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KSAU § 215/2022 Dnr 2020/130 

Avrapportering Stationsområdet i Hultsfred 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 

Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde lämnar projektchef Jens Karlsson och 
avdelningschef Klas Svensson en aktuell lägesrapport gällande 
Stationsområdet. 

Skickas till 
Projektchefen 
Avdelningschefen 
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KSAU § 216/2022 Dnr 2022/161 

Ansvarsfördelning för Svartsjödeponin 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till 
egenkontrollprogram inklusive ansvarsfördelning för Svartsjödeponin. 

Vidare föreslås att Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) ges i 
uppdrag att ta fram lämplig formulering till förbundsordningen för att 
säkerställa framtida hantering av liknande anläggningar.   

Sammanfattning 
Ett åläggande av tillsynsmyndighet kring bland annat ansvarsfördelning för 
Svartsjödeponin har inkommit till kommunstyrelsen. Förslag till 
egenkontrollprogram inklusive ansvarsfördelning har tagits fram. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har i inspektionsrapport från miljö- och byggnads-
förvaltningen, daterad 2022-09-19, blivit ålagda att redovisa vilken 
organisation som har ansvaret för de olika delarna i 
miljökontrollprogrammet för Svartsjödeponin uppfylls, samt för att 
paragraf 4–6 i förordning 1998:901 efterlevs. 

Bakgrund 
Under 2006–2007 färdigställdes saneringen av Svartsjöarna. I samband 
med detta togs ett miljökontrollprogram fram, där det framgår hur 
uppföljning och provtagning ska ske. 2014 godkändes sluttäckningen av 
den deponi av muddermassor som skapades strax väster om Övre 
Svartsjön, av Länsstyrelsen. I samband med etta övergick tillsynsansvaret 
till miljö- och byggnadsförvaltningen på Hultsfreds kommun. 
En tillsyns-/tillståndsavgift betalas dock fortfarande till Länsstyrelsen som 
kan ses som en form av avbetalning över tid för tillståndet.  
Miljö- och byggnadsförvaltningen var projektägare av sluttäckningen till 
och med 2015. Därefter har Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
(ÖSK) hanterat de praktiska frågorna i miljökontrollen genom samma 
konsulter som tog fram miljökontrollprogrammet.  

Nuvarande ansvarsfördelning och hantering 
Även om ÖSK har praktisk hanterat miljöprogrammet har aldrig ett 
formaliserat beslut tagits för uppdraget. Inte heller för övriga deponier på 
kommunal mark.  
De projektmedel som finns kvar för efterkontroll ligger som ett 
bidragsprojekt under miljö- och byggnadsnämnden men utanför budget. 

4



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-01 

2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ÖSK har konterat kostnaderna på detta bidragsprojekt idag. 
I aktuellt ärende har ÖSK avslutat samverkan med tidigare anlitad konsult, 
som var densamma som tog fram miljöprogrammet och därefter löpande 
hanterat provtagningar med mera, och i stället anlitat Emåförbundet. 
Huvudorsaken till detta är att Emåförbundet som kommunen är medlem i 
har lokalkunskaper om projektet, rätt kompetens att kunna utföra de 
praktiska delarna av uppdraget samt en lokal förankring i området. Det 
innebär också en avsevärt billigare er-sättning vilket gör att avsatta medel 
kan nyttjas till åtgärder och djupare analyser i stället för provtagningar och 
resekostnader. 

Förslag till fortsatt hantering 
Ett samrådsmöte mellan miljö- och byggnadschefen, kommunchefen och 
projektchefen har genomförts för att försöka lösa aktuellt ärende men även 
skapa en formell struktur framåt för hur denna typ av ärenden ska hanteras.  
I aktuellt ärende finns ett förslag till egenkontrollprogram samt ansvarsför-
delning framtaget som uppfyller de krav som miljö- och byggnadsnämnden 
ålagt kommunstyrelsen. I ansvarsfördelningen finns en tydlig 
gränsdragning av ansvaren mellan ÖSK och KS men även Emåförbundets 
roll. Framåt finns ett behov av att i samband med kommande revidering av 
förbundsordningen även lägga till deponier och det ansvar ÖSK ska ha för 
dessa. Både för att tydliggöra skillnaden i ansvar mellan kommunstyrelsen 
och ÖSK men även för att underlätta tillsynsmyndigheterna var ansvar ska 
riktas i olika frågor. 

Var i förbundsordningen och på vilket sätt det ska formuleras får ÖSK titta 
vidare på i samverkan med kommunkansliet och kommunjuristen. 
Bidragsprojektet föreslås läggas under kommunstyrelsen istället för hos 
miljö- och byggnadsnämnden och att ÖSK kan fortsätta kontera 
projektrelaterade kostnader på den budgeten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse projektchef 
 MBN-2021-6673 Inspektionsrapport 
Egenkontrollprogram Svartsjödeponin 

Skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Ekonomikontoret 
Emåförbundet 
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KSAU § 217/2022 Dnr 2022/163 

Begäran om starttillstånd för 
investeringsprojekt ”Utbyte av gångbro vid 
bolagsområdet i Virserum”  
Beslut 
Arbetsutskott beslutar ge starttillstånd för investeringsprojekt ”Utbyte av 
gångbro vid bolagsområdet i Virserum”. 

Vidare beslutas att bron som leder ut över privat mark på Dansö ska vara 
kvar tills vidare. 

Ärendebeskrivning 
Upphandling av entreprenaden är genomförd och sex anbud har inkommit. 
Projektet avser åtgärder på gångbro vid bolagsområdet i Virserum.  

Projektet har en budget på 324 tkr för projektering och 2 075 tkr för 
utförande. Budgeten är fördelad på 2022 respektive 2023 och de beloppen 
ryms inom förslag till förändring av budget 2022 – 2025 som är presenterad 
i pågående budgetprocess. 

Projekteringen har med tillhörande utredningar, förprojektering, 
detaljprojektering och upphandling uppgått till ca 350 tkr. 

Bedömd totalkostnad, utifrån lägsta anbud, projektering, byggledning, 
besiktning och upparbetad kostnad 2021 - 2022 uppgår till ca 1 700 tkr. 
Det betyder att det finns en marginal på ca 700 tkr utifrån just nu rådande 
förutsättningar.  

Dessa medel kommer användas för att avyttra den andra bron som leder ut 
över privat mark mot Dansö. Ksau har tidigare beslutat att denna bro till 
bolagsområdet ska prioriteras före den bron till Dansö för att styra gående 
över bolagsområdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse projektchef 2022-08-11 

Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 218/2022 Dnr 2022/162 

Begäran om starttillstånd för 
investeringsprojekt ”Byte av 
multifunktionsskrivare” 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar ge starttillstånd för investeringsprojektet ”Byte av 
multifunktionsskrivare”. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande avtal Utskrift som tjänst (UST) går ut 2023-05-31 och det finns 
ingen möjlighet att förlänga det avtalet. I gällande avtal leasas 
multifunktionsskrivarna medan klickkostnader och övriga supportkostnader 
faktureras kvartalsvis. Kostnaderna för leasing och klick debiteras ut till 
verksamheterna som tar kostnaderna från egen budget.  

Nästa avtalsperiod (2023-2028) kommer att baseras på Addas ramavtal 
”Multifunktionsskrivare, skrivare och tjänster 2019”. Ramavtalet tillåter 
inte leasing utan ett inköp är det enda alternativet. En 
multifunktionsskrivare har en avskrivningsperiod på 5 år. Efter 5 år räknas 
både maskinens ekonomiska värde och teknisk livslängd till 0. 

För att ersätta dagens 55 multifunktionsskrivare krävs en investering på 
2000 tkr. IT-enheten tar investeringen och fördelar ut 
avskrivningskostnaderna på verksamheterna under 5 år. 

På grund av världsläget gällande komponentbrister behövs en beställning 
av multifunktionsskrivare läggas inom närtid för att säkra leverans innan 
2023-05-31. Där av begäran av starttillstånd redan nu. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse IT-chef 2022-10-25 

Skickas till 
It-kontoret 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 219/2022 Dnr 2022/154 

Begäran om ställningstagande för vindkraftverk 
vid Aspeland 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet får behandlas i partigrupperna för att 
sedan återkomma till arbetsutskottet. 

Sammanfattning 
Miljöprövningsdelegationen anhåller om kommunens ställningstagande för 
vindkraftverk i Aspeland. 

Ärendebeskrivning 
Njordr AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen 
Kalmar län om tillstånd till en gruppstation med 12 stycken 270 meter höga 
vindkraftverk på fastigheten Tillingeby 6:1, Stora Aby 23:10, Stora Aby 
23:11 och Stora Aby 7:7 vid Aspeland i Hultsfreds kommun. 
Miljöprövningsdelegationen anhåller härmed om kommunens 
ställningstagande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. Ställningstagandet ska 
vara miljöprövningsdelegationen tillhanda senast den 20 december 2022. 
Förlängd svarstid till den 14 februari 2023 har godkänts.  

Beslutsunderlag 
Begäran om ställningstagande samt bilagor 

Skickas till 
Gruppledarna i partierna 
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KSAU § 220/2022 Dnr 2022/164  
 
Direktiv för beräknad ram och budget 2024 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar fastställa föreslagna direktiv för att beräkna ram 
och budget 2024, med ändringen att minskad befolkning ändras till 75 i 
stället för föreslagna 115. 
 
Sammanfattning 
Direktiv för budget 2024 ska fastställas för att möjliggöra beräkning av 
budgetram.  
 
Ärendebeskrivning 
För att ram till budget 2024 ska kunna beräknas måste ett antal parametrar 
beslutas. Flera av parametrarna som behövs till direktiven baseras på SKRs 
”Budgetförutsättningar för åren 2022-2025” (cirkulär 22:37) för KPI, KPIF 
och löneökningar. Där det finns avtal med andra index eller 
beräkningsgrunder, ska de användas.  
 
De viktigaste parametrarna är utanför SKRs förslag och föreslås enligt nedan:  

• minskad befolkning med 115 per år  
• oförändrad skattesatts på 21,91 kronor per skattekrona  
• demografimodellerna används, där den generella modellen innebär 

anpassningar på 1% 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse koncerncontroller 2022-10-24 
Direktiv för att beräkna ram/budget 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 221/2022 Dnr 2022/111  
 
Svar på 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 anta barn-och utbildningsnämndens yttrande 
som sitt eget och översända detsamma till Utbildningsdepartementet. 
 
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. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 165/2022 att remittera remissen till barn- och 
utbildningsnämnden för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande 
eller förslag att avstå detta. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat följande förlag till yttrande: 
” Barn- och utbildningsnämnden är positiva till förslagen om ändringar i 
läroplanerna, skolförordningen och i gymnasieförordningen. Förslagen är 
viktiga för att skapa goda möjligheter för högpresterande och särskilt 
begåvade elever att läsa i snabbare takt och på en högre nivå.  
 
Barn- och utbildningsnämnden anser att det är viktigt att betona skolans 
ansvar för högpresterande och särskilt begåvade elever. Det är därför 
viktigt att Skolverket kan vara en stödjande resurs för rektorer och skolor 
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eftersom utmaningarna att lyckas med en högkvalitativ undervisning för 
dessa elever inte är enkel att organisera.  
 
I en mindre kommun kan det vara både organisatoriska och ekonomiska 
svårigheter för att lyckas med uppdraget. De högpresterande eleverna 
behöver både acceleration och berikning inom olika ämnesområden vilket 
ställer höga krav på lärarens undervisning.  
 
 
Förslaget om att tillåta fjärrundervisning anser barn- och 
utbildningsnämnden är en viktig förutsättning för att kunna ge särskilt 
begåvade elever en undervisning på en högre nivå när det inte räcker till 
inom den egna skolan.  
 
För att kunna bedriva fjärrundervisning eller undervisning på plats på en 
högre nivå än som ryms inom berikning i klassrummet krävs samverkan 
mellan de lärare som undervisar och det finns också behov av speciallärare 
som samordnar elevens undervisning mellan stadier. Det krävs resurser för 
att kunna erbjuda undervisning på en högre och snabbare nivå. Det går inte 
att utgå från att en yngre elev ska kunna läsa med elever på ett högre 
stadium och att undervisningen uppnår förväntat resultat i lagförslagen. 
 
De organisatoriska svårigheterna, för att lösa utbildning för särskilt 
begåvade elever för att ge dem den ledning och stimulans de har rätt till, 
anser barn- och utbildningsnämnden leder till högre utbildningskostnader 
för huvudmannen och håller inte med utredningen om att det inte medför 
några ökade behov av statlig finansiering. 
 
Barn- och utbildningsnämnden är positiva till förslagen om ändringar i 
läroplanerna, skolförordningen och i gymnasieförordningen om bättre 
möjligheter före elever att läsa på en högre nivå och gå fram i snabbare 
studietakt.” 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, 
sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en 
högre nivå  
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 165/2022 
Barn- och utbildningsnämnden § 66/2022 
 
Skickas till 
Utbildningsdepartementet 
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KSAU § 222/2022 Dnr 2022/124  
 
Svar på remiss Ett fönster av möjligheter – 
stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat 
boende 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta socialnämndens förslag 
till yttrande som sitt eget och översända detsamma till Socialdepartementet. 
 
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. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 184/2022 att översända remissen till 
socialnämnden för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller 
besked om att avstå detta. 
 
Socialförvaltningen har lämnat yttrande på remissen som 
sammanfattningsvis innebär att det finns flera brister i remissförslaget. 
Yttrandet finns i sin helhet i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Ett fönster av möjligheter – stärkta 
rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 184/2022 
Socialnämndens arbetsutskott § 71/2022 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 223/2022 Dnr 2022/59  
 
Redovisning av motioner under beredning 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
godkänna redovisningen av motioner under beredning per 2022-10-26. 
 
Sammanfattning 
Kommunkansliet har i uppdrag att två gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige vad gäller motioner under beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunkansliet har tagit fram en sammanställning av motioner som är under 
beredning per 2022-10-26. Det är 11 motioner. Den äldsta är från 2021-06-21. 
 
Moratorium C Kansliet 
Offentliga toaletter vid 
strandpromenaden S, V Kultur- och fritidsförvaltningen, ÖSK 

Konst på kommunens fasadväggar S 
ABHB, Hultsfred Trygga hem, kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Arbetsskor till personal inom vård 
och omsorg S Socialnämnden, personalkontoret 

Träbyggnadsstrategi 
M, 
S Samhällsbyggnadsgruppen 

Språkkrav i vård- och omsorg SD Socialnämnden 
Vänorter i Norden och Ukraina KD Turism- och informationschefen 
Badplatsen vid Hesjön S Kultur- och fritidsförvaltningen, ÖSK 
Parkeringsmöjligheter vid 
Kaffeberget C ÖSK, kultur- och fritidsförvaltningen 
Hemlösa katter C Miljö- och byggnadsnämnden 
Fri skolfrukost KD Barn- och utbildningsnämnden 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare 2022-10-26 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 224/2022 Dnr 2022/159  
 
Ungdomsforum 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar ge berörda nämnder, styrelse, förbund, bolag och 
KLT i uppdrag att återkomma med synpunkter och förslag på åtgärder vad 
gäller redovisningen av ungdomsforum som tidigare gjorts i fullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Under hösten 2021 svarade 75% av åk 8 eleverna och 78% av åk 2 eleverna 
på gymnasiet på luppenkäten.Ungdomsforum har genomförts på Prolympia 
och Albäcksskolan i samtliga klasser. Elevråden har genomfört och 
sammanställt svaren på frågorna till lupp styrgrupp, där vi haft fördjupande 
diskussioner med elevråden. 
 
Återkoppling bland eleverna på skolorna kommer ske i februari månad. 
Tidsplan för nämnd, styrelse, förbundsdirektion samt de kommunala 
bolagen att återkoppla till lupp styrgrupp vad som händer, vilka beslut har 
tagits, var i processen står vi, är satt till 27 januari. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse fritidssekreterare 2022-10-24 
 
Skickas till 
Berörda nämnder, styrelse, förbund och bolag 
KLT 
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1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 225/2022 Dnr 2022/160  
 
Översyn styrdokument 2022 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna översyn av styrdokument 2022 enligt överlämnad lista.  
 
Sammanfattning 
Kommunkansliet har uppdrag att informera kommunfullmäktige om 
styrdokument och aktualitet. Nu sker redovisning för år 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Kommunkansliet har uppdraget att bevaka och informera 
kommunfullmäktige om styrdokumenten och den översyn som ska ske 
kontinuerligt. Detta enligt tidigare beslut som var ett svar på en av 
revisorernas granskningsrapport. I styrmodellen finns dokumentet 
”Riktlinjer för begrepp på styrande dokument i Hultsfreds kommun”. Här 
finns hur namnsättning och beslutsgång ska vara. 
 
Kommunfullmäktige beslutade § 128/2019 att godkänna en rutin där 
styrdokument ska ses över varje mandatperiod. Rutinen innebär att 
kommunfullmäktige ska ha en fortsatt årlig redovisning. Till denna 
redovisning bifogas en aktuell lista över styrdokument som ska beslutas av 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Vid samma tillfälle kan också 
beslut tas om att styrdokument som inte längre är aktuella upphör att gälla. 
De styrdokument som tas på annan nivå ska ses över hos respektive nämnd, 
styrelse eller direktion.  
 
Översyn styrdokument 2022 
En del styrdokument är under revidering och en del kommer att revideras. I 
och med ny mandatperiod ska samtliga styrdokument ses över hos 
respektive nämnder, styrelser och direktion. Lista för 2022 överlämnas för 
godkännande av kommunfullmäktige.           
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2022-10-25 
Lista över styrdokument 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 226/2022 Dnr 2022/153  
 
Val av begravningsombud 2023-2026 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att nominera Sture Bergh som begravningsombud 
enligt motiveringen i ärendebeskrivningen. 
 
Sammanfattning 
Förslag på begravningsombud överlämnas till arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen Östergötland har översänt en remiss om att det är dags att 
lämna förslag på lämplig person som kan förordnas som begravnings-
ombud för perioden 2023-2026. Förslaget ska vara skriftligt motiverat. 
 
Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom 
Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tar tillvara på de 
personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen 
begravningsombud för kommunerna inom Kalmar län.    
 
Arbetsutskottet beslutade § 214/2022 att skicka ut information till alla 
partier för möjlighet att kunna lämna förslag på begravningsombud. 
 
Förslag på att nominera Sture Bergh har överlämnats till arbetsutskottet. 
Motivering är enligt följande: 
 
” Sture Bergh är 70 år och före detta banktjänsteman. Sture är väl insatt i 
ekonomiska angelägenheter och är bland annat revisor i några större 
föreningar. Han innehar också uppdrag som kassör i 
föreningssammanhang. Han är för närvarande ledamot av valnämnden i 
Hultsfreds kommun och kommer förmodligen att nomineras för en ny 
mandatperiod. Sture Bergh åtnjuter stor respekt och har stor integritet. Med 
tanke på uppdragets art som begravningsombud kan noteras att Sture inte är 
medlem i Svenska Kyrkan, samtidigt som han är väl insatt i olika 
livsåskådningar och begravningsseder.  
 
Med det som anförts här anses Sture Bergh väl uppfylla kriterierna för 
begravningsombud enligt Begravningslagen (1990:1144; t o m SFS 
2019:867) 10 kap, 2 §” 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Länsstyrelsen Östergötland med bilagor 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 214/2022 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
Skickas till 
Länsstyrelsen Östergötland 
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KSAU § 227/2022   
 

Anmälningsärenden 
1. Nystartade företag september 
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