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godkännande av dagordning 

§ 143 Ägardialog Energikontoret

§ 144 Starttillstånd för Tors plan med ny
gestaltning inkl. VA-sanering 

2021/91 

§ 145 Utveckling av stationsområdet som
besöksmål för dressin och smalspår 

2020/130 

§ 146 Förlängning av förstudie
medborgardemokrati via ICLD 

2022/109 

§ 147 Nyttjanderättsavtal för Virserums marknad 2022/108

§ 148 Motion från Tomas Söreling och Tommy
Rälg, båda S, om utegym i Mörlunda med 
flera orter 

2022/107 

§ 149 Svar på motion från Alexander Steinvall,
C, om funktion och utplacering av 
varningssystemet VMA 

2022/83 

§ 150 Svar på remiss av betänkandet Sänk
tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14) 

2022/65 

§ 151 Hantering av personuppgifter i samband
med webbpublicering av kallelser och 
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2022/110 

§ 152 Anmälningsärenden 2022/6 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 143/2022    
 
Ägardialog Energikontoret 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tackar för informationen och tar med det till kommande 
arbete. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde deltar representanter från Energikontor Sydost, 
samt hållbarhetsstrateg Arvid Lindblad, VD Helena Grybäck Svensson och 
fastighetschef Mikael Pettersson. Diskussioner förs om Energikontorets 
arbete.  
 
Skickas till 
Hållberhetsstategen 
VD:n 
Fastighetschefen 
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KSAU § 144/2022 Dnr 2021/91  
 
Starttillstånd för Tors plan med ny gestaltning 
inkl. VA-sanering 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet återkommer vid nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Upphandling av entreprenaden är genomförd och ett anbud har inkommit. 
På dagens sammanträde lämnas en lägesrapport. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse projektchef 2022-06-14 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 145/2022 Dnr 2020/130  
 
Utveckling av stationsområdet som besöksmål 
för dressin och smalspår 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till 
trepartsavtal mellan kommunen och Förvaltnings AB Smålandsbanan och 
Föreningen Smalspåret Växjö -Västervik Hultsfredsavd. 
 
Finansiering föreslås ske via den tidigare beslutade budgeten om 2 mnkr 
fördelat på 2022 – 2023 men en ekonomisk avstämning av projektet ska ske 
i februari 2023.  
 
Beslutet verkställs under förutsättning att trepartavtalet är underskrivet av 
alla parter, samt att det mellan föreningarna finns underskriven 
dokumentation i form av ”Bekräftelse 2022-03-10” samt köpeavtal.  
 
Sammanfattning 
Diskussioner har förts mellan Föreningen Smalspåret Växjö – Västervik, 
Hultsfredsavd, och Förvaltnings AB Smålandsbanan, FAS, och kommunen, 
om att utveckla stationsområdet i Hultsfred till ett samlat besöksmål för 
dressincykling och smalspårståg. Projektet föreslås påbörjas under sen vår 
2022, och vara klart inför turistsäsongen 2023.  
 
Ärendebeskrivning 
Projektet innebär att dressincyklingen inför säsongen 2023 flyttas från 
Björkudd till stationsområdet i Hultsfred. Delar av stationshuset planeras 
att användas för service till besökare.  
 
Ett trepartsavtal har upprättats för att hantera förutsättningar, roller och 
kostnader. Därutöver finns dokumentation i form av ett ”Beslutsunderlag” 
om köp och köpeavtal mellan föreningarna, samt kartskiss, budget och 
tidplan för projektet.  
 
De olika partnernas sammanvägda önskemål har varit utgångspunkt för att 
på bästa sätt forma grundförutsättningarna för projektet.  
 
Att projektet har dragit ut på tiden innebär också att nuvarande 
omvärldsläge har påverkat kostnadsbilden. Det framgår av den senaste 
kalkylen där kostnaderna är beräknade till drygt 2,3 mnkr. Samtliga parter 
är dock överens om att budgeten på 2 mnkr bör fortsätta gälla och att en 
transparant och löpande avstämning bör ske för att säkerställa att budget 
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kan hållas.  
 
Det är dock av stor vikt att projektet kan färdigställas till turistsäsongen 
2023. Med hänsyn till såväl kostnadsutveckling som vikten av 
färdigställande föreslås att turism- och informationschef samt projektchef 
återrapporterar projektets status i början på 2023 till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse turism- och informationschef 2022-06-21 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 146/2022 Dnr 2022/109  
 
Förlängning av förstudie medborgardemokrati 
via ICLD 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att godkänna att förstudien om att utveckla 
medborgardemokrati tillsammans med Elgeyo Marakwet County i Kenya 
förlängs till juni 2023. ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, 
har godkänt att förlänga förstudien och tillhörande finansiering.  
 
Sammanfattning 
Hultsfreds kommun ingår tillsammans med Elgeyo Marakwet County i 
Kenya i en förstudie om att utveckla medborgardemokrati. Förstudien 
finansieras av ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati och var 
avsedd att slutrapporteras i augusti 2022. Av flera anledningar har ICLD 
godkänt att förlänga förstudien samt tillhörande budget till juni 2023.  
 
Ärendebeskrivning 
En avstämning har skett med fullmäktiges presidie om förstudien för att 
utveckla medborgardemokrati. Förstudien var avsedd att pågå under hösten 
2021 – augusti 2022. Under våren framförde projektledaren i Elgeyo 
Marakwet County att de är påverkade av såväl pandemi samt kommande 
val. Hultsfred har en liknande situation. ICLD är därför positiva till att 
förlänga förstudien. 
 
Under hösten 2021 – våren 2022 har äldre, unga och människor med 
utländsk språkbakgrund tillfrågats om hur de uppfattar 
medborgardemokrati i Hultsfreds  kommun. Kommunfullmäktige har haft 
en workshop på samma tema. De digitala verktygen CONSUL samt Open e 
har undersökts. Hultsfred är även medlemmar i SKR:s nätverk för att 
utveckla medborgardemokrati.   
 
Nästa steg blir nu att träffa Elgeyo Marakwet County för att diskutera det 
fortsatta samarbetet, samt att planera det fortsatta arbetet i Hultsfreds 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse turism- och informationschef 2022-06-09 
 
Skickas till 
Informationsenheten 
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KSAU § 147/2022 Dnr 2022/108  
 
Nyttjanderättsavtal för Virserums marknad 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att godkänna nyttjanderättsavtalet gällande 
kommunal mark för marknadsevenemang med Virserums 
Samhällsförening. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till 5-årigt nyttjanderättsavtal har upprättats med Virserums 
Samhällsförening för att kunna genomföra marknadsevenemanget.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD 2022-06-13 
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 148/2022 Dnr 2022/107  
 
Motion från Tomas Söreling och Tommy Rälg, 
båda S, om utegym i Mörlunda med flera orter 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kultur- och 
fritidsförvaltningen för beredning. 
 
Vidare påminns om att kontakt ska tas med motionsställaren för att 
säkerställa motionens intentioner innan arbete med yttrande påbörjas. 
 
Sammanfattning 
En motion om utegym i Mörlunda med flera orter har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S, har 
2022-06-07 lämnat in en motion om utegym i Mörlunda med flera orter. 
Motionen tar upp att föreningslivet i Mörlunda önskar ett utegym och 
föreslår därför att ett utegym skyndsamt verkställs i Mörlunda. Samtidigt 
vill motionsställarena att intresset för utegym i övriga orter, tex Järnforsen, 
Silverdalen, Vena och Rosenfors, undersöks. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S 2022-06-07 
Kommunfullmäktige § 75/2022 
 
Skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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KSAU § 149/2022 Dnr 2022/83  
 
Svar på motion från Alexander Steinvall, C, om 
funktion och utplacering av varningssystemet 
VMA 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att invänta den utredning som justitiedepartementet har beställt och ska 
vara klar 2023 innan beslut tas. Med anledning av detta anses motionen 
besvarad. 
 
Sammanfattning 
Räddningschefen har sammanställt förslag till svar på motionen om 
funktion och utplacering av varningssystemet VMA. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Alexander Steinvall, C, har 2022-04-26 lämnat in en 
motion om funktion och utplacering av varningssystemet VMA. I motionen 
framkommer att det i dagsläget endast finns ett fungerande varningssystem 
på en av orterna i kommunen. Det är placerat i Hultsfred. Motionsställaren 
anser att det bör ses över vilka varningssystem som är i drift samt om fler 
bör tas i bruk i övriga tätorter. Motionsställaren skriver också att det finns 
tyfonanläggning på brandstationen i Virserum, men att det är ur funktion.  
 
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning enligt beslut § 63/2022. Arbetsutskottet beslutade i sin tur § 
127/2022 att remittera till räddningschefen för yttrande. Räddningschefen 
har varit i kontakt via telefon med motionsställaren för att säkerställa att 
motionen är rätt uppfattad. 
 
Bakgrund 
Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett system för meddelanden 
i radio och tv, för att varna människor om att något allvarligt har hänt som 
hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. 
 
Via ljudanläggningar runt om i landet kan en kommun på begäran av en 
räddningsledare eller räddningschef sända ut signalen Viktigt meddelande. 
Detta görs för att snabbt utrymma områden utomhus vid en allvarlig 
händelse, till exempel gasutsläpp. Systemet kan även avge signalerna 
flyglarm och beredskapslarm, för att varna befolkningen för omedelbar 
krigsfara eller luftangrepp. 
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Under ett pågående VMA kan man hitta aktuell information på 
Krisinformation.se. Själva ljudsändarna är en del av VMA systemet för 
varning utomhus. Utomhusvarningen är i dagsläget dimensionerat för att nå 
50 procent av Sveriges befolkning och i Hultsfreds kommun finns det idag 
16 tutor utplacerade i Hultsfreds tätort.  
 
Om man tittar på VMA kartan som MSB presenterar på sin hemsida, så ser 
man att det är så det ser ut i stora delar av Sverige. Det skickas även ut 
meddelande via sms, appar och RDS genom att bryta radiosändning. 
Motionsställaren skriver i sin motion att tyfonerna är analoga och därmed 
mer robusta än dagens digitala system, men även tyfonerna styrs digitalt via 
Rakel-systemet.  
 
Motionställaren skriver också att det tidigare funnits varningssystem på 
Virserums brandstation. Det har funnits en tuta, men denna har enbart varit 
till för att larma räddningstjänstens personal vid larm innan dagens mer 
moderna personsökarsystem fanns.  
 
Om kommunen vill utöka antalet ljudsändare, så finns det möjlighet att 
ansöka hos MSB efter att det genomförts en riskanalys och behovsanalys. 
Det pågår också en större utredning/ översyn av hela varningssystemet som 
förväntas vara klar under 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Alexander Steinvall, C, 2022-04-25 
Kommunfullmäktige §63/2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 127/2022 
Yttrande räddningschef 2022-06-10 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 150/2022 Dnr 2022/65  
 
Svar på remiss av betänkandet Sänk tröskeln 
till en god bostad (SOU 2022:14) 
 
Förslag 
Arbetsutskottet beslutar att anta yttrandet som sitt eget samt översända 
detsamma till Finansdepartementet. 
 
Sammanfattning 
Svar på Finansdepartementets betänkande Sänk tröskeln till en god bostad. 
 
Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet har över sänt betänkandet Sänk tröskeln till en god 
bostad på remiss. Svar på remissen ska vara finansdepartementet tillhanda 
senast den 22 augusti 2022. 
 
Arbetsutskottet beslutade §91/2022 att remittera remissen till 
samhällsbyggnadsgruppen för att återkomma till arbetsutskottet med 
yttrande eller förslag om att avstå detta. 
 
Samhällsbyggnadsgruppen har lämnat följande yttrande: 
Hultsfreds kommun ställer sig bakom förslaget som öppnar för att de 
allmännyttiga bostadsföretagen inte måste tillämpa LOU. Vidare anser 
kommunen att Allbolagen ska vara kvar som egen lag, dvs inte flyttas in i 
den nya bostadsförsörjningslagen. Kommunen vill inte heller se en 
lagstiftning om tillträdeskrav i hyreslagen. Beträffande kommunala 
hyresgarantier vill kommunen hellre se att de är statliga och att de inte 
enbart riktar sig till barnfamiljer. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv på betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§91/2022, 120/2022 
Yttrande samhällsbyggnadsgruppen 
 
Skickas till 
Finansdepartementet 
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KSAU § 151/2022 Dnr 2022/110  
 
Hantering av personuppgifter i samband med 
webbpublicering av kallelser och protokoll 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna ändring från tio år 
till fem år vad gäller publicering för kallelser och protokoll på webben. I 
övrigt har endast begreppet ”tjänstemän” ändrats till tjänstepersoner” i 
andra stycket i riktlinjerna.    
 
Sammanfattning 
Ändring av tid för webbpublicering av kallelser och protokoll från 10 år till 
5 år. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ansvarar för webbpubliceringar. För att upprätthålla 
aktualitet och följa intentionerna i GDPR föreslås ändring av den tid som 
kallelse och protokoll publiceras på webben. Idag får de vara på webben 
upp till tio år, nytt förslag är att det ändras till fem år.  
 
Utöver föreslagna ändringen har begreppet ”tjänstemän” bytts ut till 
”tjänstepersoner”.  
 
Nämndsekreterarna har delgetts nya förslaget men har inget att invända mot 
ändringarna.  
 
Bakgrund 
Riktlinjerna fastställdes ursprungligen 2012 där kommunfullmäktige 
fastställde sin hantering och nämnder samt styrelse fastställde för sin del. 
Numera har de omformats så att de är generella för samtliga. Översynen 
skedde i samband med projektet ”Digital nämndadministration”.   
 
Bilaga 
Dokumentet ”Hantering av personuppgifter i samband med 
webbpublicering av kallelser och protokoll” 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2022-06-15 samt bilagor 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 152/2022   
 

Anmälningsärenden 
1. Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioner - Förlängd 

rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 2024 
2. Förbundsavgift år 2023 till Sveriges Kommuner och Regioner 
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