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KS § 77/2022 Dnr 2022/105 

Uppföljning av tillväxt- och näringslivsprogram 
2020-2023 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningen 
2021 för tillväxt- och näringslivsprogrammet 2020–2023.  

Sammanfattning 
Arbetsgrupper i respektive insatsområde har gjort uppföljning av år 2021, 
Tillväxt- och näringslivsprogram 2020 - 2023. 

Ärendebeskrivning 
Av de operativa målen och aktiviteterna i programmet har 13 genomförts, 
53 har utvecklats positivt, 35 är neutrala, 15 har utvecklats negativt och 2 
har ej varit mätbara.  
Tillväxt- och näringslivsrådet informeras om uppföljningen 2021-05-19.  

I insatsområde 1 är aktiviteterna 1.1.4 och 1.7 genomförda.  
I insatsområde 2 är inga mål eller aktiviteter genomförda.  
I insatsområde 3 är inga mål eller aktiviteter genomförda.  
I insatsområde 4 är inga mål eller aktiviteter genomförda. 
I insatsområde 5 är aktiviteterna 5.1.3, 5.3.2, 5.4. 5.4.1, 5.5.2, 5.5.4 och 
5.5.6. genomförda.  
I insatsområde 6 är inga mål eller aktiviteter genomförda.  
I insatsområde 7 är aktiviteterna 7.1 och 7.1.3 genomförda. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse utvecklingschef 2022-06-07 
Tillväxt- och näringslivsprogram samt uppföljning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §141/2022 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 78/2022 Dnr 2020/130 

Utveckling av stationsområdet som besöksmål 
för dressin och smalspår 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till trepartsavtal 
mellan kommunen och Förvaltnings AB Smålandsbanan och Föreningen 
Smalspåret Växjö -Västervik Hultsfredsavd. 

Finansiering sker 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §145/2022 

Skickas till 
Informationsenheten 
Ekonomikontoret 
Förvaltnings AB Smålandsbanan 
Föreningen Smalspåret Växjö -Västervik Hultsfredsavd 
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KS § 79/2022 Dnr 2022/119 

Anläggningsarrende för solcellspark på del av 
X

Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
arrendeavtalet solcellspark på del av fastigheten X.  

Sammanfattning 
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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 170/2022 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 80/2022 Dnr 2022/110 

Hantering av personuppgifter i samband med 
webbpublicering av kallelser och protokoll 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 151/2022 

Skickas till 
Styrelse, nämnder och förbund 
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KS § 81/2022 Dnr 2022/114 

Försäljning av fastighet X 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 164/2022 

Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KS § 82/2022 Dnr 2022/121 

Markavtal Open Infra 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 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. 

Yrkanden 
Per-Inge Pettersson, C, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor 2022-08-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173/2022 

Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KS § 83/2022 Dnr 2022/83 

Svar på motion från Alexander Steinvall, C, om 
funktion och utplacering av varningssystemet 
VMA 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår 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. 

Under ett pågående VMA kan man hitta aktuell information på 
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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, 149/2022 
Yttrande räddningschef 2022-06-10 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 84/2022 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 
Kommunstyrelsen föreslår 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 
cykelplanen som är ett inriktningsunderlag för hur gång- och 
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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, 157/2022 
Yttrande projektchef 2022-07-08 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 85/2022 Dnr 2019/168 

Svar på motion från Monica Bergh, KD, om 
cykelplan för Hultsfreds kommun 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 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.
• Lokalgatorna i tätorterna ska vara trafiksäkra för cykling blandtrafik
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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, 161/2022 
Yttrande turism- och informationschef 2022-06-29 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KS § 86/2022 Dnr 2019/110 

Svar på motion från Anders Andersson, KD, 
angående cykelled mellan Järnforsen och 
Målilla 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår 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, 162/2022 
Yttrande turism- och informationschef 2022-06-30 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

17



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-06 

1(2) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KS § 87/2022 Dnr 2020/177 

Svar på motion från Lennart Beijer, V, om 
Hulingen runt 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår 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  
den entreprenad som redan idag pågår, gällande möjligheten av utbyggnad 
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av strandpromenaden så man kan ta sig till Herrstorpet och vidare till 
Hultåsa. 

Beslutsunderlag 
Motion från Lennart Beijer, V 
Kommunfullmäktige § 117/2020  
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 262/2020, 160/2022, 171/2022 
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidschef 2022-05-27 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KS § 88/2022 

Anmälan av delegationsbeslut 
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar 
kommunstyrelsen handläggning anmäls till kommunstyrelsen 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-06-14 2022-06-21 2022-06-28 2022-08-23 2022-08-30 

AB Hultsfred Bostäder 
2022-05-20 

Hultsfreds Kommunala Industri AB 
2022-06-07 

Rock City AB 
2022-04-25 

Invensys Property Company 
2022-03-29 2022-04-25 

Delegationsbeslut 
Ordförande 
Serveringstillstånd Vena lägenhetshotell  2022-06-07 
Serveringstillstånd Hultsfreds fotbollsklubb 2022-06-21 
Beslut om att översända svar på remiss Sänk 2022-06-21 
tröskeln till en god bostad 
Starttillstånd investeringsprojekt Aspedalsgatan 2022-08-12 

Utredare/inspektör 
Serveringstillstånd Skirö AIK 2022-06-17 

Räddningschef 
Anställande av brandman i beredskap 2022-06-27 
samt instruktör 

Kommunchef 
Företagsstöd till tillgänglighet.nu 2022-08-26 

Meddelande 
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 

Ledamot   Tjänstgörande ersättare 
Närvar- 
ande Ja Nej 

§ 
Ja Nej 

§ 
Ja Nej 

1 Lars Rosander, C X 

2 Åke Nilsson, KD X 

3 Tomas Söreling, S X 

4 Åke Bergh, M X 

5 Per-Inge Pettersson, C X 

6 Åsa Landberg, C Gunilla Aronsson, C X 

7 Ronny Olsson, C X 

8 Nermina Mizimovic, S X 

9 Tommy Rälg, S X 

10 Tommy Ejnarsson, V X 

11 Göran Gustafsson, SD X 
  11/11 
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