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§ 174 Rapport kring Hultsfreds kommun
Makeover 
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§ 175 Uppdatering angående fordonsenhet 2020/126 

§ 176 Svar på motion från Owe Samuelsson, C,
om fontän i sjön Hulingen 
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§ 177 Svar på motion från Tomas Söreling och
Tommy Rälg, båda S, om utegym i 
Mörlunda med flera orter 

2022/107 

§ 178 Svar på motion från Tomas Söreling, m fl
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föreningskansli 

2021/194 

§ 179 Gemensamma regler för kommunala
pensionärsrådet (KPR) och kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR) 

2022/130 
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Astrid Lindgrens Hembygd för åren 2023 - 
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rättigheter för barn och vuxna i skyddat 
boende 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KSAU § 174/2022 Dnr 2019/113 

Rapport kring Hultsfreds kommun Makeover 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 

Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde deltar projektchef Jens Karlsson, turism- och 
informationschef Malin Albertsson och kultur- och fritidschef Tommy 
Svensson Pöder. Det lämnas en aktuell lägesrapport kring Hultsfreds 
kommun Makeover. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 138/2019, 43/2020, 69/2021 

Skickas till 
Arbetsgruppen 
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KSAU § 175/2022 Dnr 2020/126 

Uppdatering angående fordonsenhet 
Beslut 
Ärendet utgår. 
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KSAU § 176/2022 Dnr 2021/193 

Svar på motion från Owe Samuelsson, C, om 
fontän i sjön Hulingen 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att ge Östra Smålands Kommunalteknikförbund i uppdrag att ta fram 
förslag på lämplig vattenlek/fontän/ljus i sjön Hulingen och återkomma till 
arbetsutskottet med förslag på lösning samt finansiering. Med detta anses 
motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Svar på motion om att placera en fontän i sjön Hulingen överlämnas för 
beslut. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Owe Samuelsson, C, har 2021-11-15 lämnat in en 
motion om strandpromenaden och sjön Hulingen. Motionsställaren föreslår 
att det placeras en fontän 50-60 meter ut i sjön. 

Arbetsutskottet beslutade § 277/2021 att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsgruppen för yttrande. 

Samhällsbyggnadsgruppen har berett ärendet och ser att fontän skulle 
försköna området kring sjön och strandpromenaden, däremot kan det 
krävas diverse tillstånd från olika myndigheter beroende på val av teknisk 
lösning. 

Samhällsbyggnadsgruppen föreslår därför att Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) får i uppdrag att ta fram förslag på lämplig 
vattenlek/fontän/ljus i sjön Hulingen, tillståndspröva detsamma och 
återkomma med förslag på lösning samt finansiering. 

Beslutsunderlag 
Motion från Owe Samuelsson, C, 2021-11-15 
Kommunfullmäktige § 141/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 277/2021 
Yttrande från samhällsbyggnadsgruppen 2022-09-08 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 177/2022 Dnr 2022/107 

Svar på motion från Tomas Söreling och 
Tommy Rälg, båda S, om utegym i Mörlunda 
med flera orter 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att motionen anses bifallen med anledning av kultur- och 
fritidsförvaltningens yttrande. 

Sammanfattning 
Svar på motion om utegym i Mörlunda med flera orter överlämnas för 
beslut. 

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. 

Arbetsutskottet beslutade § 148/2022 att remittera motionen till kultur- och 
fritidsförvaltningen för beredning. 

I dagsläget finns det utegym på tre orter i kommunen, Hultsfred, Målilla 
och Virserum. Efter önskemål från föreningslivet i Mörlunda har det 
beslutats att bygga ett utegym i Mörlunda. Utegymmet beräknas stå färdigt 
under hösten 2022. När det gäller övriga nämnda orter som inte har 
utegym, pågår det en nu en undersökning och diskussion med 
föreningslivet och övriga samhällsmedborgare om behovet av ett utegym. 
Detta har i sin tur lett till att det i budgetberedning 2022 äskades om ett 
utegym i Silverdalen . Detta beviljades och det kommer byggas ett utegym 
i Silverdalen under våren 2023. Kultur och fritidsförvaltningen fortsätter att 
undersöka behovet på resten av orterna som ännu inte har ett utegym,  

Beslutsunderlag 
Motion från Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S 2022-06-07 
Kommunfullmäktige § 75/2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 148/2022 
Yttrande kultur- och fritidschef 2022-09-12 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 178/2022 Dnr 2021/194 

Svar på motion från Tomas Söreling, m fl inom 
S, om inrättande av ett centralt föreningskansli 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att undersöka hur det ser ut 
i föreningslivet genom föreningsbesök, fokusgrupper med föreningar, 
enkäter med mera och sedan återkomma till arbetsutskottet. Med detta 
anses motionen bifallen. 

Sammanfattning 
En motion om inrättande av ett centralt föreningskansli har lämnats in. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling, Nermina Mizimovic, Tommy 
Rälg, Lena Hasting och Silva Andersson, samtliga S, har lämnat in en 
motion om inrättande av ett centralt föreningskansli. 

Arbetsutskottet beslutade § 278/2021 att remittera motionen till kultur- och 
fritidsförvaltningen för yttrande. 

Kultur och- och fritidsförvaltningen ser en vikande trend i det så viktiga 
samhällsbärande föreningslivet, när det gäller att få administrationen att gå 
runt i sina föreningar. Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiva 
till att få möjligheten att vara en stöttande och bärande resurs och tar gärna 
fram ett underlag för att visa om det finns ett behov av eventuellt centralt 
föreningskansli. Kommunfullmäktige föreslås därför ge kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att undersöka hur det ser ut i föreningslivet. 
Detta görs genom föreningsbesök, fokusgrupper med föreningar, enkäter 
med mera och som sedan presenteras i kommunstyrelsen arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Motion från S-gruppen 2021-11-15 
Kommunfullmäktige § 142/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 278/2022 
Yttrande kultur- och fritidschef 2022-06-29 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 179/2022 Dnr 2022/130 

Gemensamma regler för kommunala 
pensionärsrådet (KPR) och kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR) 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna gemensamma regler för kommunala pensionärsrådet och 
kommunala tillgänglighetsrådet med följande justeringar: 
1. Under punkt 1.3 lägga till att rådens mötesanteckningar anmäls till
kommunfullmäktige.
2. Under punkt 2.4 utöka SPF Seniorers representanter till 4 ordinarie och 4
ersättare samt Svenska KommunalPensionärernas Förbunds (SKPF:s)
representanter till 2 ordinarie och 2 ersättare. Anhörigföreningen föreslås
också beredas en plats som ordinarie och en ersättare. Därmed utökas
pensionärsorganisationernas representanter från 11 till totalt 14 i
pensionärsrådet.
3. Under punkt 2.5 lägga till att ersättare ska utses.

Slutligen föreslås att kommunfullmäktiges tidigare beslut om reglemente 
för kommunala pensionärsrådet § 104/2000 och för kommunala 
tillgänglighetsrådet § 85/2002 upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Ett förslag till gemensamma regler för KPR och KTR har tagits fram för 
beslut i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) hanterar frågor som berör kommunens 
pensionärer. Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och 
förändringar i samhället och då främst det som kommunen ansvarar för. 
Pensionärsorganisationernas representanter kan framföra förslag och 
synpunkter.  

Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) är en kanal till individer med olika 
funktionsnedsättningar och övriga i samhället. Handikapporganisationerna 
har möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens 
utformning och föreslå förändringar i frågor som är aktuella för de 
funktionshindrade. Representanter för handikapporganisationerna ska 
informera vidare i sina föreningar om frågor som behandlats i rådet. 
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Tidigare antagna bestämmelser om arbetsformerna antogs i 
kommunfullmäktige § 104/2000 för KPR och § 85/2002 för KTR . Dessa 
benämndes då reglemente men detta begrepp ska endast användas av 
beslutande organ och råden är endast rådgivande. Anteckningarna som förs 
på mötena är numera i form av mötesanteckningar.  

Kommunkansliet och socialförvaltningen kan se att råden har liknande 
struktur också i fler delar. Ett arbete har därför gjorts för att skapa ett 
gemensamt styrdokument för de båda råden, med en gemensam del samt 
specifika delar för varje råd. 

Förslag  
Ett förslag till gemensamma regler för råden har tagits och föreslås nu 
godkännas. Förslaget har lyfts hos KPR 20220518 och KTR 20220530. Vid 
mötet med KTR justerades text i förslaget för KTR:s del. De justeringarna 
fanns inte med i förslaget som socialnämnden behandlade men 
tillgänglighetsrådet ligger under kommunstyrelsen då socialnämndens 
förslag till beslut främst berör den gemensamma delen samt delen för 
pensionärsrådet.  

Socialnämnden har beslutat § 66/2022 att föreslå kommunfullmäktige 
godkänna förslaget med vissa justeringar enligt följande: 
1. Under punkt 1.3 lägga till att rådens mötesanteckningar anmäls till
kommunfullmäktige.
2. Under punkt 2.4 utöka SPF Seniorers representanter till 4 ordinarie och 4
ersättare samt Svenska KommunalPensionärernas Förbunds (SKPF:s)
representanter till 2 ordinarie och 2 ersättare. Därmed utökas
pensionärsorganisationernas representanter från 11 till totalt 13 i
pensionärsrådet.
3. Under punkt 2.5 lägga till att ersättare ska utses.

På sammanträdet föreslås att även komplettera med följande tillägg: 
anhörigföreningen erbjuds plats i KPR med en ordinarie och en ersättare 
vilket i sin tur innebär 14 i pensionärsrådet under förutsättning att punkt 2 i 
förslaget lämnas till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Förslag till gemensamma regler för KPR och KTR 
Socialnämnden § 66/2022 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2022-09-16 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 180/2022 Dnr 2022/131 

Ny programperiod för LEADER-området Astrid 
Lindgrens Hembygd för åren 2023 - 2029 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar om att fortsatt ingå i LEADER - området Astrid 
Lindgrens Hembygd under den nya programperioden 2023 - 2029, samt att 
medfinansiera detta med 23 kr/invånare och år. 

Den totala årliga kostnaden uppgår till cirka 325 000 kronor per år under 
åren 2023 - 2029, och belastar budgeten för näringslivsbefrämjande 
åtgärder och kontot ”Leader ALH”.  

Sammanfattning 
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd påbörjar en ny programperiod för 
åren 2023 - 2029, och önskar ett beslut om medfinansiering från de 
samverkande kommunerna om man önskar fortsätta att ingå i LEADER-
området för landsbygdsutveckling. Kostnaden uppgår till 23 kr/invånare 
och år. 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd bildades 1995 och  
samverkar med 10 kommuner i närområdet kring landsbygdsutveckling 
genom LEADER inom EU:s landsbygdsprogram.  

ALH skall innan 15 oktober ansöka om att bilda detta LEADER-område 
för kommande programperiod 2023 - 2029. Budgeten för hela perioden är 
43 441 960 kronor. För att kunna ta del av dessa miljoner är kravet att 
kommunerna/medfinansiärerna bidrar med 33%.  

ALH behöver därför ett beslut om medfinansiering för att kunna slutföra 
bildandet av LEADER - området. Vid möten i juli med alla inblandande 
kommuner/finansiärer så presenterades en budget som innebär en kostnad 
på 23 kr/invånare och år, som faktureras i förskott årligen med start i början 
av 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse turism- och informationschef 2022-08-24 

Skickas till 
Informationsenheten 
Ekonomikontoret 

12



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KSAU § 181/2022 Dnr 2022/133 

Överenskommelse om fastighetsreglering del 
av X till X 
Beslut 
Arbetsutskottet godkänner förslag till överenskommelse om 
fastighetsreglering som upprättats mellan parterna. 

Sammanfattning 
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan Hultsfreds 
kommun och AB Hultsfreds Bostäder har upprättats. Gällande mark i 
Målilla där Bostadsbolaget byggt marklägenheter 2019 som nu kan regleras 
efter att ny detaljplan vunnit laga kraft. 

Ärendebeskrivning 
Tidigare har ett köpekontrakt upprättats mellan AB Hultsfreds Bostäder 
och Hultsfreds kommun för att Bostadsbolaget skulle få bidrag och kunna 
bygga marklägenheter i Målilla. Eftersom den gamla detaljplanen inte 
stämde överens med tänkt byggande ansökte ABHB om en 
detaljplaneändring, som den 23 maj 2022 vann laga kraft. Innan dess kunde 
inte en fastighetsreglering genomföras. Det visade sig att enligt den nya 
detaljplanen så har ytan på området ABHB ska köpa justerats. Därför 
upprättas ett förslag till överenskommelse om fastighetsreglering som då 
ersätter det tidigare undertecknade köpekontraktet, daterat 2018-12-14. Och 
då även tidigare beslut av köp av mark KSAU § 137/2019. 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott föreslås godkänna förslag till 
överenskommelse om fastighetsreglering som upprättats mellan parterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD AB Hultsfreds Bostäder 2022-09-05 

Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 182/2022 Dnr 2022/135 

Köpekontrakt del av fastigheten X, 
kvarteret Lerbruket 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till köpekontrakt för del av fastigheten X, kvarteret 
Lerbruket vid Herrstorpet. 

Sammanfattning 
Förslag till köpekontrakt för del av fastigheten X, kvarteret Lerbruket. 

Ärendebeskrivning 
ETC Växjö Holding AB har inkommit med förfrågan om att köpa 
kvarteret Lerbruket vid Herrstorpet. Ett område om ca 10 207 m². Detta för 
att uppföra minst två flerbostadshus och 9 enbostadshus för permanent 
bruk. Köpeskillingen är satt till 4 500 000 kronor. Förslag till köpekontrakt 
är upprättat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD AB Hultsfreds Bostäder 2022-09-13 
Köpekontrakt 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 183/2022 Dnr 2022/132 

Granskning av översiktsplan för Eksjö kommun 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända översiktsplanen till 
samhällsbyggnadsgruppen för yttrande. 

Sammanfattning 
Eksjö kommun har översänt granskning av översiktsplan. 

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun har översänt översiktsplan för Eksjö kommun på 
granskning. Översiktsplanen är en framtidsplan för 
kommunens strategiska utveckling och ska visa hur kommunen ser på 
mark- och vattenanvändningen inom sitt geografiska område. 
Eksjö kommun vill med förslag till Översiktsplan 2040 bygga ett hållbart 
och attraktivt samhälle ökad befolkning. Utvecklingsstrategier innebär ökad 
hushållning med mark, komplettering och förtätning inom orter, utveckla 
värden inom natur, kultur och rekreation samt ge ökat utrymme för gång- 
och cykeltrafik. Översiktsplanen ger en långsiktig strategi för utveckling av 
bostäder, verksamheter och tillgänglighet i Eksjö tätort. Granskningsskedet 
pågår mellan den 7 september till 7 november 2022. 

Beslutsunderlag 
Översiktsplan samt bilagor 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsgruppen 
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KSAU § 184/2022 Dnr 2022/124 

Remiss Ett fönster av möjligheter – stärkta 
rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända remissen till socialnämnden för att 
återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller besked om att avstå detta. 

Sammanfattning 
Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat 
boende har översänts på remiss. 

Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet har översänt Ett fönster av möjligheter – stärkta 
rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende på remiss. Svar på remissen 
ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Ett fönster av möjligheter – stärkta 
rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende 

Skickas till 
Socialnämnden 
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KSAU § 185/2022   
 

Anmälningsärenden 
1. Beslut för kännedom - Tillfällig delegation i samband med ny 

avfallsupphandling 
2. Protokoll kommunförbundet Kalmar län 2022-06-22 
3. Skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet 
4. Ekonomisk avstämning kommunförbundet Kalmar län 
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1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 186/2022 Dnr 2022/141  
 
Insatser inom brottsförebyggande arbete 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera polisens förslag på insatser inom det 
brottsförebyggandet arbetet till socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidskontoret, alla inom 
samverkansfunktionen ÖSAM.  
 
Ovan nämnda ges i uppdrag att återkomma med ett remissvar på polisens 
förslag. Remissvaret lämnas samordnat och muntligt till kommunstyrelsen 
enligt överenskommen tid med kommunkansliet, dock senast februari 2023. 
Vid föredragning i kommunstyrelsen ska även Trygghetsstrategen delta och 
ge sin syn på insatserna. 
 
Ärendebeskrivning 
I mötet mellan kommunledningen och Lokalpolisområdeschefen lämnade 
polisen en punktlista på insatser som kommunen och även polisen kunde 
göra för att jobba intensivare med brottsförebyggande arbete. 
 
Skickas till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidskontoret 
Kommunkansliet 
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