående avsättning. 
 
Sammanfattning 
Förbundsdirektionen har överlämnat förslag på hantering vad gäller ny 
renhållningstaxa. 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen beslutade § 32/2021 att föreslå kommunfullmäktige 
om oförändrad taxa jämfört med 2021 under inledningen av 2022, dock 
längst 2022-04-01. Vidare beslutade förbundsdirektionen att återremittera 
ärendet för en förankring och detaljerad redovisning av underlagen hos 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Utifrån dessa förankringar skulle sedan ett 
nytt förslag till förändrad taxa tas fram och specifikt ska följande punkter 
belysas/utredas tydligare:  
 

- Kan årets behov av taxehöjning fördelas på flera år och hur hanteras 
i så fall eventuella underskott de första åren? 

- Separat och tydlig information om tidigare års avsättningar. 
- Ersättning för utebliven tömning - nuvarande gräns på 10 dagar ska 

förtydligas och vid behov sänkas. Kan koppling mot föreslagen 
felsorteringsavgift förtydligas/motiveras bättre? Se över både 
ersättning och avgift utifrån bättre underlag. 

- Hur påverkas taxan av personalbudget och tidigare beslutad 
utökning med en renhållningsingenjör? Vilka konsekvenser får 
utebliven utökning eller annan minskning av personalstyrka? 

- Föreslagen höjning av taxan för flerfamiljshus och verksamheter 
med 4 % behöver motiveras bättre. 

 
Arbetsutskottet beslutade § 224/2021 att Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) ska arbeta vidare för att sedan återkomma 
till arbetsutskottet med ett nytt förslag. 
 
Nytt taxeförslag är under framtagande, men då det inte finns tid till att få 
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igenom ett beslut genom hela den politiska processen till  
2022-04-01, föreslås att oförändrad taxa gäller till och med 2021-05-31 och 
nytt förslag för renhållningstaxa 2022 ska gälla från 2022-06-01 efter beslut 
i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen §§ 32/2021, 2/2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 224/2021 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

12



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-02-15 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 46/2022 Dnr 2022/38  
 
Remiss Träbyggnadsstrategi för Västerviks 
kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända remissen till 
samhällsbyggnadsgruppen för att återkomma till arbetsutskottet med 
yttrande eller förslag att avstå detta. 
 
Sammanfattning 
Träbyggnadsstrategi för Västerviks kommun har översänts på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Västerviks kommun har översänt förslag till Träbyggnadsstrategi för 
Västerviks kommun på remiss. Svar på remissen ska vara Västerviks 
kommun tillhanda senast den 31 mars 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss Träbyggnadsstrategi för Västerviks kommun  
 
Skickas till 
Samhällsbyggnadsgruppen 
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KSAU § 47/2022 Dnr 2022/37  
 
Redovisning av VA-planens handlingsplan 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att lägga informationen till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid den senaste revideringen av VA-planen beslutade kf § 87/2021 att en 
årsredovisning av handlingsplanen (bilaga 1 i VA-planen) ska ske till 
kommunstyrelsen. 
 
Under 2021 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 de olika 
åtgärderna i handlingsplanen kommit. För vissa av åtgärderna har 
tidsplanen visat sig vara alltför kort och därför finns det behov av vissa 
mindre revideringar av tidplanerna enligt handlingsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse projektchef 
Redovisning av handlingsplan 2021 
Bilaga 1 Handlingsplaner 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 48/2022 Dnr 2022/41 

Fastighetsförteckning för X 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge AB Hultsfreds Bostäder i uppdrag att 
beställa en fastighetsförteckning gällande den samfällda fastigheten X. 
Finansiering sker inom projektet fastighetsregleringar och markförvärv. 

Sammanfattning 
Andelsförhållandena bör redas ut i den samfällda fastigheten X.  

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har skickat ut information om den nya lagstiftningen kring 
krav på uppdaterade vattendomar på alla dammar i Sverige. NAP 
(nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften) -samverkan i 
Emåns avrinningsområde.  

Enligt Länsstyrelsens är Hultsfreds kommun ägare/delägare av två dammar 
i Gårdvedaån i Virserum: vid Möbelmuseet och vid dämmet vid Brogatan/
Strömsgatan (Strömsholmen). Dessa kan ha betydelse för den 
miljöanpassning som prövningarna enlig NAP ska leda fram till, eller som 
på annat sätt är prioriterade i arbetet med att bevara och utveckla växt och 
djurlivet i sjöar och vattendrag i Emåns avrinningsområde.  

Dammen vid Träarbetarmuseet ligger på samfälld fastighet X. Inom 
samfälligheten finns 10 delägande fastigheter. Ingen uppgift finns på hur 
stor andel varje fastighet har i samfälligheten. Därför bör 
andelsförhållandena redas ut i samfälligheten innan mark- och 
miljödomstolen ska fatta beslut om dammen och eventuella kostnader som 
ska fördelas. Andelstalen kan bestämmas genom att beställa en 
fastighetsförteckning hos Lantmäteriet. Lantmäteriets kostnad för detta är 
1000 kronor per timme plus moms. Det går dock inte att förutse hur lång 
tid utredningen tar att göra. Finansiering föreslås ske inom projektet 
fastighetsregleringar och markförvärv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD 2022-02-02 

Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 49/2022 Dnr 2022/40  
 
Webbsändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta att kommunfullmäktiges sammanträden ska sändas över internet 
genom bild- och ljudupptagning. 
 
Vidare föreslås att kommunfullmäktiges ordförande utses till ansvarig 
utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden där 
ordförande själv utser ställföreträdande utgivare. 
 
Sammanfattning 
Förslag om beslut om webbsändning och ansökan om utgivningsbevis för 
att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
Ärendebeskrivning 
För att sända kommunfullmäktiges sammanträden via internet behövs ett 
utgivningsbevis. Direktsändningar på internet som riktar sig till 
allmänheten måste anmälas till Myndigheten för press, radio och TV 
(MPRT). Det krävs också att en ansvarig utgivare utses. 
Kommunfullmäktiges ordförande före-slås vara ansvarig utgivare. 
Ansvarig utgivare utser själv ställföreträdande utgivare. Kostnaden på 2000 
kr för ansökan om utgivningsbevis tas på kommunfullmäktiges konto. 
 
Den ansvariga utgivaren är inte själv ansvarig för eventuella 
yttrandefrihetsbrott som begås på sammanträdet. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om webbsändning ska 
kommunstyrelsen upprätta en behandling med konsekvensbedömning. 
 
Kringarbetet av webbsändningen utförs av vaktmästare från kultur- och fri-
tidskontoret och tjänsteperson från informationsenheten. Bilagor finns till 
tjänsteskrivelsen om ansvarsfördelning och upplägg för sändning. 
 
Ärendet har beretts av kommunfullmäktiges presidium i samråd med 
berörda tjänstepersoner. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse och underlag 2022-02-04 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 50/2022 Dnr 2021/208  
 
Svar på remiss Förslag till Regional 
utvecklingsstrategi för Kalmar län, ”Klimat att 
växa i” 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ställa sig positiv till 
aktualiseringen av Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län ”Klimat att 
växa i” 2022 och ställa sig bakom förslaget till ny Regional 
utvecklingsstrategi för Kalmar län med förslag till tillägg på sidan 20 enligt 
ärendebeskrivningen. 
 
Sammanfattning 
Utvecklingskontoret har lämnat yttrande på remissen Regional 
utvecklingsstrategi för Kalmar län, ”Klimat att växa i”. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har översänt Regional utvecklingsstrategi för Kalmar 
län, ”Klimat att växa i” på remiss. Svar på remissen ska vara Region 
Kalmar län tillhanda senast den 31 mars 2022. Arbetsutskottet beslutade  
§ 8/2022 att remittera motionen till utvecklingskontoret. 
 
Utvecklingskontoret har lämnat förslag om ett tillägg i texten. Ordet 
Svenskt Rockarkiv föreslås läggas till i texten in på sidan 20 under rubriken 
Kultur och upplevelser. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län ”klimat att 
växa i” 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 8/2022 
Yttrande utvecklingskontoret 2022-02-07  
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 51/2022 Dnr 2021/209  
 
Svar på remiss Förslag till regional kulturplan 
för Kalmar län, ”Kultur att växa i” 2023-2024 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ställa sig positiv till 
aktualisering av Kulturplan för Kalmar Län 2022 och antar förslaget till ny 
kulturplan för Kalmar län 2023-2024 med redovisade omformuleringar och 
förtydliganden enligt ärendebeskrivningen. 
 
Sammanfattning 
Region Kalmar län har översänt Regional kulturplan för Kalmar län, 
”Kultur att växa i” 2023-2024 på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har översänt Regional kulturplan för Kalmar län, 
”Kultur att växa i” 2023-2024 på remiss. Svar på remissen ska vara Region 
Kalmar län tillhanda senast den 30 mars 2022. Arbetsutskottet beslutade  
§ 9/2022 att remittera remissen till kultur- och fritidskontoret i samråd med 
utvecklingskontoret. 
 
Kultur- och fritidskontoret har lämnat yttrande enligt följande: 
” Region Kalmar läns kulturplan som kommer att gälla 2023-2024 är en 
aktualisering av Kultur att växa i – Kulturplan för Kalmar län 2022. 
Anledningen till en aktualisering är framförallt coronapandemin som 
innebar att kulturlivets förutsättningar radikalt förändrades under åren 2020 
och 2021. Kommunerna och kulturverksamheterna har informerats om 
aktualiseringen via regionala kulturnätverk och verksamhetssamtal. 
 
Förslag till omformuleringar och förtydliganden gäller följande delar 
och finns i sin helhet i bilaga 1   

- Kulturens demokratiska grund - Sid 6  
- Kulturplanens övergripande mål - Sid 12  
- Kommunernas förutsättningar och möjligheter - Sid 15  
- Kommunernas förutsättningar och möjligheter - Sid 16  
- Utbildningars förutsättningar och möjligheter - Sid 20  
- Kulturskaparnas förutsättningar och möjligheter - Sid 22  
- Teater - Sid 27” 

 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv Regional kulturplan för Kalmar län, ”Kultur att växa i” 
2023-2024 

19



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-02-15 

2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2022 
Yttrande kultursekreterare 2022-02-07 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-02-15 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 52/2022 Dnr 2022/42  
 
Reviderat förslag på sammanträdestider för 
2022 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget. 
 
Sammanfattning 
Ett reviderat förslag på sammanträdesdagar lämnas för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Då det är val i höst och kommunkansliet administrerar valarbetet har ett 
förslag tagits fram för att minska antalet sammanträden med 
arbetsutskottet. Genom att minska antalet sammanträden men kanske att de 
blir något längre minskas också det administrativa arbetet med kallelser och 
mötesprotokoll. Sex sammanträdesdagar föreslås tas bort. En av dessa 
dagar, 15 mars, byts ut till en strategidag med kommunstyrelsen. 
 
Med anledning av valet och att budgeten ska antas av nya 
kommunfullmäktige har 11 oktober reserverats för sammanträde med 
budgetberedningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare 2022-02-09 
Förslag sammanträdestider 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-02-15 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 53/2022 Dnr 2022/45  
 
Ansökan från Bolaget hembygdsförening - 
Virserums kultur och föreningscentrum, om 
ekonomiskt stöd 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
bevilja ett bidrag på 132 500 kronor. Utbetalning sker efter redovisning av 
fakturor. Finansiering föreslås ske ur kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda utgifter. 
 
Sammanfattning 
En ansökan om ekonomiskt stöd har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Bolagets hembygdsförening – Virserums kultur och föreningscentrum, har 
skickat in en ansökan om ekonomiskt stöd. Bolagets hembygdsförening har 
under de fem år föreningen ägt området investerat i underhåll och 
reparationer. Arbetet har skett ideellt. Nu ansöker Bolagets 
hembygdsförening om ett ekonomiskt stöd på 265 000 kr. Stödet ska 
användas till bygglov och uppmontering av ny fasadskylt samt ny 
belysning och åtgärder för brandsäkerhet vid Telemuseet.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan  Bolagets hembygdsförening 2022-02-07 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-02-15 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 54/2022    
 
Lägesrapport markärenden 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
VD Helena Grybäck Svensson och förbundschef Tony Bohlin lämnar en 
lägesrapport kring aktuella markärenden. 
 
Skickas till 
VD 
Förbundschef 
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