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§ 209 Delårsrapport per 2019-08-31 med
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§ 210 Samhällsfrågor - lägesrapport
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KSAU § 209/2019

Delårsrapport per 2019-08-31 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna delårsrapporten per 2019-08-31.

Sammanfattning
Ekonomikontoret presenterar uppföljning av delårsrapport per 2019-08-31
för arbetsutskottet samt presidierna för socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslutet per 2019-08-31 och
resultatet för kommunen är 41,1 mnkr. Prognosen för helåret 2019 beräknas 
bli beräknas bli 10,2 mnkr vilket är 7,7 mnkr bättre än budgeterat.
Presidierna för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden deltar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-08

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 210/2019

Samhällsfrågor – lägesrapport
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit lägesrapporten.

Ärendebeskrivning
Säkerhetsskyddschef Linus Ivarsson redogör för aktuella samhällsfrågor.

På sammanträdet deltar barn- och utbildningsnämndens presidium, 
socialnämndens presidium, barn- och utbildningschef Martin Snickars och 
socialchef Ann-Gret Sillén.

Skickas till
Säkerhetsskyddschefen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
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KSAU § 211/2019 Dnr 2019/129

Ansökan om tillstånd för vindkraftverk på 
fastigheten X
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att avstyrka ansökan från företaget Billyvind AB om tillstånd för två 
vindkraftverk på fastigheten X i Hultsfreds kommun.

Sammanfattning
Miljöprövningsdelegationen (vid Länsstyrelsen i Kalmar) har anhållit om 
kommunens ställningstagande enligt 16 kap. 4 § i miljöbalken avseende 
företaget Billyvind AB ansökan om tillstånd för vindkraftverk på 
fastigheten X i Hultsfreds kommun.

Ärendebeskrivning
Miljöprövningsdelegationen (vid Länsstyrelsen i Kalmar) har anhållit om 
kommunens ställningstagande enligt 16 kap. 4 § i miljöbalken avseende 
företaget Billyvind AB ansökan om tillstånd för vindkraftverk på 
fastigheten X i Hultsfreds kommun.

Till grund för kommunens ställningstagande finns Vägledning om 
kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk (statens 
energimyndighet 2015:05).

Kommunen fattar beslut om vindkraftsetableringen utgör lämplig mark- 
och vattenanvändning. Beslutet grundas företrädesvis på de riktlinjer som 
anges i Översiktsplanen (öp). Kommunens beslut ska vara tydligt och bör 
motiveras för att öka förståelsen av ställningstagandet. Översiktsplanen 
tillmäts stor betydelse vid tillståndsprövningen av vindkraftsanläggningar. 
Kommunen ska inte ställa villkor i beslut om tillstyrkan

Hultsfreds kommuns översiktsplan antogs i juni 2010 och 
aktualitetsprövades i oktober 2016. I avsnitt 16 Energiförsörjning / 
Energiproduktion / vindkraft står följande; El från vindkraft är en 
miljövänlig form av elproduktion som Hultsfreds kommun är positivt 
inställd till. Vindkraftverk kan dock verka störande för människor och djur 
med ljud och skuggreflexer. De kan dessutom vara en säkerhetsrisk samt 
vara störande i landskapsbilden. Det är därför viktigt att vid uppförande av 
vindkraftverk ta största möjliga hänsyn till omgivning.

Översiktsplanen har vidare som kriterie en utgångspunkt om ett normalstort 
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vindkraftverk upp till en totalhöjd om 150 m. Beroende på terräng och 
storlek på vindkraftverk bör ett riktvärde på skyddsavstånd till bostäder 
från större vindkraftverk vara minst 500 meter, men till samlad bebyggelse 
och störningskänsliga områden bör respektavståndet vara 750 meter och till 
tätorter 1500 meter. Bullernivån bör överhuvudtaget inte överstiga 40 dB 
(A) vid permanentbostäder och 35 dB (A) vid planlagda områden för
fritidshus.

Vidare står följande att läsa; Riktigt stora vindkraftverk med en totalhöjd 
över 150 meter kan bli en realitet i framtiden i inlandets skogsområde då 
vindförhållandena där skiljer sig stort jämfört med öppna slättområden. 
Påverkan från vindkraftverk över 150 m ger anledning till att ha ett ännu 
större skyddsavstånd än de respektavstånd som använts i beräkningarna i 
vindkartan i översiktsplanen.

Den aktuella ansökan omfattar två vindkraftverk, med en totalhöjd på 230 
meter. 

Vindkartan innefattar fyra typer av områden avseende vindkraft
- Område av riksintresse för vindbruk
- Områden utan andra direkt motstående intressen till

vindkraft tillsammans med bra vindförhållanden
- Områden utan andra direkt motstående intressen till

vindkraft
- Område olämpligt för större vindkraftverk och

vindkraftsparker

Vindkraftsverkens placering är i ett område som inte är utpekat i någon av 
de fyra ovanstående klassificeringarna, men de båda verken gränsar till X 
som är utpekat som område olämpligt för större vindkraftverk och 
vindkraftsparker

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien formulerade år 2010 följande:
”Mycket talar för att vi i Sverige bör hålla ett minimiavstånd mellan 
vindkraftverk och bebyggelse som inte avviker från gängse riktvärden i 
Europa, det vill säga 800 m, eller helst mer än 1 km.” Det minsta avstånd 
man nu tillämpar är 1000 meter och generellt börjar man tillämpa gränsen 
1500 meter. I den aktuella ansökan finns det bostäder på avstånd från ca 
700 m från kraftverken. Vindkraftverken ligger dessutom alltför nära 
smalspårsjärnvägen. Enligt vår översiktsplan bör vindkraftverk placeras så 
att de inte utgör en risk för allmänheten eller infrastruktur. Skyddsavstånd 
till annan infrastruktur (väg, järnväg) bör vara verkets totalhöjd plus 50 m, 
dvs ett minsta avstånd på 280 m. Den aktuella placeringen är ca 175 från 
smalspåret

Det som ligger till grund för kommunens ställningstagande är att fyra 
bostäder finns inom gränsen på 1 000 meter, varav ett ligger inom 1000 
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meter från båda verken, vilket diskvalificerar den aktuella placeringen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-09

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 212/2019 Dnr 2019/148

Regionalt serviceprogram för Kalmar län   
2020–2024
Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att i 
samråd med utvecklingskontoret och socialförvaltningen ge förslag till 
yttrande.

Sammanfattning
Regionalt serviceprogram för Kalmar län 2020–2024 har skickats ut på 
remiss.

Ärendebeskrivning
Varje län har ett regionalt serviceprogram, som är framtaget utifrån en 
analys av rådande förutsättningar på landsbygderna i länet. Det regionala 
serviceprogrammet utgör ett handlingsprogram för landsbygdsutveckling 
och är kopplat till området Hållbar samhällsutveckling i den regionala 
utvecklingsstrategin. Programmet innehåller de viktigaste prioriteringarna 
vad det gäller landsbygdsutveckling och serviceutveckling i Kalmar län.

Framtagandet av det regionala serviceprogrammet har skett i samråd med 
regionala, kommunala och lokala aktörer i Kalmar län och har föregåtts av 
en analys av landsbygderna i Kalmar län.

Det regionala serviceprogrammet har tre övergripande funktioner:
1. Att generellt beskriva förhållandena på landsbygderna i Kalmar län

och utgöra en grund för arbetet med regional utveckling som rör
landsbygderna i länet

2. Att utgöra ett handlingsprogram där de övergripande strategier som
rör landsbygdsutveckling i regionala utvecklingsstrategin
konkretiseras i form av prioriterade områden och konkreta insatser

3. Att mer i detalj beskriva förhållandena vad det gäller service i
Kalmar län, samt fungera som ett underlag för de prioriteringar som
görs inom stödet till kommersiell service i länet

Syftet med serviceprogrammet är att samordna insatser och aktörer i arbetet 
med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service.

Synpunkter på programmet ska vara Region Kalmar län tillhanda senast 31 
december 2019.
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Beslutsunderlag
Remiss regionalt serviceprogram för Kalmar län 2020–2024

Skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen
Utvecklingskontoret
Socialförvaltningen
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KSAU § 213/2019 Dnr 2019/111

Remiss om handlingsprogram för 
kompetensförsörjning 2020–2022
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att lämna följande yttrande:
”Region Kalmar har arbetat fram ett handlingsprogram för 
kompetensförsörjning under perioden 2020–2022 i länet. I 
handlingsprogrammet nämns målsättningar med planen för 
kompetensförsörjning som kortfattat är

- Effektiv kompetensmatchning mellan utbud och efterfrågan
- Relevant utbildning och kompetens
- Fler i arbete
- Tillgänglig arbetsmarknad

Hultsfreds kommun ställer sig positiv till att ett handlingsprogram för 
kompetensförsörjning i Region Kalmar tas fram och vill göra några 
medskick i arbetet. 

Stora processer och många aktiviteter 
Under de olika insatsområden finns många aktiviteter listade. Kommer 
dessa att hinnas med under två år? Det är en kort tidsperiod och många 
stora processer och aktiviteter. Det är en övergripande nivå och det borde 
framgå mer om hur dessa aktiviteter ska genomföras mer konkret. 

Indikatorerna är skrivna utifrån kvalitativa målsättningar och därmed 
saknas en tydlighet i hur dessa kommer att utvärderas. Till exempel ”Hur 
kan vi se eller mäta om kompetensförsörjningsplanen har gett effekt utifrån 
att fler har en ökad kännedom om möjligheter att studera i Kalmar län?”. 

Processansvar
Region Kalmar har många processansvar i aktivitetslistan. Det finns fler 
aktörer med spetskompetenser och där skulle man kunna dra nytta av den 
kunskap som redan finns. Arbetsförmedlingen arbetar med kartläggning, 
Lärcenter har i uppdrag att matcha behov på arbetsmarknaden mot 
utbildning osv. 

Ytterligare ett medskick inom ramen för den här diskussionen är att det 
lokala perspektivet hos samtliga kommuner är mycket viktigt. Detta för att 
skapa processer och ta fram aktiviteter som stödjer det vardagliga arbetet. 
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Parallella spår
Det är viktigt att regionen säkerställer att detta arbete inte blir parallellspår 
till andra aktiviteter/processer/handlingsplaner som redan finns. På vems 
uppdrag kompetensförsörjningsplanen har arbetas fram eller om det är ett 
eget initiativ från regionen, detta har inte framgått tydligt. 

Partners i samverkan
Många olika parter som ska samverka kring kompetensförsörjningsplanens 
olika delar där det syns att regionen har ett stort processansvar. 
Kommunernas roll också är en viktig aspekt i arbetet På s.11 finns inte 
kommunen med som en part i arbetet. Många av kommunerna brottas med 
de frågeställningar som kompetensförsörjningsplanen lyfter och 
kommunerna har därför en viktig roll att spela i och med lokalkännedom 
om förutsättningar och lokala processer i liknande frågor. Enheter för 
arbete och integration och Lärcenter spelar en viktig del i samverkan. 

Vidare är också Arbetsförmedlingen en part i planen vilket i sig är en viktig 
aktör men har diskussionerna gått utifrån Arbetsförmedlingens 
förändringsarbete på nationell nivå?

På sida 11 beskrivs också utbildningsanordnare vilket bör bytas ut till 
utbildningsformer utifrån den beskrivning som finns i rutan. Tillägg om 
externa utbildningsaktörer som driver utbildning i bolagiserad form bör 
finnas med. 

Kompetensutbud
På sidan 12 presenteras ett kompetensutbud i form av tre grupper; utrikes 
födda, unga som inte arbetar eller studerar samt unga akademiker. Det 
skulle vara intressant att få ett underlag kring hur stora är grupperna i 
relation till varandra. Detta för att kunna lägga fokus på de största 
grupperna där det kan göra störst skillnad.  

En annan aspekt av kompetensutbud är också de personer som finns i vår 
region men som har ett intresse av att byta karriär/kompetensväxla mitt i 
livet. 

Kompetensväxling 
Fler kommer behöva förlänga sitt arbetsliv och att ett livslångt lärande är 
nödvändigt för att fortsätta vara anställningsbar. Här skulle 
kompetensväxling kunna vara något som regionen bör undersöka vidare, ett 
livslångt lärande som kan bidra till en regional hållbar tillväxt. Hur kan 
universitet och lokala Lärcentra samverka med kommuner och näringsliv 
för att erbjuda en kortare utbildningsväg för kompetensväxling mitt i livet? 

Konjunkturkänslighet inom industrin – en möjlighet till utveckling
Handlingsprogrammet beskriver att industrin i regionen är dominerande på 
arbetsmarknaden vilket bidrar till att länet har en högre 
konjunkturkänslighet. I underlaget beskrivs också att länets mindre 
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kommuner är än mer utsatta då området ofta är beroende av en större 
arbetsgivare som oftast är ett industriföretag. Vad är den gemensamma 
handlingsplanen för kompetensförsörjning när det blir lågkonjunktur? Hur 
kan vi se till att de mindre kommunerna blir fortsatt attraktiva att bo och 
verka i?

Samlad information kring utbildning
Insatsen samlad information kring utbildning är en bra aktivitet men risken 
att missa någon finns genom att göra det stort och regionsövergripande. 
Idén om att visa på vilka möjligheter som finns i närområdet är bra. 

Fler lärare till utbildningssektorn
Utbildning beskrivs flera gånger i handlingsplanen vara en av nycklarna till 
kompetensförsörjning. Dock nämns inget om den nationella lärarbristen 
som är ett faktum även i vårt län. För att länets kommuner ska kunna 
fortsätta driva en god utbildning för våra medborgare behövs fler 
legitimerade lärare för att säkerställa en kvalitativ utbildning. I 
aktivitetsplanen finns aktiviteten att öka möjligheterna till distansutbildning 
genom lärcentra vilket är ett sätt. Tiden på en lärarutbildning är 3-5 år och 
kan då alternativa och kortare vägar till läraryrket komma att vara aktuellt?

Gymnasieutbildning
I handlingsprogrammet beskrivs att gymnasieutbildning är en viktig 
nyckelfaktor för att få fler förvärvsarbetande in på arbetsmarknaden. Som 
identifierade områden ser Region Kalmar ett behov av att fler arbetar inom 
vård- och omsorg, utbildning och industritekniska yrken. Idag finns såväl 
VO-college och Teknikcollege vilket utgör en bra bas för att kvalitetssäkra 
utbildningen. Vilka insatser kommer att göras för att locka fler unga till 
arbete inom utbildningssektorn? 

Validering av utländsk examen
Det finns många nyanlända i regionen som har en examen från sitt 
hemland. Validering blir därför en nödvändighet som förutsätter ett nära 
samarbete mellan universitet och lokala Lärcentra för att möjliggöra en 
kortare väg till examen. I aktivitetsplanen står det etablera effektiva 
strukturer för validering där måttet är kortare handläggningstider och 
åtgärder för att underlätta komplettering av studier. Då aktiviteten inte 
beskrivs närmare lämnas förslag om validering där praktiskt yrkeskunnande 
skulle kunna vara ett inslag som får ta plats och komplettera valideringen 
av den teoretiska kunskapen? 

Snabbspår 
Som aktivitet beskrivs att antalet nyanlända ska öka i snabbspår mot 
yrkesutbildning. Det är viktigt att utbildningen blir kvalitetssäkrad kring 
utbildningen och inte bara har ett kvantitativt mål. 

Kommunernas delaktighet
Mycket arbete sker redan idag i kommunerna i regionen. Det ska inte 
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förglömmas att mycket arbete redan görs inom ramen för 
kompetensförsörjning och där regionen bör ha en nära dialog för att se till 
att handlingsprogrammet erbjuder de insatser som verkligen kan göra 
skillnad i det vardagliga arbetet. 

Sammanfattning
Region Kalmar län har översänt en remiss om handlingsprogram för 
kompetensförsörjning 2020–2022. Personalkontoret har lämnat yttrande på 
remissen.

Ärendebeskrivning
Region Kalmar län har skickat ut en remiss om handlingsprogram för länets 
kompetensförsörjning 2020–2022. Remissen pågår 19 juni – 15 oktober 
2019.

När handlingsprogrammet är fastställt av regionfullmäktige kommer det att 
skickas till kommunerna med rekommendation om att ställa sig bakom 
detsamma. Region Kalmar län har ett nationella uppdraget som regionalt 
utvecklingsansvarig. Det är att: 
- Sätta mål för, samordna och organisera kompetensförsörjningsarbetet
- Tillhandahålla analyser och prognoser av kompetensbehovet på kort

och lång sikt i både privat och offentlig sektor
- Stödja och driva på operativa, taktiska och strategiska insatser
- Redovisa mål och resultat.

Arbetsutskottet beslutade § 143/2019 att remittera remissen till 
personalkontoret för yttrande, vilket nu har lämnats. 

Beslutsunderlag
Remiss från Region Kalmar län
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 143/2019

Skickas till
Region Kalmar län
Personalkontoret för kännedom
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KSAU § 214/2019 Dnr 2019/128

Regional samverkan kring ungas uppväxt 
2020-2022
Beslut
Arbetsutskottet beslutar om fortsatt finansiering om 15 000 kr per år under 
åren 2020–2022. 

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Kalmar län har skickat ut underlag och fråga till länets 
kommuner angående fortsatt finansiering av projektet ”Regional samverkan 
kring ungas uppväxt 2017–2019” ytterligare tre år, 2020-2022. 

Eftersom det finns pengar kvar i budget så skulle kommunernas andel av 
finansieringen uppgå till ca 15 000 kronor per kommun och år under åren 
2020 till 2022. 1/1-medel kommer sökas från Region Kalmar län.

Denna förlängda finansiering täcker upp för det arbete som genomförs i 
Barn- och ungdomsnätverket, samt en LUPP-undersökning 2021 inklusive 
analys och rapportering.

Arbetsutskottet har tidigare haft ärendet uppe som information då underlag 
skulle komma senare.

Beslutsunderlag
Underlag från Kommunförbundet Kalmar län
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 176/2019

Skickas till
Kommunförbundet Kalmar län
Ekonomikontoret
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 215/2019 Dnr 2019/60

Revidering av ordningsföreskrifter
Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge kommunkansliet i uppdrag att skicka ut de 
reviderade ordningsföreskrifterna på remiss till förvaltningarna.

Sammanfattning
Östra Smålands Kommunalteknikförbund har fått uppdrag att lämna förslag 
till formulering i ordningsföreskrifterna med anledning av skrivelse om 
kopplingstvång för hundar längs hela strandpromenaden utmed sjön 
Hulingen.

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet beslutade § 78/2019 att ge uppdrag om förslag till 
formulering i ordningsföreskrifterna med anledning av en skrivelse med 
förslag om koppeltvång för hundar längs strandpromenaden utmed sjön 
Hulingen i Hultsfred.

I samband med revideringen har även översyn av övriga paragrafer skett. 
Ingen annan ändring behöver göras förutom då justering av 16 §. Den text 
som är markerad i fetstil är den som lagts till.

Förslag till ny lydelse 16 § 
Hundar ska hållas kopplade inom följande områden: På 
strandpromenaden utmed sjön Hulingen i Hultsfred och vid badplatser, 
förutom vid anvisad hundbadplats vid Hesjön. 

De ska också hållas kopplade vid försäljningsplatser medan handeln pågår 
samt under tiden 1 april till och 30 september i park eller plantering. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från projektchefen 2019-10-02

Skickas till
Kommunkansliet för distribution till samtliga förvaltningar
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 216/2019

Trygghetsfrågor – lägesrapport
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit lägesrapporten.

Ärendebeskrivning
Säkerhetsskyddschef Linus Ivarsson informerar om trygghetsfrågor.

Skickas till
Säkerhetsskyddschefen
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KSAU § 217/2019

Varta-området - lägesrapport
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit lägesrapporten.

Ärendebeskrivning
Konsult Joakim Ljungqvist och utvecklingschef Lars Gjörloff lämnar en 
lägesrapport om pågående arbete på Varta-området i Hultsfred.

Skickas till
Utvecklingskontoret
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KSAU § 218/2019 Dnr 2019/152

Verifiering investeringsbudget 2020
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till 2020 års 
investeringsbudget.

Sammanfattning
Förslag till 2020 års investeringsbudget överlämnas för verifiering.

Ärendebeskrivning
Enligt budgetplan ska verifiering av nästkommande års investeringsbudget 
verifieras av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 219/2019 Dnr 2019/151

Budgetdirektiv för år 2021
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att fastställa förslagna direktiv för att beräkna ram 
och budget 2021 vilket innebär en ändring vad gäller minskad befolkning 
från 150 personer till 175 personer per år.

Ärendebeskrivning
För att ram till budget 2021 ska kunna beräknas måste ett antal parametrar 
beslutas. Flera av parametrar som behövs till direktiven baseras på Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) ”Budgetförutsättningar för åren 2019-
2023” (cirkulär 19:40) för KPI, KPIF och löneökningar.  Där det finns avtal 
med andra KPI:er eller beräkningsgrunder, ska de användas.  

De viktigaste parametrarna är utanför SKL:s förslag och föreslås enligt 
nedan:

 minskad befolkning med 150 personer per år
 oförändrad skattesats på 21,91 kronor per skattekrona
 demografimodellerna är används, där den generella är – 1%

På sammanträdet beslutar arbetsutskottet att minskad befolkning ändras 
från 150 personer per år till 175 personer per år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret 2019-10-08

Skickas till
Ekonomikontoret
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KSAU § 220/2019

Elitserieavtal Dackarna
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att teckna ett treårigt partner- och 
sponsoravtal med Målilla Motorklubb/Dackarna för Elitserien 2020–2022. 
Avtalet innebär en total årlig kostnad på 300 000 kr, vilket innebär en ökad 
årlig kostnad på 85 000 kr. Därutöver tillkommer eventuella kostnader för 
playoff-avancemang samt final.

- Finansiering för nuvarande årliga stöd på 215 000 kr tas inom
budgeten för sponsring.

- Finansiering för den ökade årliga kostnaden på 85 000 kr föreslås
för år 2020 att tas upp i ombudgeteringen. Finansiering för åren
2021–2022 tas upp i budgetberedningen för respektive år.

- Finansiering för eventuellt playoff-avancemang samt om Dackarna
blir svenska mästare föreslås belasta kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader.

Sammanfattning
Ett treårigt partner- och sponsoravtal tecknas med Målilla 
Motorklubb/Dackarna för elitserien 2020–2022.

Ärendebeskrivning
Avtalsförslag för partner- och sponsoravtal för Elitserien 2020 - 2022 
mellan Målilla Motorklubb och Hultsfreds kommun har tagits fram. 
Tillkommande årliga kostnader mot tidigare avtal är 85 000 kr.

Bedömning har gjorts utifrån mallen för bedömning av värde på erbjudande 
av sponsring. Ett ökat mervärde för invånare och anställda, samt ett ökat 
marknadsvärde för kommunen kan påvisas i det nya avtalet. Målilla 
Motorklubb involverar i sin verksamhet dessutom lokala och ideella krafter 
i mycket hög grad. 

Tidigare skrivning om utlåning av elverk har i samråd med Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) och Dackarna inte tagits med som en del i 
det nya elitserieavtalet. Likaså görs hos båda parter notering om att 
motsvarande skrivning om elverk i GP-avtalet för år 2020, med option för 
ytterligare ett år, inte gäller från år 2020.

Frågor som rör turistverksamheten samt övriga värden från kommunen har 
inarbetats i avtalet.
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Efter arbetsutskottets förhandling om avtalet har man kommit överens om 
ytterligare 100 biljetter för användning inom äldreomsorg, anställda eller 
kommuninvånare.

Föreslagen ekonomisk överenskommelse för Elitserien 2020 - 2022:
Nedanstående belopp gäller per säsong. 

- Avtalet innebär ett stöd på 300 000 kr.

Till detta tillkommer eventuell bonus för Dackarnas play off- avancemang 
samt eventuell kostnad för om Dackarna blir svenska mästare.

- Om Dackarna når kvartsfinal utfaller en bonus på 21 500 kronor
- Om Dackarna når semifinal utfaller en bonus på 21 500 kronor
- Om Dackarna når final utfaller ytterligare en bonus på 21 500

kronor
- Om Dackarna vinner finalen utfaller ytterligare en bonus på 29 000

kronor.

Stöd i kommunens policy för sponsring
KF antog i § 117, 2009-12-21 en policy för sponsring och 
marknadsföringsbidrag. Där anges exempel på verksamheter som kan 
sponsras eller ges marknadsföringsbidrag enligt följande:

- Tävlingsidrott på elitnivå, företrädesvis i högsta serien
- Landskamper
- SM-tävlingar
- Riksevenemang eller evenemang med mycket stort

upptagningsområde
- Mässor med mycket stort upptagningsområde

Sponsring är en större insats än marknadsföringsbidrag och ska enligt 
policyn behandlas restriktivt och vara sällsynt förekommande samt ses ur 
ett tillväxtperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschefen

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 221/2019

Anmälningsärenden
1. Avrapportering av ärenden på kultur- och fritidsförvaltningen
2. Inbjudan till Region Kalmar och länsstyrelsens gemensamma dag

för att uppmärksamma Internationella mansdagen
3. Energikontor Sydost – förtydligande av uppdrag
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