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Ärendelista  2022-08-30 

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning 

§ 169 Återrapportering ekonomisk uppföljning
per 2022-04-30 - barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden 

2022/91 

2022/119 § 170 Anläggningsarrende för solcellspark på del
av X 

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

2020/177 

§ 172 Anmälningsärenden 2022/6 

§ 173 Markavtal Open Infra 2022/121 
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KSAU § 169/2022 Dnr 2022/91 

Återrapportering ekonomisk uppföljning per 
2022-04-30 - barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden  
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit redovisningarna utifrån det uppdrag om 
åtgärder för att eliminera negativa avvikelser som kommunfullmäktige 
beslutat om tidigare. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden avrapporterar utifrån 
uppdraget från kommunfullmäktige vad gäller åtgärder för att eliminera 
negativa avvikelser. 

Ärendebeskrivning 
I juni redovisades uppföljning av delårsrapporten per 2022-04-30 i 
kommunfullmäktige. Då beslutade kommunfullmäktige § 85/2022 att ge 
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i uppdrag att återkomma 
till arbetsutskottet i augusti med förslag på åtgärder för att eliminera 
negativa avvikelser.  

På dagens sammanträde redogör presidierna för socialnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden för de åtgärder som lyfts inom respektive nämnd. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 85/2022 

Skickas till 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 170/2022 Dnr 2022/119 

Anläggningsarrende för solcellspark på del av 
X
 
Förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna förslag till arrendeavtalet solcellspark på 
del av fastigheten X.  

Sammanfattning 
ETC Sol AB har kontaktat kommunen för fråga om plats för solcellspark 
Förslag till arrendekontrakt har upprättats för anläggande av solcellspark 

Ärendebeskrivning 
ETC Sol AB har kontaktat kommunen för fråga om plats för ytterligare en 
solcellspark. Ett område om ca 10 ha på del av fastigheten X har funnits 
lämplig. Förslag till 25-årigt arrendeavtal har upprättats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor 2022-08-23 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 171/2022 Dnr 2020/177 

Svar på motion från Lennart Beijer, V, om 
Hulingen runt 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta om att motionen är besvarad. Detta med hänvisning till att det gjorts 
en grundlig förundersökning om möjligheten att bygga en cykelled 
Hulingen runt.  

Det pågår arbete för att utveckla en trafikplan, där det även ingår 
infrastruktur för cyklister, såväl ur invånar- som turistiska perspektiv. 

I den entreprenad som redan idag pågår tittar man på möjligheten av 
utbyggnad av strandpromenaden så man kan ta sig till Herrstorpet och 
vidare till Hultåsa.  

Sammanfattning 
En motion om Hulingen runt med cykel har lämnats in. 

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 om motionens intentioner. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 160/2020 att remittera   
motionen till kultur- och fritidsförvaltningen i samråd med Östra Småland s 
kommunalteknikförbund (ÖSK) för yttrande. 

Kultur- och fritid har i samråd med ÖSK gjort en grundlig undersökning  
om möjligheten till att uppföra en cykelled Hulingen runt och kommit fram 
till vissa delar ligger inte i kommunal ägo.  

En del av cykelleden Hulingen runt skulle innebära att man behöver bygga 
en bro för att ta sig över till andra sidan.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med ÖSK kommit fram till att  
en cykelled Hulingen runt är inte att rekommendera, men att man tittar på  
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den entreprenad som redan idag pågår, gällande möjligheten av utbyggnad 
av strandpromenaden så man kan ta sig till Herrstorpet och vidare till  
Hultåsa. 

Beslutsunderlag 
Motion från Lennart Beijer, V 
Kommunfullmäktige § 117/2020  
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 160, 262 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 172/2022 

Anmälningsärenden 
1. Redovisning nystartade företag juni 2022
2. Redovisning nystartade företag juli 2022
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KSAU § 173/2022 Dnr 2022/121 

Markavtal Open Infra 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till 
markavtal för fiberledningar för Open Infra för område Målilla, Gårdveda, 
Rosenfors och Ämmenäs. 

Sammanfattning 
Markavtal för att möjliggöra nedläggning av fiberledning i kommunal 
mark. 

Ärendebeskrivning 
Open Infra vill få möjlighet att nedlägga fiberledning för 
bredbandskommunikation i kommunal mark i Målilla, Gårdveda, 
Rosenfors och Ämmenäs. Ett förslag till markavtal har upprättats för detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor 2022-08-29 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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