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Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning 

§ 154 Trafikåtgärder i Järnforsen 2021/21 

§ 155 Promenadstråket Spången i Järnforsen 2022/112 

§ 156 Svar på skrivelse från Målilla
samhällsförening och Målilla 
Hembygdsförening om gång- och cykelväg 
i Målilla 

2020/12 

§ 157 Svar på motion från Per-Inge Pettersson,
Ann-Charlott Andersson och Lars Nilsson, 
samtliga C, om gång- och cykelväg mellan 
macken i Mörlunda och Karlsborg 

2022/57 

§ 158 Information trafikplan

§ 159 Skrivelse angående Tors plan i Hultsfred 2022/118 

§ 160 Svar på motion från Lennart Beijer, V, om
Hulingen runt 

2020/177 

§ 161 Svar på motion från Monica Bergh, KD,
om cykelplan för Hultsfreds kommun 

2019/168 

§ 162 Svar på motion från Anders Andersson,
KD, angående cykelled mellan Järnforsen 
och Målilla 

2019/110 

§ 163 Tomtpriser 2023 2022/113 

§ 164 Försäljning av fastighet X                         2022/114

§ 165 Remiss av promemorian Elever i
grundskolan, specialskolan, sameskolan 
och gymnasieskolan ska lättare få läsa i 
snabbare takt och på en högre nivå 

2022/111 

§ 166 Remiss Vägledning om förlängd tidsfrist
och mindre stränga kvalitetskrav och tre 

2022/115 
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§ 167 Redovisning av öppna ärenden 2022 2022/13 
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KSAU § 154/2022 Dnr 2021/21 

Trafikåtgärder i Järnforsen 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att godkänna färdigställd rapport för 
åtgärdsvalsstudie Järnforsen. 

Vidare beslutar arbetsutskottet att projektgruppen uppdras att arbeta vidare 
med åtgärdspaket A samt ta fram förprojektering inklusive 
kostnadskalkyler för åtgärdspaket B-D och att dessa ska vara färdigställda 
våren 2023. Finansiering sker via investeringsprojekt 
utveckling/exploatering – skatt. 

Sammanfattning 
En slutversion på rapport för åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för ny infartsväg 
m.fl. till Järnforsen är nu klar för att kunna godkännas politiskt.
Projektgruppen föreslår nu en fortsatt hantering av åtgärdspaket A-D samt
åtgärd 29.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) beslutade § 27/2021-02-09 att ge 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) uppdraget att arbeta 
vidare med en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för en ny infartsväg till 
Järnforsen samt att övergripande även utreda möjligheten till rastplats längs 
riksväg 47 och behov av åtgärder på samma riksväg.  

Arbetet startade hösten 2021 efter att kommunfullmäktige beslutat om att i 
ordinarie budgetprocess för 2022 avsätta 600 tkr för ändamålet. 

Ksau beslutade § 97/2022-04-26 vid en avrapportering kring ärendet att 
projektgruppen till 2022-08-23 skulle ta fram en tidplan, kostnad samt 
finansieringslösning för att kunna genomföra åtgärdspaket A – kartläggning 
samt utreda åtgärd 29 om lokal rastplats inom Järnforsens tätort.  
Därutöver framfördes önskemål från ksau om att åtgärdspaket C och D 
förmodligen kan vara lämpliga paket att arbeta vidare med framåt. 
Sedan senaste avrapporteringen har ÅVS-rapporten sammanställts, 
remissrunda genomförts och avslutningsvis har rapporten färdigställts med 
remissynpunkterna i beaktande.  

De främsta förändringarna som skett i rapporten efter remissrundan är att 
slutsatserna/förslagen framåt uppdaterats med lite annan tonvikt. Det 
handlar då om att man i det kapitlet lägger en högre vikt på åtgärdspaket B, 
C och D (mindre åtgärder samt trimningsåtgärder på Trafikverkets vägar) 
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än tidigare. Åtgärdspaket E och F får å andra sidan lite lägre vikt och 
prioriteras till att hanteras i framtida översiktsplansarbete. 

Därutöver har delar av åtgärdspaket A redan påbörjats och projektgruppen 
har arbetat fram ett förslag på fortsatt hantering av projektet förutsatt att 
ksau godkänner ÅVS:en. 

Förslag till fortsatt hantering 
Projektgruppen föreslår att arbetet med åtgärdspaket A fortsätter under 
hösten 2022 för därefter omgående påbörja förprojektering inklusive 
detaljerade kalkyler för åtgärdspaket B, C och D samt åtgärd 29 om lokal 
rastplats inne i Järnforsen. Vissa åtgärder i paket A-D pågår redan inom 
ramen för andra projekt. 

En färdig förprojektering inklusive kalkyler bedöms kunna vara färdigställd 
till våren 2023 för att kunna fungera som beslutsunderlag till 
budgetprocessen för budget 2024 och framåt. 

Ovanstående arbete bedöms kosta cirka 500 tkr och föreslås finansieras av 
investeringsprojektet Utveckling/exploatering – skatt tillsvidare. Utrymmet 
får bevakas löpande i aktuell budget jämfört med övriga projekt som 
belastar posten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från projektchef 2021-02-03 
Projektplan 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 3/2021, 27/2021, 97/2022 
Tjänsteskrivelse projektchef 2022-04-13 

Skickas till 
ÖSK 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 155/2022 Dnr 2022/112 

Promenadstråket Spången i Järnforsen 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
samt markansvarig i uppdrag att påbörja lantmäteriärende för att lösa alla 
mark- och ägandefrågor på hela sträckan från Järeda kyrka förbi 
domarringen. 

Vidare beslutas att ÖSK får i uppdrag att detaljprojektera sträckan 
Järnforsen-Järeda kyrka, brounderhåll av Spången och gångväg på sträckan 
Järeda kyrka förbi domarringen samt ansöka om hastighetsåtgärder på 
riksväg 47. 

Finansiering sker inom ramen för befintlig budget för Spången om max 
3 000 tkr. Innan upphandling påbörjas ska finansieringsförslag lyftas i 
kommande budgetprocesser alternativt godkännas av kommunstyrelsen om 
ombudgetering kan ske.  

Sammanfattning 
Efter dialog med samhälls- och hembygdsföreningen i Järnforsen har ett 
nytt förslag framarbetats som föreslås genomföras i etapper med politisk 
avstämning för att lösa finansiering.  

Ärendebeskrivning 
Utveckling och säkring av promenadstråket Spången i Järnforsen har sin 
grund i en motion men har därefter lyfts flera gånger för avrapportering 
politiskt.  

Vid senaste avrapporteringen i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-
03, § 101/2022, beslutades att ett finansiellt förslag skickades vidare till 
kommande budgetprocess men att projektchefen inför den processen skulle 
stämma av förslaget med samhällsföreningen i Järnforsen. 

En första avstämning skedde med föreningen ganska omgående och 
därefter genomfördes ett fysiskt samråd 2022-06-14 ihop med såväl 
samhällsföreningen som hembygdsföreningen. 
Föreningarna hade förberett sig väl med såväl önskemål som historisk 
bakgrund till promenadstråket och bron. 

Föreningarna är positiva till förslaget gällande en ny GC-väg mellan 
Järnforsen och Järeda kyrka med högre standard och belysning. Däremot är 
man inte positiva till förslaget om alternativ sträckning och rivning av bron 
”Spången”. 
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Bron har ett så starkt kulturhistoriskt värde för orten att den måste bevaras 
anser man. Föreningarna har också lyckats hitta lite historik om bron som 
pekar på att den anlades av gamla Järeda kommun på 1920-talet. 
Föreningarna har också lyssnat av de privata markägarna på andra sidan 
”Spången” för att säkra att det finns en positiv vilja till att lösa en 
sträckning över dessa fastigheter till riksväg 47. Man anser vidare att 
passagen borde kunna säkras upp genom att flytt av 70-skyltarna. 

Juridiskt går det förmodligen lösa såväl rättighet till bro som passage över 
de privata fastigheterna men en formell lantmäteriprocess kommer krävas. 
Passagen kommer dock vara svår att lösa då Trafikverket tidigare varit 
negativt inställda till denna lösning. Vidare så är rättigheterna vid den så 
kallade ”domarringen” oklara på andra sidan riksvägen där befintligt 
gångstråk går idag.  

Kostnadsmässigt har ÖSK uppdaterat kalkylerna om ovanstående skulle gå 
att genomföra och det skulle innebära en total kostnad på mellan 7,9-8,4 
mnkr beroende på om Trafikverket kan anses som ansvariga för vissa äldre 
anläggningar såsom domarringen. I kostnaden ingår endast en bedömd 
markkostnad för sträckan Järnforsen-Järeda kyrka. Viss osäkerhet kring 
renoveringskostnad av bron beroende på vilka krav som kan uppstå i 
tillståndsprocess med Länsstyrelsen. 

Förslag till fortsatt hantering 
ÖSK och markansvarig Helena Grybäck Svensson får i uppdrag att påbörja 
ett lantmäteriärende för att lösa alla mark- och ägandefrågor på hela 
sträckan från Järeda kyrka förbi domarringen. Finansieringsmässigt får 
detta hanteras inom ramen för brobudgeten för Spången på 3 000 tkr. 

Vidare kan ÖSK detaljprojektera samt ta fram avtalsförslag på ny GC-väg 
med fullgod standard mellan Järnforsen och Järeda kyrka. 
Finansieringsmässigt kan det hanteras inom ramen för samma budget som 
ovan. Däremot kan inget avtal signeras innan finansiering säkerställts för 
ett genomförande. 

Övriga sträckor från Järeda kyrka, renoverad bro, ny/förbättrad sträcka över 
privata fastigheter samt förbi domarringen kan inte någon projektering eller 
arbete påbörjas med förrän markregleringar kunnat genomföras.  

Passagen kan däremot försöka lösas genom att i steg 1 ansöka hos 
Länsstyrelsen om sänkt hastighet på sträckan. Det kan ske omgående men 
kommer förmodligen landa i ett negativt beslut. Däremot kan det kanske 
vara lättare att få igenom det om man säkerställt markregleringar samt 
byggt övriga delar. 

Sammanfattningsvis kan man gå vidare i enlighet med föreningarnas 
önskemål men etappvis och ej fullständigt finansierat förrän man säkrat alla 
rättigheter.  
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Befintlig budget uppgår till 3 000 tkr och bedömd kostnad för 
detaljprojektering och tillståndsprocesser exklusive markregleringar och 
Lantmäterikostnader uppgår till cirka 1 200 tkr.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige §§99/2017, 17/2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§212/2017, 279/2018, 179/2020, 
101/2022 
Förbundsdirektionen  63/2018 
Kommunstyrelsen §11/2019, 87/2019 
Kartbilaga 2022-04-12 
Tjänsteskrivelse projektchef 2022-04-12, 2022-08-15 

Skickas till 
Budgetberedningen 
Ekonomikontoret 
Miljö- och byggnadsförvaltningen  
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
VD/markansvarig, ABHB 
Järnforsens samhällsförening 
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KSAU § 156/2022 Dnr 2020/12 

Svar på skrivelse från Målilla samhällsförening 
och Målilla Hembygdsförening om gång- och 
cykelväg i Målilla 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att Målilla samhällsförening med ideella krafter får 
höja standarden på aktuell sträcka och att kommunen står får 
materialkostnaderna dock till ett belopp om max 100 tkr. 

Finansiering sker från investeringsprojekt Asfalt, gata, trafik. 

Sammanfattning 
Förslag till svar på skrivelse från Målilla samhällsförening och Målilla 
Hembygdsförening om gång- och cykelväg i Målilla. 

Ärendebeskrivning 
Målilla Samhällsförening och Målilla Hembygdsförening har skickat in en 
skrivelse, 2020-01-24, om att genomföra en gång- och cykelväg (GC-väg) i 
Målilla från stationen på gamla banvallen till befintlig gångväg som 
mynnar ut på Emmenäsvägen. Föreningarna är villiga att genomföra vissa 
åtgärder själva men vill ha visst delar utförda av kommunen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig positiva till förslaget och 
beslutade, §16/2020-02-04, att uppdra Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) att bereda ärendet och återkomma med 
svar på förslaget från föreningarna. 

ÖSK beredde ärendet och lyfte det till förbundsdirektionen, § 54/2020-11-
09, som då efterfrågade samhällsbyggnadsgruppens gemensamma yttrande 
innan ärendet lyftes i kommunstyrelsens arbetsutskott igen, § 102/2022-05-
03 med förslag om inga åtgärder är aktuella i nuläget. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade då att ÖSK skulle undersöka om föreningarna 
fortsatt är intresserade av att göra en enklare standardhöjning med ideella 
krafter inför nytt beslut. 

Redovisning av dialog med föreningarna samt förslag på vidare 
hantering 
2022-06-09 träffade projektchef och förbundschef representant för båda 
föreningarna på plats på aktuell sträcka och tittade vilka förutsättningar 
som finns för att genomföra enklare åtgärder.  
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Föreningarna bedömer att de med enkla medel kan förbättra sträckan 
genom röjning, hyvling och grusning. Ingen belysning är aktuell på 
sträckan. Däremot kan vissa hinder och grindar behöva sättas upp för att 
minimera risken för uppställning av fordon och för att fordon inte ska köra 
på sträckan.  

ÖSK kan tillhandahålla naturhinder och grindar samt grusning för att kunna 
genomföra åtgärderna. 

Aktuell sträcka som föreningen vill iordningsställa gäller endast den del 
som kommunen äger marken på. Det föreligger alltså inget behov av 
markköp. Sedan tidigare är det också konstaterat att aktuell detaljplan 
medger att marken kan nyttjas för gång- och cykelväg. Det finns således 
inga hinder för att föreningen kan gå vidare med sina önskemål utöver 
kommunal finansiering. 

En ideell insats skulle innebära en större besparing jämfört en kommunal 
insats även om det endast blir av en enklare standard. Därför föreslås att 
100 tkr avsätts från det löpande investeringsprojektet Asfalt, gata, trafik för 
att finansiera den kommunala insatsen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Målilla Samhällsförening och Målilla Hembygdsförening 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§16/2020, 102/2022 
Tjänsteskrivelse projektchef 2022-04-13, 2022-06-27 

Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Samhällsbyggnadsgruppen 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 157/2022 Dnr 2022/57 

Svar på motion från Per-Inge Pettersson, Ann-
Charlott Andersson och Lars Nilsson, samtliga 
C, om gång- och cykelväg mellan macken i 
Mörlunda och Karlsborg 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad i och med att den tas med i kommande arbete 
med kommunal cykelplan. 

Sammanfattning 
Ett förslag till svar på motion om cykelväg i Mörlunda överlämnas för 
beslut. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Per-Inge Pettersson, Ann-Charlott Andersson och 
Lars Nilsson, samtliga C, har 2022-03-08 lämnat in en motion om gång- 
och cykelväg mellan macken i Mörlunda och Karlsborg. 

Arbetsutskottet beslutade §74/2022 att remittera motionen till Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) för yttrande. 

ÖSK har lämnat yttrande enligt följande: 
” Beredning av motionen 
Precis som motionsställarna framför så finns det en positiv befolknings- 
och byggnationsutveckling i området. Det är också ett populärt 
rekreationsstråk redan idag och aktuell sträcka skulle knyta ihop en slinga 
på ett bra sätt. 

Sträckan som föreslås ligger längs länsväg 671. Delar av sträckan ligger 
inom tätbebyggt område men majoriteten ligger utanför. All mark längs 
vägen förutom delar inom tätbebyggt område är privat mark. 

Årsdygnstrafiken (ÅDT) enligt de senaste mätningar av Trafikverket runt 
2012 (efter förbifarten byggdes) ligger på drygt 1 000 fordon fram till efter 
Tulunda/Lunneberg och sträckan därefter ligger ÅDT på drygt 300 fordon. 

Borde inte vara så stor skillnad på de två delsträckorna men båda 
mätningarna är så kallade stickprovsmätningar bara. 

Formellt ska denna typ av gång- och cykelväg prioriteras i den regionala 
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cykelplanen som är ett inriktningsunderlag för hur gång- och 
cykelvägsmedel ska användas från den regionala transportplanen. Aktuell 
sträcka är inte med i nuvarande cykelplan och ser inte heller ut att komma 
med i kommande planperiod då fokus kommer ligga på att bygga ihop 
infrastruktur mellan tätorter. 
Formellt ska alltså Trafikverket via regionala potten finansiera cykelvägar 
utanför tätorterna längs deras vägar och kommunen ska finansieras längs 
Trafikverkets vägar inom tätort men Trafikverket bygger. 

Alternativet till att bygga en parallell cykelväg är att bygga den utanför 
vägområdet eller använda befintliga väginfrastruktur. Det kan vid en snabb 
överblick vara möjligt på delar av sträckan utan större omvägar men på 
andra kan det innebära lite längre dragningar. Då kan kommunen bygga 
själva utan mer än anslutningstillstånd hos Trafikverket på de platser det 
blir aktuellt. Det kräver dock markregleringsprocesser hos Lantmäteriet 
antingen i form av rättigheter eller köp av mark. Det kan också innebära 
tillståndsprocesser hos Länsstyrelsen om det på sträckan finns höga djur- 
och/eller naturvärden. Det ska minst utredas och anmälas till dem. 

Prioriteringsmässigt finns sträckan inte ens med i regional plan och inom 
kommunen ligger andra sträckor högre prioriterat utifrån högre 
samhällsnytta om man strikt kollar på befolkningsmängd och 
trafiksäkerhet. Det innebär inte att denna sträcka uppfyller alla 
säkerhetskriterier. 

Under hösten 2022 kommer en kommunal Trafikplan lyftas för politisk 
behandling efter en remissrunda. I den föreslås bland annat att en lokal 
kommunal cykelplan ska tas fram. Troligtvis kommer endast aktuella 
projekt i regional cykelplan och kommunal budget tas med i den men även 
en metodik kring hur denna typ av önskemål ska prioriteras. Det finns 
redan metodiker som Trafikverket använder för att kalkylera samhällsnytta 
men i ett kommunalt perspektiv behöver kanske även rekreation, turism 
och folkhälsa vara med som parametrar.  

Med hänsyn till ovanstående föreslås att aktuell sträcka får behandlas i 
kommande kommunal cykelplan och därmed kan motionen anses 
besvarad.” 

Beslutsunderlag 
Motion från Per-Inge Pettersson, Ann-Charlott Andersson och Lars 
Nilsson, samtliga C, 2022-03-08 
Kommunfullmäktige § 24/2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §74/2022 
Yttrande projektchef 2022-07-08 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 158/2022 

Information trafikplan 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 

Ärendebeskrivning 
Projektchef Jens Karlsson informerar om hur arbetet med en trafikplan kan 
utformas. 

Skickas till 
Projektchefen 
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KSAU § 159/2022 Dnr 2022/118 

Skrivelse angående Tors plan i Hultsfred 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att hela redogörelsen skickas som svar på 
skrivelsen samt att näringslivskontoret och kommunens 
handelsrepresentant i framtida projekt inrättar en rutin för att säkerställa att 
alla berörda näringsidkare får en kontrollfråga om eventuellt utökat 
informationsbehov. 

Sammanfattning 
Svar på skrivelse om Tors plan i Hultsfred. 

Ärendebeskrivning 
En lokal näringsidkare har skickat in en skrivelse, 2020-07-20 riktad till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunchefen. 

I skrivelsen framför man att man helt hållits utanför planeringen av 
projektet med ny gestaltning för Tors plan i Hultsfreds tätort. 
Näringsidkaren riktar kritik över att inte blivit tillfrågad eller informerad 
om projektet mer än via media. 
Näringsidkaren menar att ÖSK eller näringslivsavdelningen borde hållit 
allmänna möten med de närmast berörda. 
Vidare lyfter man också behovet av information kring entreprenadskedet 
för att veta hur kunder och transporter ska kunna ta sig till butiken. Man 
anser att kommunen bör stå garant för eventuella försäljningsminskningar 
under byggnationstiden. 
Avslutningsvis ber man alla beslutsfattare som skrivelsen riktar sig till att 
hjälpa dem med berörda frågor. 

ÖSK genom projektchef Jens Karlsson och näringslivskontoret genom 
näringslivschef Lars Gjörloff har blivit ombedda att ta fram en redogörelse 
av informations- och samrådsprocessen som skett under hela processen 
med projektet Tors plan. Redogörelse framgår av nedan punktlista. 

Redogörelse av informations- och samrådsprocessen, Tors plan 

1. Första direkta informationen till sakägare och verksamhetsutövare gavs
2020-09-02 då projektledare samt projektchef deltog på Hultsfreds
handels årsmöte. Då deltog aktuell näringsidkare och nästan alla
medlemmar i Hultsfred handel. Då redovisades de första förslagen på
utformning av Tors plan. I kallelsen till årsmötet framgick att ÖSK
skulle informera om projektet Tors plan. Redan då informerades om
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tankar kring att stänga av Storgatan alternativt utforma det som 
gångfartsområde. 

2. Ett andra informationsmöte där Tors plan var en del av flera
informationspunkter skedde 2021-05-12 på Rotary. Då deltog ett 10-tal
näringsidkare från kommunen. Presentationen skickades ut till alla
Rotarys medlemmar efter mötet med bilder och ritningar på förslagen
gällande Ett tredje informationsmöte med Hultsfreds handels styrelse
skedde 2021-09-23. Då fanns ett ganska slutgiltigt förslag på plats där
även avstängning av Storgatan ingick. Samtliga på mötet var positivt
inställda till förslaget vilket gav positiva vindar i det fortsatta
detaljarbetet.

3. En informell remiss om planerade trafikförändringar på grund av
förändringarna vid Tors plan, där även information om projektet
delgavs, skickades ut 2022-03-15. Detta skickades till samtliga
fastighetsägare samt verksamhetsutövare/näringsidkare exklusive
villahushåll inom ett område där trafikpåverkan kommer ske. Alltså ett
mycket större område än runt själva Tors plan. Ungefär från Skolgatan i
söder till Hagadalsgatan i norr, Parkleden i öster och Västra Långgatan i
väster. Till aktuell näringsidkare lämnades brevet över personligen av
ÖSK-medarbetare.
I brevet framgick också tydligt att om man önskade mer information
kunde man kontakta aktuell projektledare för mer information.

4. Aktuell näringsidkare kontaktade vår projektledare någon dag efter
2022-03-15 i enlighet med informationen i brevet och ställde en del
frågor. Svar gavs på de frågor som kunde besvaras vid tillfället och vi
bad att få återkomma löpande med mer information på vissa praktiska
detaljer kring tillgänglighet vid byggtiden.

5. Tors plan och flera andra aktuella projekt.

6. Kallelse till samrådsmöte kring logistikplanering i projektet skickades
till samtliga fastighetsägare och näringsidkare inom arbetsområdet runt
Tors plan 2022-07-14. Av kallelsen framgår att vi kommer genomföra
ett fysiskt samråd på Tors plan 2022-08-18 där vi kommer inhämta
information om vilka godsrörelser som fastighetsägarna samt
näringsidkarna har i området så vi kan ställa rätt krav på vår entreprenör
att hitta en lösning för detta utan så mycket påverkan. Hur den
lösningen kommer se ut kommer det informeras om senare under
hösten när entreprenören har en detaljerad plan för hur arbetena ska
genomföras. Sophämtning, posthantering samt räddningstjänst och
ambulans har vi redan kontroll på och har också informerat om det i
kallelsen.

Utöver ovanstående kan tilläggas att flera näringsidkare och fastighetsägare 
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har varit positiva till de gestaltningsförslag som tagits fram vid samtliga 
ovanstående tillfällen där vi informerat brett. Det har generellt funnits en 
oro kring logistik vid entreprenadtillfället varvid vi valde att genomföra 
sista punkten.  

Vissa privata fastighetsägare har också kommit med konstruktiva lösningar 
för att tillmötesgå sina egna önskemål och vissa upplåter även sin egen 
mark för att möjliggöra detta. De synpunkterna och dialogerna har 
uppkommit i samband med ovanstående samråd/informationstillfällen och 
dialogen har varit mycket god. 

Gällande ersättningsmöjligheter för minskad försäljning under 
entreprenadskedet är det inget som är standard att tillämpa i 
ombyggnadsprojekt. Det är inget som varit aktuellt i andra projekt där 
störningar skett för näringsidkare utan man har i första hand försökt 
genomföra projekten så att så lite störningar ska uppstå. 

I samband med det senaste samrådet 2022-08-18 deltog aktuell 
näringsidkare, en fastighetsägare och en till näringsidkare runt torget. 
Därutöver hade tre näringsidkare lämnat in sina logistiska behov inför 
samrådet.  

Aktuell näringsidkare lyfte ungefär samma synpunkter som i aktuell 
skrivelse på samrådet och en redogörelse liknande ovan punktlista 
lämnades muntligt av kommunens representanter.  
Utöver det så lyfta näringsidkaren och övriga deltagare flera kloka frågor 
och funderingar samt även en del förbättringsmöjligheter för projektet. 
Efter genomgången av projektet på plats upplever kommunens 
representanter att det från samtliga deltagare fanns en positiv inställning till 
förslaget kring färdig lösning men ändå en viss fortsatt oro kring 
entreprenadskedet.  
Det beslutades att ett nytt samråd ska ske när projektledare och entreprenör 
bearbetat alla inkomna synpunkter kring logistiken i samband med 
etablering vecka 37. Därutöver var alla överens om att en fortsatt tät dialog 
är nödvändig för alla parter. 

Förslag inför framtida projekt och samrådsprocesser 

Utifrån utfallet på det sista samrådet 2022-08-18 kan man konstatera att 
hela denna situation hade kunnat undvikas genom att ställa en kontrollfråga 
till varje berörd verksamhet i området om de fått den information de 
behöver. Det finns ingen acceptabel ursäkt för att en enskild näringsidkare 
upplever att information och kommunikation inte fungerat bra. Däremot 
kan man alltid försöka göra det bättra vid nästa tillfälle. 

En lösning skulle kunna vara att ÖSK eller annan kommunal förvaltning 
alltid i större projekt säkerställer att kommunens handelsrepresentant samt 
näringslivsavdelning alltid har aktuell information och att de i sin tur 
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upprättar en rutin för att ställa kontrollfrågor till berörda näringsidkare 
inom och i anslutning till aktuella arbetsområden.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse om Tors plan 2022-07-20 
Svar på skrivelse, projektchef 2022-08-19 

Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Samhällsbyggnadsgruppen 
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KSAU § 160/2022 Dnr 2020/177 

Svar på motion från Lennart Beijer, V, om 
Hulingen runt 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att komplettering av tjänsteskrivelse ska göras och 
ärendet får återkomma till nästa sammanträde. 

Sammanfattning 
Ett förslag till svar på motion om Hulingen runt med cykel överlämnas för 
beslut. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, har 2020-11-26 lämnat in en 
motion om Hulingen runt med cykel. I motionen framförs att sjön Hulingen 
spelar en viktig roll för Hultsfreds självkänsla. Motionsställaren föreslår att 
möjligheterna till att uppföra en cykelled runt sjön Hulingen undersöks.  

Samråd har skett med motionsställaren för att säkerställa motionens 
intentioner. 

Arbetsutskottet beslutade §262/2020 att remittera motionen till kultur- och 
fritidsförvaltningen i samråd med Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
(ÖSK) för yttrande. 

En dragning av förslag till yttrande över motionen sker på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Lennart Beijer, V 
Kommunfullmäktige § 117/2020  
Kommunstyrelsens arbetsutskott §262/2020 
Yttrande kultur- och fritidschef 2022-05-27 

Skickas till 
Kultur- och fritid 
ÖSK 
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KSAU § 161/2022 Dnr 2019/168 

Svar på motion från Monica Bergh, KD, om 
cykelplan för Hultsfreds kommun 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen om cykelplan besvarad med hänvisning till det arbete 
som pågår för att utveckla en trafikplan. I denna ska en cykelplan ingå som 
då kan ge ett stöd till prioriteringar.

Sammanfattning 
Ett förslag till svar på motion om cykelplan för Hultsfreds kommun 
överlämnas för beslut. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Monica Bergh, KD, har 2019-11-07 lämnat in en 
motion om cykelplan för Hultsfreds kommun. Kontakt har tagits med 
motionären för att säkerställa motionens intentioner. 

Arbetsutskottet beslutade §251/2019 att remittera motionen till kultur- och 
fritidsförvaltningen i samråd med turism- och informationschefen. 

Följande yttrande har nu lämnats: 
” Hultsfreds kommun har i nuläget ingen egen cykelplan, såsom en del 
andra kommuner. Ett arbete med att ta fram en trafikplan för Hultsfreds 
kommun pågår hos ÖSK och miljö- och byggnadskontoret. Trafikplanen 
kommer att behandlas politiskt efter remisser till berörda förvaltningar, 
bland annat kultur- och fritidsförvaltningen och informationsenheten. 

Den kommande trafikplanen lyfter att det ska vara enkelt, bekvämt och 
säkert att cykla i Hultsfreds kommun. Invånarna ska se cykel som ett 
självklart sätt att ta sig runt, särskilt för korta resor.  

Inriktningarna för området cykel i planen är: 
• Huvudcykelstråk ska knyta ihop tätortens olika områden och viktiga

målpunkter, såsom skolor, arbetsplatser och allmänna målpunkter.
• Huvudcykelstråk ska ha en god och tillgänglig standard.
• Det ska vara enkelt och säkert att parkera cyklar vid skolor,

arbetsplatser och allmänna målpunkter
• Förutsättningar till cykling mellan kommunens olika tätorter ska

förbättras.
• Rekreations- och turiststråk ska byggas ut.
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• Lokalgatorna i tätorterna ska vara trafiksäkra för cykling blandtrafik

Utöver arbetet med trafikplanen, pågår inom cykelområdet i nuläget dessa 
insatser: 

• En projektansökan till Tillväxtverket för ”Cykla utmed Emån” ska
skickas in hösten 2022.

• Produktutveckling inom cykelområdet tillsammans med föreningar
och turistanläggningar, i samarbete med Vimmerby och Eksjö
kommuner.

• Den 10 september 2022 arrangeras evenemanget ”Lönneberga
Gravel” med fokus på grusvägscykling.

• Utvecklingen av Dackestupet 2025 och mountainbikecykling, där
en ansökan till Tillväxtverket är inskickad.”

Beslutsunderlag 
Motion från Monica Bergh, KD, 2019-11-07 
Kommunfullmäktige §121/2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §251/2019 
Yttrande turism- och informationschef 2022-06-29 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 162/2022 Dnr 2019/110 

Svar på motion från Anders Andersson, KD, 
angående cykelled mellan Järnforsen och 
Målilla 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad med att en mer omfattande förstudie i 
samverkan med andra kommuner blir nästa steg i arbetet. En 
projektansökan skickas till Tillväxtverket under hösten 2022. 

Sammanfattning 
Ett yttrande på motion angående cykelled mellan Järnforsen och Målilla 
överlämnas för beslut. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Anders Andersson, KD, har 2019-06-18 lämnat in 
en motion angående cykelled mellan Järnforsen och Målilla. 

Motionsställaren menar att järnvägsbanken mellan Järnforsen och Målilla 
skulle bli en bra cykelled, och föreslår därför att förutsättningarna och 
kostnaderna för att anlägga en cykelled undersöks. Kontakt har skett med 
motionsställaren för att säkerställa motionens intentioner. 

Arbetsutskottet beslutade § 153/2019 att remittera motionen till kultur- och 
fritidsförvaltningen i samråd med turism- och informationschefen för 
yttrande. 

En förstudie med stöd från Leader Astrid Lindgrens Hembygd; ”Cykla 
utmed Emån” genomfördes under 2019. I förstudien undersöktes en möjlig 
cykelväg utmed Emån från Järnforsen till Högsby.  

Förstudien slutrapporterades under 2020 med slutsatsen att hela området 
kring ån måste vara med i det fortsatta arbetet; ”från källa till hav”. Man 
bör också satsa på att göra sträckningen till en nationell cykelväg. 

Nästa steg är en mer omfattande förstudie. Intresse finns från kommunerna 
Mönsterås, Oskarshamn, Vetlanda, Eksjö och Nässjö. En projektansökan 
ska skickas in till Tillväxtverket under hösten 2022.  

Beslutsunderlag 
Motion från Anders Andersson, KD, 2019-06-18 
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Kommunfullmäktige §83/2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§153/2019, 200/2019 
Yttrande turism- och informationschef 2022-06-30 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 163/2022 Dnr 2022/113 

Tomtpriser 2023 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att förslag till tomtpriser 2023 skickas till budget-
beredningen inför antagande av budget 2023 med nya kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Förslag till taxor avseende tomtpriser 2023. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till taxor för 2023 års tomtpriser har lämnats in av 
fastighetsförvaltningen och sammanställts av ekonomikontoret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomikontoret 2022-07-04 

Skickas till 
Budgetberedningen 
Ekonomikontoret 
Kommunkansliet 
Fastighetsförvaltningen 
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KSAU § 164/2022 Dnr 2022/114 

Försäljning av fastighet X 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till 
köpekontrakt för fastigheten X i Hultsfred. 

Ärendebeskrivning 
Tre företag har visat intresse för X när kommunen förvärvat byggnaden på 
fastigheten. Av de anbud som inkommit har föreslagen köpare högsta 
budet på 810 000 kronor. Förslag till köpekontrakt för X har upprättats.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD 2022-07-06 

Skickas till 
Kommunstyrelsen       
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KSAU § 165/2022 Dnr 2022/111  
 
Remiss av promemorian Elever i grundskolan, 
specialskolan, sameskolan och 
gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare 
takt och på en högre nivå 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera remissen till barn- och 
utbildningsnämnden för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande 
eller förslag att avstå detta. 
 
Sammanfattning 
Utbildningsdepartementet har översänt promemorian Elever i grundskolan, 
specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i 
snabbare takt och på en högre nivå på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Utbildningsdepartementet har översänt promemorian Elever i grundskolan, 
specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i 
snabbare takt och på en högre nivå på remiss. Svar på remissen ska vara 
Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 28 oktober 2022. 
 
I promemorian finns förslag om bättre möjligheter för elever i grund-
skolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan att läsa på en högre 
nivå och gå fram i snabbare studietakt. Det är viktigt att elever som inte får 
den utmaning de behöver i undervisningen får möjlighet att utvecklas efter 
sina egna förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. Det kan leda till en bättre undervisningssituation och 
till bättre kunskapsresultat för dessa elever. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, 
sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en 
högre nivå  
 
Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KSAU § 166/2022 Dnr 2022/115  
 
Remiss Vägledning om förlängd tidsfrist och 
mindre stränga kvalitetskrav  
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera remissen till miljö- och 
byggnadsnämnden för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller 
förslag att avstå detta. 
 
Sammanfattning 
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten om vägledning om förlängd 
tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. 
 
Ärendebeskrivning 
Havs- och vattenmyndigheten har översänt Vägledning om förlängd 
tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav med tre bilagor på remiss. 
 
Remisstiden går ut 30 september 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav 
med bilagor 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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KSAU § 167/2022 Dnr 2022/13  
 
Redovisning av öppna ärenden 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar godkänna redovisningen per 2022-08-16. 
 
Sammanfattning 
Sammanställning av ärenden görs två gånger per år. 
 
Ärendebeskrivning 
En sammanställning har gjorts över öppna ärenden. Per 2022-08-16 är det 
59 ärenden öppna varav 15 är motioner. Det äldsta ärendet är från 2017-05-
23. 
 
Vad gäller motionerna har kultur- och fritid 3 stycken och ÖSK 2 stycken. I 
övrigt är motionerna jämnt fördelade. 
 
Vid förra redovisningen 2022-01-17 var det 63 ärenden varav 14 motioner. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 
 
Skickas till 
Kommunsekreteraren 
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KSAU § 168/2022   
 

Anmälningsärenden 
1. Nystartade företag maj 2022 
2. Trafikföreskrift för väg 23, beslut från Trafikverket 
3. Konsekvensutredning av förslag om hastigheter för väg 23 
4. Flaggning med Ukrainas flagga utanför kommunhuset 24 augusti.  
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