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KSAU § 101/2022 Dnr 2017/122  
 
Avrapportering promenadstråket Spången i 
Järnforsen 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att budgetberedningen under budgetprocess 2023 
för budget 2024 får ta ställning till eventuella fortsatta åtgärder i enlighet 
med ärendebeskrivningens alternativa lösningar. 
 
Inför budgetberedningens sammanträde ska synpunkter inhämtas från 
Järnforsens samhällsförening. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till lösning på ”promenadstråket Spången” i Järnforsen har tagits 
fram. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade § 17/2019-02-11 att Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) skulle titta vidare på förutsättningarna för 
allmänhetens nyttjande av promenadstråket Spången i Järnforsen samt 
trafiksäkerhetsåtgärder, förlängd gång- och cykelväg och belysning. Detta 
ska sedan avrapporteras till kommunstyrelsen senast inom sex månader. 
 
Till grund för kommunfullmäktiges beslutet ligger ÖSK:s yttrande om en 
motion angående satsning på motion och ökad trygghet i Järnforsen genom 
att sätta upp belysning på promenadstråket Spången i Järnforsen. 
 
ÖSK:s yttrande avsåg i första hand att man ska prioritera allmänhetens 
tillgång till promenadstråket, i andra hand trafiksäkerhetsåtgärder och i 
sista hand ny belysning på sträckan. 
 
Avrapportering 1 skedde till kommunstyrelsen 2019-09-10, § 87/2019. Då 
uppdrogs ÖSK att ta fram förslag på hur man ska säkerställa allmänhetens 
tillgång till hela promenadstråket samt ta fram kalkyl och tidplan för 
trafiksäkerhetsåtgärder, förlängd gång- och cykelväg samt belysning. 
 
Avrapportering 2 skedde till kommunstyrelsen 2020-10-13, § 179/2020. Då 
uppdrogs markansvarig Helena Grybäck Svenson att lösa marktillgången 
på sträckan Järeda kyrka till och med bron (Spången). Vidare uppdrogs 
ÖSK att fortsatt föra dialog med Trafikverket för att få fram konkreta 
lösningar, kostnadsbild och tidplan för GC-vägar och passager. 
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Avrapportering 3 
Lösa marktillgång på sträckan Järeda kyrka till bron (Spången) 
Ingen marksäkring har skett i avvaktan på utfallet av nedan uppdrag om 
dialog med Trafikverket, lösningar, kostnad och tidplan.  
 
Dialog med Trafikverket 
ÖSK har genomfört dialog med Trafikverket gällande såväl lösningar, 
kostnader och tidplaner men då samtliga delar innebär långa 
tillståndsprocesser, regionala omprioriteringar samt stor kommunal 
ekonomisk insats har alternativa lösningar prioriterats i utredningsarbetet.  
 
Tillkommande faktorer 
Under utredningstidens gång har en parallell utredning för vatten- och 
avlopp till Järeda genomförts inom ramen för arbetet med uppdaterade 
verksamhetsområden för vatten och avlopp. Den utredningen har då 
parallellkörts med utredning om alternativa sträckor och lösningar.  
 
I samband med ovanstående har då också järnvägsbanken utretts som ett 
alternativ för såväl gång- och cykel som förläggningsplats för vatten- och 
avlopp. Detta genom dialog med Trafikverkets markavdelning kopplat till 
förvärvsfrågor av järnvägsbanken och vilka saneringsåtgärder som skulle 
krävas och vem som i så fall skulle finansiera det.  
 
Därutöver har åtgärdsvalsstudie för trafiklösning till industriområdet i 
Järnforsen påbörjats. Där har återigen invånarnas (genom föreningar och 
företag) önskemål om åtgärder på rekreationsstråket ”Spången” påtalats.  
 
Alternativa lösningar 
Mellan Järnforsen och Järeda har två alternativa sträckningar utretts. En där 
banvallen nyttjas från lite olika startpunkter och en där man går parallellt 
med länsvägen (förlängning av befintlig gång- och cykelväg från infart till 
Vallgatan för att sedan korsa länsvägen vid tätortsporten och gå norr om 
vägen mot Järeda). 
 
Banvallsalternativet förordas inte då det finns för mycket risker kopplat till 
saneringsåtgärder, långa handläggningstider, oklar prisbild för markförvärv 
och troligt krav om att hela banans sträckning måste förvärvas.  
Det andra alternativet är kalkylerat till ca 3 200 tkr och utformat som en 
asfalterad gång- och cykelväg inklusive belysning och grov kostnad för 
markförvärv av jordbruksmark. 
 
Denna sträcka bör rimligen ha en högre prioritet utifrån att den kan bidra 
till cykelpendling mellan Järeda och Järnforsen på ett trafiksäkert sätt. 
 
Den andra sträckan som utretts innebär att Spången (bron) ej väljs som ett 
alternativ utan den rivs och istället dras en ny sträckning som en 
strandpromenad längs Emån tillbaka in mot samhället och ansluter mot 
Björkgatan.  
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Fördelen med detta alternativ är att investering av ny bro inte behöver 
genomföras, säkring av mark/rättigheter genom Prästnäs (privat mark) inte 
behöver genomföras och framförallt kommer man bort från den farliga 
passagen vid korsningen av riksvägen när man kommer ut från Prästnäs. 
Den passagen har Trafikverket meddelat att man inte accepterar åtgärder på 
då sträckan har en hastighet på 90 km/h.  
Nackdelarna är eventuell strandskyddsprövning, markreglering/markköp 
samt att gång- och cykelvägen längs riksvägen/Videbrovägen då kommer 
sakna målpunkt. Den skulle dock kunna utgöra en framtida förlängning av 
ordentlig cykelpendlingslösning Fröreda/Västrahult och på lång sikt hela 
vägen till Kvillsfors.  
 
Detta alternativ är kalkylerat till ca 4 100 tkr och utformat som en grusad 
gång- och cykelväg inklusive belysning (ca 1 200 tkr), enklare träbro över 
kanal samt markförvärv av jordbruksmark.  
Rivning av Spången (befintlig bro) tillkommer med ca 100 tkr. 
 
Total kostnadsbedömning alternativ lösning 
Total kostnad enligt ovanstående alternativa lösning uppgår till ca 7 400 
tkr. Då befintlig bro (Spången) idag är budgeterad till åtgärd/ny bro för 
3 000 tkr 2024 saknas det ca 4 400 tkr för ett totalt genomförande. 
Om samordning med eventuell framtida VA-utbyggnad kan ske skulle det 
sänka kostnaderna marginellt men den stora nackdelen är att VA-
utbyggnaden riskerar att dra ut på tiden med ledningsrätter, tillståndsfrågor, 
etc. så därför har kostnader beräknats utifrån att åtgärderna sker fristående 
från ett sådant projekt. 
 
Förslag till fortsatt hantering 
Sträckan Järnforsen-Järeda föreslås som en etapp 1 att jobba vidare med 
och då föreslås att man till budgetprocessen 2023 för budget 2024 
omfördelar befintlig budget för bron (Spången) till 500 tkr för projektering 
och markförvärv under 2024 och resterande del på 2 500 tkr omfördelas till 
2025 ihop med ett äskande om 200 tkr (totalt 3 200 tkr) för att genomföra 
som entreprenad under 2025. 
 
Den andra sträckan (Järeda – fram till bron – rivning av bro – ny 
strandpromenad inklusive belysning med anslutning till Björkgatan föreslås 
skickas vidare till budgetberedningen att ta ställning till samtidigt som den 
andra sträckan. Om man väljer att gå vidare med det är det mest kostnads- 
och tidseffektivt att det sker samtidigt som den andra sträckan och i så fall 
skulle en kompletterande projekterings- och markförvärvskostnad 2024 
uppgå till 500 tkr och resterande delar (byggnation och rivning av befintlig 
bro) kunna genomföras 2025, alternativt som en etapp 2 under 2026, för 
cirka 3 700 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige §99/2017, 17/2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §212/2017, 279/2018, 179/2020 
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Förbundsdirektionen § 63/2018 
Kommunstyrelsen § 11/2019, 87/2019 
Kartbilaga 2022-04-12 
Tjänsteskrivelse projektchef 2022-04-12 
 
Skickas till 
Budgetberedningen 
Ekonomikontoret 
Miljö- och byggnadsförvaltningen  
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 102/2022 Dnr 2020/12  
 
Svar på skrivelse från Målilla samhällsförening 
och Målilla Hembygdsförening om gång- och 
cykelväg i Målilla 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge Östra Smålands Kommunalteknikförbund i 
uppdrag att undersöka om intresset fortsatt kvarstår från 
samhällsföreningens sida. Därefter ska ärendet återkomma till 
arbetsutskottet. 
 
Sammanfattning 
Förslag till svar på skrivelse om gång- och cykelväg i Målilla överlämnas 
till arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Målilla Samhällsförening och Målilla Hembygdsförening har lämnat en 
skrivelse om att vilja genomföra ett av förslagen som kom fram under 
ortsvandringen. 
 
Det gäller en cykel- och gångväg från stationen på gamla banvallen i 
Målilla till befintlig gångväg som mynnar ut på Emmenäsvägen.     
 
Då det skett markarbete i samband med nedläggning av ny kabel föreslås 
att grusa upp för en gång- och cykelväg. Träd och buskar är borttagna så 
det är ett lämpligt tillfälle att passa på. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 16/2020 att ställa sig positivt till förslaget och 
gav Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) i uppdrag att bereda 
ärendet samt återkomma förslag till svar. 
 
ÖSK beredde ärendet och lyfte det till förbundsdirektionen, § 54/2020-11-
09, som då efterfrågade samhällsbyggnadsgruppens gemensamma yttrande 
innan ärendet lyfts i kommunstyrelsens arbetsutskott igen. 
 
Beredning av skrivelse samt samhällsbyggnadsgruppens yttrande 
Aktuellt område som föreslås omvandlas till GC-väg ligger delvis på 
kommunal mark men en del i norr mot järnvägsstationen ägs av 
Trafikverket. Området som kommunen äger är också uppdelat i flera olika 
mindre fastigheter som aldrig har reglerats in i kommunens stamfastighet. 
 
Det finns många delar i aktuell detaljplan från 1981 som inte är verkställda 
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och reglerade fastighetsrättsligt. Likaså stämmer inte vägnätet i 
verkligheten med det tänkta vägnätet enligt detaljplan.  
 
Det är möjligt att omvandla aktuellt område till GC-väg utifrån gällande 
detaljplan om kommunen förvärvar Trafikverkets mark i norr.  
 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt finns det inget som pekar på att separat gång- 
och cykelväg är aktuell i detta stråk då det finns villagator inom aktuell 
sträcka som binder ihop målpunkterna på ett säkert sätt. Ur ett 
målpunktsscenario skiljer sig befintliga alternativ med föreslagen 
sträckning cirka 100 respektive 200 meter. Det kan möjligen vara ett viktigt 
stråk ur rekreations/motionssynpunkt. Vid ortsvandringen som 
skrivställarna hänvisar till framkom det dock endast önskemål om detta 
från två förslagslämnare.  
 
Samhällsbyggnadsgruppen har undersökt om det finns andra behov inom 
området/aktuell detaljplan som innebär att fastighetsregleringar behöver 
genomföras eller om det skulle vara aktuellt med någon planändring i 
närtid. Några sådana behov har inte kunnat identifieras mer än utifrån att 
man skulle genomföra det utifrån en planeringsförberedelse för att 
underlätta framtida etableringar eller liknande. 
 
Förslag på vidare hantering 
Om det inom aktuellt planområde skulle bli aktuellt med etableringar i 
framtiden kan frågan lyftas igen utifrån att behovet av trafiksäkerhet 
behöver åtgärdas och att aktuella fastighetsregleringar då kan genomföras 
ur ett större sammanhang. Då kan man också titta på möjligheten till 
gestaltningsåtgärder i samband med anläggandet av en GC-väg för att 
avgränsa mot ett större industriområde. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Målilla Samhällsförening och Målilla Hembygdsförening  
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 16/2020 
Tjänsteskrivelse projektchef 2022-04-13 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
 
 
 
 

8



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-03 

1(3) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 103/2022 Dnr 2022/81  
 
Gång- och cykelväg i Silverdalens tätort 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att Östra Smålands Kommunalteknikförbund, i 
samverkan med utvecklingskontoret samt planavdelningen, får i uppdrag 
att ta fram ett förslag till genomförandeprocess av redovisade åtgärder i 
samverkan med Trafikverket.  
 
Förslaget ska återrapporteras till arbetsutskottet hösten 2022 för att 
eventuella förändringar i budget ska kunna hanteras i ombudgeteringen i 
februari 2023. 
 
Sammanfattning 
Trafikverkets planerade beläggningsåtgärder i Lönneberga och Silverdalen 
2023-2026 innebär möjlighet till samverkan för att enklare kunna 
genomföra beslutade investeringar för GC-vägar, trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder samt gestaltningsåtgärder.  
 
Ärendebeskrivning 
Flertalet skrivelser har under åren inkommit gällande behovet av gång- och 
cykelväg (GC-väg) inom Silverdalens tätort. I samband med besvarandet av 
en sådan skrivelse beslutades att medel för detaljplaneändring, projektering 
och byggnation skulle avsättas i kommunens investeringsbudget med start 
2018 med ett preliminärt första utförande under 2022.  
 
Under årens lopp har det visat sig svårare än förväntat att påbörja en 
detaljplaneprocess då behoven av förändringar ur ett planperspektiv varit 
avsevärt större än bara GC-vägens behov. Det har inneburit att även andra 
planprocesser startat som påverkat arbetsbelastningen och möjligheten att 
prioritera en större planprocess i Silverdalen. 
 
I budgetsammanhang har det inneburit att aktuell budet som avsattes för 
2018 och framåt har skjutits fram i omgångar. 
 
Ekonomiskt nuläge 
I dagsläget finns det 200 tkr avsatta för plankostnader 2023, 200 tkr för 
projek-tering av infrastrukturen 2023 samt 3 000 tkr för byggnation av GC-
väg 2024. 
 
Därutöver finns det andra investeringsprojekt i Silverdalen som berör 
samma områden fysiskt direkt eller indirekt. Det är bland annat 
trafiksäkerhetsprojektet Rätt-fart-i-staden som ligger i budget redan 2022 
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och är delvis påbörjat redan 2021 med 100 tkr samt gestaltningsprojektet 
Silverdalen Makeover där det finns 450 tkr i budget under perioden 2023-
2025 och ytterligare 850 tkr utanför budgetplan (ofinansierat efter 2027). 
 
Ett till projekt som praktiskt inte påverkas av de andra men som ur ett 
större sammanhang hänger ihop är projektet med GC-väg mellan Hultsfred 
och Silverdalen, som kommer genomföras samtidigt som 
överföringsledningen för vatten. Det projektet ligger budgeterat 2023 men 
finns en risk att det på grund att tillståndsprocess kommer dra ut något år 
mer i tiden. 
 
Samordningsmöjligheter med Trafikverket 
Trafikverkets planeringsavdelning kontaktade Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) i början på april och informerade om att 
man har beläggningsåtgärder planerade under 2023-2026 som berör bland 
annat Silverdalen och öppnade då för att vi kunde samordna oss kring 
kommunens planerade åtgärder. 
 
2023 planerar man bärighetshöjande åtgärder på länsväg 701 från 
korsningen mot länsväg 129 förbi Haddarp. 
2024 planerar man för ny beläggning på länsväg 129 från Mariannelund in 
till Lönneberga mot korsningen länsväg 702 (som också leder mot 
Haddarp). 
2025 eller 2026 planerar man för ny beläggning på länsväg 129 från 
korsningen länsväg 702 till korsningen länsväg 701 eller ända till 
Hultsfred. 
 
Ovanstående åtgärder öppnar för en enklare process att kunna genomföra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom säkra passager, fysiska 
hastighetsåtgärder, förbättrade och nya GC-vägar i Silverdalen men även i 
Lönneberga. Även vissa gestaltningsåtgärder kan genomföras inom ramen 
för samma projekt eller i alla fall inom samma tillståndsprocess.  
 
Planerad åtgärd på länsväg 701 finns det i nuläget inga aktuella 
samverkansmöjligheter kring. 
 
Förslag till fortsatt hantering 
Med hänsyn till tidigare lyckade samverkansprojekt föreslås att 
motsvarande görs även i Silverdalen och Lönneberga. Här finns det också 
fördelar att titta på även närliggande projekt inom gestaltning. 
 
Den möjligt enda negativa konsekvensen av detta skulle vara att behoven 
av planändringar av andra skäl inom området skjuts på framtiden 
ytterligare. 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen § 33/2016 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§§ 254/2016, 71/2017, 117/2017 
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Kommunstyrelsen § 50/2017 
Tjänsteskrivelse projektchef 2022-04-22 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Ekonomikontoret 
AB Hultsfreds bostäder 
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KSAU § 104/2022 Dnr 2022/82  
 
Åtgärdsvalsstudie för gång- och cykelväg 
mellan Hultsfred och Målilla 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge Östra Smålands Kommunalteknikförbund i 
samverkan med markansvarig i uppdrag att under hösten 2022 påbörja 
dialog med markägare och att innan budgetprocessen för 2024 redovisa 
förslag på tidplan, kostnad samt finansieringslösning för att kunna 
verkställa åtgärd 7 och 8 i enlighet med framtagen åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS). 
 
Sammanfattning 
Trafikverket har genomfört en ÅVS för oskyddade trafikanter på sträckan 
Målilla-Hultsfred och det föreslås att ÖSK uppdras att arbeta vidare med 
två av de föreslagna åtgärderna under för att till budgetprocessen för 2024 
kunna ha underlag för att kunna verkställa de kortsiktiga åtgärderna. 
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket har mellan 2021-11-09 och 2022-04-04 genomfört en ÅVS för 
oskyddade trafikanter på sträckan Målilla-Hultsfred. 
 
Representanter från Östra Smålands Kommunalteknikförbund samt Region 
Kalmar län har deltagit i arbetet. Därutöver har planavdelningen 
tillhandahållit aktuella planeringsunderlag, till exempel detaljplaner, 
översiktsplan, planprogram. 
 
Bakgrund 
I den regionala cykelstrategin från 2015 är sträckan Målilla-Vimmerby 
prioriterad som nummer tre i länet för åtgärd. Sträckan är klassad som 
pendlingssträcka för cykel och är på hela sträckan klassad som farlig.  
 
Samma sträcka ingår i den regionala infrastrukturplanen för åtgärd gällande 
2+1-väg men etappvis med sträckan Målilla-Hultsfred först och därefter 
Hultsfred-Vimmerby. 
 
Det har funnits en god planeringsframförhållning på sträckan Målilla-
Hultsfred från Trafikverkets sida. Förstudie genomfördes redan 2012 och 
vägplan 2019. I fråga om cykelväg har denna framförhållning visat sig vara 
en nackdel då det idag är något hårdare krav på cykelåtgärder i 
vägplansarbetet än det var vid de tillfällena.  
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I vägplanen från 2019 har det dock konstaterats att det är möjligt för 
oskyddade trafikanter att ta sig fram på sträckan utan att behöva nyttja 2+1-
vägen mer än ett antal korsningspunkter förutsatt att vissa stråk löses med 
separat GC-väg, vilket då togs med i arbetet. På vissa sträckor är dock 
alternativa vägar i dåligt skick och/eller väldiga omvägar som innebär att 
framförallt cykel förmodligen inte väljs som transportmedel. 
 
Trafikverket lyckades också säkra nationella medel som möjliggjorde att 
projektet kunde genomföras tidigare än om regionala medel skulle använts 
till 100 % för att finansiera åtgärderna. Det gjorde också att en uppdaterad 
vägplan, med högre krav på cykelåtgärder, inte genomfördes. 
 
Trafikverket beslutade, efter påtryckningar från allmänheten och 
kommunen, att påbörja en ÅVS för sträckan för oskyddade trafikanter 
under hösten 2021 för att se om det inom ramen för pågående 2+1-
vägsprojekt ändå kunna genomföra vissa enklare åtgärder som förbättrar 
möjligheten till cykelpendling på sträckan. 
 
Slutsatser, mål och åtgärder i ÅVS 
Enligt de standardiserade modeller Trafikverket använder sig av för att 
bedöma olika parametrar i en sådan här ÅVS pekar det tydligt på att 
avsaknaden av en cykelförbindelse mellan Målilla-Hultsfred endast utgör 
en liten eller ingen brist alls. 
 
Det finns dock potentialer inom sträckan. Störst potential för 
arbetspendling finns mellan Ödhult och Hultsfred. På sträckan Målilla-
Ödhult finns en möjlig potential för turist- och/eller sommarcykling. 
 
Brister i förhållande till färdig 2+1-väg har varit utgångspunkten vilket då 
också resulterat i tre passager som identifierats. Dessa utgörs av Lillråsa 
(dit GC-väg byggs från Hultsfred och delvis söderut med anslutning till 
enskild väg), Ödhult (vid busshållplats) och Kejsarkullen (där anslutning 
sker mot enskild väg söderut). 
 
Totalt har 11 åtgärder prövats och man har konstaterat att tre av dessa inte 
är motiverade att gå vidare med. 
 
Därefter har dessa åtgärder paketerats i fyra paket utifrån möjligheten att 
kunna genomföra dem i närtid respektive längre sikt. I paketeringen har 
också ansvar pekats ut där Trafikverket, Region Kalmar och Hultsfreds 
kommun ingår som enskilt ansvariga för enskilda åtgärder och/eller 
tillsammans med någon av de andra organisationerna. 
 
Därefter har en effektbedömning gjorts av de fyra paketen där man 
konstaterar att de två kortsiktiga paketen inte riktigt når alla 
transportpolitiska mål eller alla målgrupper på ett tillfredsställande sätt 
samtidigt som de två långsiktiga paketen har tveksam samhällsekonomisk 
lönsamheten. 

13



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-03 

3(3) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Förslag till fortsatt hantering och tidplan 
ÖSK har efter ÅVS:ens färdigställande haft ett dialogmöte med 
Trafikverket för att se hur vi lämpligast kan gå vidare med föreslagna 
åtgärdspaket. 
 
I åtgärdspaket A och B finns två åtgärder som kommunen ansvarar för. Det 
gäller åtgärd 7 om upprustning av enskild väg mellan Ödhult-Lillråsa samt 
åtgärd 8 om upprustning av enskild väg mellan Kejsarkullen och väg 721 i 
Målilla. 
Utifrån ÅVS:ens slutsats att det finns en potential för cykelpendling mellan 
Ödhult och Hultsfred är ett rimligt förslag att den sträcka upprustat till en 
standard jämfört med den sträcka som Trafikverket nu bygger mellan 
Lillråsa och Hultsfred, det vill säga med asfalt och belysning. 
Den andra sträckan är mer rimlig att arbeta för en sommarcykelvägstandard 
på. 
 
Då det inom ramen för befintligt 2+1-vägsprojekt är delvis oklart om delar 
av dessa vägar kommer påverkas på ett sådant sätt att standarden höjs redan 
nu och/eller hur anslutningar från riksvägen kommer ansluta och påverka 
dessa enskilda vägar. Därför går det inte att säga exakt hur och till vilken 
kostnad en upprustning av dessa vägar skulle innebära förrän vid årsskiftet 
2023 när 2+1-projektet är färdigställt. Däremot går det att påbörja dialog 
med markägare för att se vilka avtalsfrågor som kan komma att behöva 
lösas.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås uppdra ÖSK, att i samverkan med 
markansvarig, att under hösten 2022 påbörja dialog med markägare och att 
innan budgetprocessen för 2024 redovisa förslag på tidplan, kostnad samt 
finansieringslösning för att kunna verkställa åtgärd 7 och 8 i enlighet med 
ÅVS:en. I förslaget ska även tidplan för Trafikverkets åtgärder inom ramen 
för samma åtgärdspaket framgå. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse projektchef 2022-04-22 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Ekonomikontoret 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 105/2022    
 
Avrapportering gång- och cykelvägar 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektchef Jens Karlsson lämnar en lägesrapport om pågående arbete med 
gång- och cykelvägar i kommunen. 
 
Skickas till 
Projektchefen 
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KSAU § 106/2022 Dnr 2022/74  
 
Revidering av valnämndens reglemente 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta det reviderade reglementet för valnämnden. 
 
Sammanfattning 
Förslag till reviderat reglemente för valnämnden har tagits fram. 
 
Ärendebeskrivning 
Valnämndens nuvarande reglemente antogs av kommunfullmäktige § 
130/2016. Översyn av reglementet har skett av valadministrationen i 
samråd med jurist från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
Valnämnden har behandlat ärendet och har inga synpunkter på förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse valadministrationen 2022-04-27 
Reglemente 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 107/2022 Dnr 2022/79  
 
Motion från Göran Gustafsson mfl inom SD, om 
språkkrav i vård och omsorg 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till socialnämnden för 
beredning. 
 
Vidare påminns om att kontakt ska tas med motionsställaren för att 
säkerställa motionens intentioner. Detta ska ske innan arbetet med 
motionsyttrandet påbörjas. 
 
Sammanfattning 
En motion om språkkrav i vård och omsorg har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Göran Gustafsson, SD, har 2022-04-22 lämnat in en 
motion om språkkrav i vård och omsorg. I motion framgår att för att de 
som behöver vård och omsorg ska känna tillit och trygghet behöver de 
förstå vad personalen säger och även själva bli förstådda. Bristfälliga 
kunskaper i det svenska språket kan innebära en risk för omsorgstagaren. 
Motionsställarna menar därför att specifika språkkrav genom ett 
obligatoriskt språktest enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör 
genomföras för att öka möjligheterna att rekrytera personal med utländsk 
bakgrund. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Göran Gustafsson m.fl. inom SD 2022-04-22 
Kommunfullmäktige § 47/2022 
 
Skickas till 
Socialnämnden 
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KSAU § 108/2022 Dnr 2022/80  
 
Motion från Anders Andersson, KD, om 
vänorter i Norden och Ukraina 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till turism- och 
informationschefen för beredning. 
 
Vidare påminns om att kontakt ska tas med motionsställaren för att 
säkerställa motionens intentioner. Detta ska ske innan arbetet med 
motionsyttrandet påbörjas. 
 
Sammanfattning 
En motion om vänorter i Norden och Ukraina har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Anders Andersson, KD, har 2022-04-25 lämnat in 
en motion om vänorter i Norden och Ukraina. I motionen framgår att 
många kommuner har haft ett utvecklat vänortsarbete med kommuner i 
Norden och i övrigt runt om i världen under årens lopp. Utifrån Ukrainas 
presidents tal i den svenska riksdagen vore det naturligt att fundera över 
vad vår kommun kan bidra med i det arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Anders Andersson, KD, 2022-04-25 
Kommunfullmäktige § 48/2022 
 
Skickas till 
Turism- och informationschefen 
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KSAU § 109/2022 Dnr 2022/6  
 
Anmälningsärenden 
 
1. Nystartade företag mars 2022 
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