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Ärendelista  2021-06-01 
 

 
 Val av protokolljusterare samt 

godkännande av dagordning 
  

§ 136 Herrstorpet försäljning 2017/93  

§ 137 Revidering VA-plan   

§ 138 Information om Matens hus   

§ 139 Uppföljning av tillväxt- och 
näringslivsprogram 2020-2023 

2021/103  

§ 140 Ekonomisk uppföljning per 2021-04-30 
med helårsprognos för drift- och 
investeringsbudget 

2021/113  

§ 141 Anslag ur flyktingkontot 2022 2021/112  

§ 142 Reviderad förbundsordning för Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund 

2021/87  

§ 143 Markavtal Venet 2021/114  

§ 144 Uppföljning av målen för "Policy för ökad 
tillgänglighet i Hultsfreds kommun" 

2021/82 
009 

 

§ 145 Svar på motion från Owe Samuelsson, C,  
angående sportfiske i sjön Hulingen 

2020/72  

§ 146 Svar motion från Lennart Davidsson, KD, 
om röjning av träd och buskar längs gator 
och vägar 

2020/167  

§ 147 Svar på remiss Statliga insatser på 
Musikområdet 

2021/85  

§ 148 Omorganisation på utvecklingskontoret   

§ 149 Anmälningsärenden 2021/3  
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KSAU § 136/2021 Dnr 2017/93  
 
Herrstorpet försäljning 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet återkommer på kommande möte med 
arbetsutskottet.  
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde lämnar VD Helena Grybäck Svensson, 
avdelningschef Klas Svensson, projektchef Jens Karlsson och 
utvecklingschef Lars Gjörloff en aktuell lägesrapport. 
 
Skickas till 
Samhällsbyggnadsgruppen 
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KSAU § 137/2021 Dnr 2021/115  
 
Revidering VA-plan 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta föreslagna revideringar i VA-planen. 
 
Vidare föreslås att det årligen ska ske en redovisning av handlingsplanen 
(bilaga 1 i VA-planen) till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
VA-planarbetsgruppen har tagit fram förslag på revideringar av VA-plan i 
samband med en årlig uppföljning av beslutade åtgärder i handlingsplanen. 
 
Ärendebeskrivning 
I den gällande VA-planen, KF § 66/2018-05-28, finns det en lista med 
åtgärder som kommunen ska utföra. För att bevaka och arbeta med dessa 
frågor har en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp tillsatts vilken arbetar 
med dessa frågor. 
 
VA-plansgruppen har också i uppdrag att lyfta eventuella behov av 
revideringar av VA-planen till kommunfullmäktige.  
Under året har arbetsgruppen träffats vid ett flertal tillfällen.  
Vid årets avslutande möte i december sammanställdes hur långt vi kommit 
med de olika åtgärderna i handlingsplanen. 
 
För vissa av åtgärderna har tidsplanen visat sig vara alltför kort och därför 
finns det behov av vissa revideringar. Det har även visat sig att vissa 
åtgärder övergått till att vara inaktuella eller svåra att genomföra på grund 
av externa förutsättningar varvid det finns ett behov av omformuleringar. 
 
Beslutsunderlag 
VA-plan 
Tjänsteskrivelse projektchef 2021-05-27 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 138/2021    
 
Information om Matens hus 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde får arbetsutskottet en presentation av Matens hus. 
Initiativet till Matens hus är en del av länets livsmedelsstrategi. Matens hus 
är ett koncept som vill öka intresset och marknaden för mat från Kalmar län 
samt bidra till en mer medveten och hållbar konsumtion.  
 
Skickas till 
Turistkonsulenten 
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KSAU § 139/2021 Dnr 2021/103  
 
Uppföljning av tillväxt- och näringslivsprogram 
2020-2023 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå  
kommunfullmäktige att anta Tillväxt- och näringslivsprogrammet med 
gjord revidering enligt förslag i insatsområde 3, punkt 3.1.   
Förslag till förtydligande av mål: Helt ny formulering av målet: Hultsfreds 
kommun som aktiv part i utvecklingsarbetet och påverkan på insatser för 
Stångådalsbanan.    
Tillägg till aktiviteten:   
Genom god och kontinuerlig dialog med Region Kalmar län och 
Trafikverket.  
 
Sammanfattning 
Arbetsgrupper i respektive insatsområde har gjort uppföljning av år 2020,   
Tillväxt- och näringslivsprogram 2020 - 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Av de operativa målen och aktiviteterna i programmet 
har 10 genomförts, 41 har utvecklats positivt, 48 är neutrala och 18 har 
utvecklats negativt.   
Tillväxt- och näringslivsrådet informeras om uppföljningen 2021-05-27.  

  
I insatsområde 1 är inga mål eller aktiviteter 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 5.1.1, 5.2, 5.3 och 5.3.1 genomförda.   
I insatsområde 6 är aktiviteterna 6.2.1, 6.3, 6.4 och 6.7 genomförda.    
I insatsområde 7 är aktiviteterna 7.1 och 7.1.3 genomförda.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse utvecklingschef 2021-05-04 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 140/2021 Dnr 2021/113  
 
Ekonomisk uppföljning per 2021-04-30 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna delårsrapporten per 2021-04-30. Verksamheter som 
prognosticerar negativa avvikelser får i uppdrag att arbeta för att eliminera 
dessa och öka fokus på kostnadskontrollen.  

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden 
och räddningstjänsten får återkomma med synpunkter och åtgärder till 
arbetsutskottet 22 juni 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommuns resultat för år 2021 prognosticeras till 26,6 mnkr, 
vilket är 5,3 mnkr sämre än budget. Verksamheternas nettokostnader 
beräknas bli 14,4 mnkr sämre än budget, skatter och statsbidrag 2,1 mnkr 
bättre än budget och finanserna 7,1 mnkr bättre än budget. I prognosen för 
2021 är inte orealiserade vinster eller förluster med, per sista april är 
orealiserade vinster 10,5 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-05-19 
delårsrapport 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Räddningstjänsten 
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KSAU § 141/2021 Dnr 2021/112  
 
Anslag ur flyktingkontot 2022 
 
Förslag 
Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna anslagen ur 
flyktingkontot år 2022.  
 
Sammanfattning 
Budgetberedningen föreslår hur de medel kommunen har tagit emot för 
nyanlända ska användas under 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
Migrationsverket utger, för varje nyanländ kommunen tar emot, en 
schablonersättning för etableringsinsatser och introduktion. 
Schablonbeloppet ska täcka kostnader för till exempel mottagande och 
praktisk hjälp vid bosättning, särskilda introduktionsinsatser eller 
merkostnader i skola, utbildning i svenska för invandrare, anpassad 
kommunal vuxenutbildning, samhällsorientering, tolk, vissa kostnader för 
ekonomiskt bistånd och administration samt andra kommunala insatser för 
att underlätta etablering i samhället.  
 
Schablonbeloppet är 149 600kr per nyanländ för år 2021 och betalas ut med 
delbelopp under en tvåårsperiod.  
 
Hultsfreds kommun har med anledning av det stora flyktingmottagandet 
senaste åren fått schablonersättning enligt nedanstående tabell. Ersättningen 
har samtidigt finansierat kostnader men dock inte i samma nivå som 
intäkterna. 2017 noteras att kostnaderna var högre än de andra åren vilket 
beror på att 12 mnkr flyttades till kontot som finansierar åtgärdsplanen för 
flyktingmottagandet (fri500). 
 

 
Den del av schablonersättningen som inte används under året bokförs i 
balansräkningen som förutbetalda intäkter vilket gör att kommunen har 
möjlighet att nyttja pengarna åren framöver. Detta konto är det kommunen 
kallar flyktingkontot.  
 
Förändringar inför 2022 
I samband med budgetprocessen beslutade budgetberedningen att föreslå att 

Ingående balans Schablonersättning Kostnader Utgående balans
2016 18 487,9 40 846,4 -12 701,5 46 632,8
2017 46 632,8 54 635,3 -21 438,3 79 829,8
2018 79 829,8 40 209,9 -13 196,6 106 843,1
2019 106 843,1 18 500,5 -10 561,7 114 781,9
2020 114 781,9 7 127,7 -9 045,6 116 699,8
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även följande kostnader ska finansieras av flyktingkontot år 2022. Samtliga 
är engångsanslag och gäller därför endast år 2022.  
 

 Två tjänster inom arbets- och integrationsenheten, 1 160tkr. 
 Fyra tjänster inom SFI, svenska för invandrare, 2 400tkr. 
 Yrkesutbildning lokalvårdare, 212tkr. 
 Kompensation för elever äldre än 19 år på gymnasiet, 3 000tkr. 

 
 
Totalt anslag ur flyktingkontot år 2022 blir föreslås därför bli enligt följande; 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-05-24 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 

Flyktingkontot 2022 P
SOC - Försörjningsstöd 4 000,0 
SOC - 0,75 tjänst (interna tjänster omräknade till ÅA) 451,5 
SOC - 2 tjänster A&I 1 160,0 
SOC - 4,25 tjänster inom arbets- och integrationsenheten inkl. kringkostnader 2 524,9 
SOC - 4 tjänster socialsekreterare för handläggning av ekonomiskt bistånd inkl. kringkostnader 1 525,3 
SOC - Ekonomiskt bistånd, flykting 646,4 
SOC - Övriga kostnader för personer i etablering, till exempel tolk och handledning 720,0 
Totalt SOC: 11 028,2 
BUN - Fyra tjänster inom SFI 2 400,0 
BUN - Yrkesutbildning lokalvårdare 212,0 
BUN - Kompensation för elever äldre än 19 år på gymnasiet 3 000,0 
Totalt BUN: 5 612,0 
Totala kostnader från flyktingkontot, soc och bun: 16 640,2 
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KSAU § 142/2021 Dnr 2021/87  
 
Reviderad förbundsordning för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta reviderad förbundsordning för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund. 
 
Vidare föreslås att nuvarande förbundsordning, antagen av 
kommunfullmäktige § 9/2021, upphör att gälla. 
 
Detta gäller under förutsättning att Högsby kommun beslutar detsamma. 
 
Sammanfattning 
Förbundsdirektionen överlämnar reviderad förbundsordning för antagande i 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till reviderad förbundsordning för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) har tagits fram. Ändringar i 
förbundsordningen kräver beslut av både Högsby och Hultsfreds 
kommuner. 
 
Avstämning med ÖSK har skett och det finns oklarheter kring § 19 som gör 
att ärendet åter bör behandlas i förbundsdirektionen. Arbetsutskottet 
beslutade därför § 116/2021 att återremittera ärendet till ÖSK för att se 
över § 19 i förbundsordningen. 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen §§ 12/2021, 22/2021 
Reviderat förslag till förbundsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 94/2021, 116/2021 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 143/2021 Dnr 2021/114  
 
Markavtal Venet 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till markavtal för fiberledningar för Venet 
Ekonomiska Förening. 
 
Sammanfattning 
Venet Ekonomiska Förening vill få möjlighet att nedlägga fiberledning för 
bredbandskommunikation i kommunal mark i Vena. Ett markavtal har 
upprättats för detta.  
 
Ärendebeskrivning 
Venet Ekonomisk Förening vill få möjlighet att nedlägga fiberledning för 
bredbandskommunikation i kommunal mark i Vena.  
Kommunfullmäktige har tidigare tagit beslut om en mall som ska användas 
för alla markavtal för nedläggning av ledningar i kommunal mark. Några 
tillägg har gjorts i mallen. Därför behövs nytt beslut.   
De tillägg som gjorts är i korthet att inga nya ledningar får nedläggas i 
kvartersmark. Och att de befintliga ledningarna som tidigare lagts i 
kvartersmark flyttas av föreningen när villatomterna ska säljas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VDn ABHB 2021-05-26 
Förslag till markavtal 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 144/2021 Dnr 2021/82 009  
 
Uppföljning av målen för "Policy för ökad 
tillgänglighet i Hultsfreds kommun" 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge uppdrag om uppföljning av mål samt 
översyn av desamma senast 2021-09-31.  
 
Uppdraget föreslås ges till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
AB Hultsfreds Bostäder, Östra Smålands kommunalteknikförbund och 
kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
Sammanfattning 
Uppföljning av mål i handlingsplan för ”Policy för ökad tillgänglighet i 
Hultsfreds kommun”. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
I samband med kommunfullmäktiges antagande § 26/2014 av ”Policy för 
ökad tillgänglighet i Hultsfreds kommun” beslutades också att en 
handlingsplan skulle fastställas av kommunstyrelsen som skulle följas upp 
kontinuerligt och vid behov revideras.  
 
Handlingsplanen fastställdes av kommunstyrelsen § 73/2015 med följande 
mål: 
 
Utbildning                         
Alla elever ska ha möjlighet, efter sina egna förutsättningar att delta i de 
aktiviteter som anordnas i samband med utbildning, exempelvis 
idrottsdagar, studiebesök, resor etcetera. 
 
Boende     
Hultsfreds kommun ska tillförsäkra alla personer med 
funktionsnedsättning, som så önskar, boende med stöd och service som 
leder till social trygghet.  
 
Fysisk tillgänglighet   
Den fysiska tillgängligheten åtgärdas så att snövallar tas bort vid allmänna 
övergångar såsom övergångsställen och utfarter från allmänna ytor. 
 
Kultur- och fritid     
Hultsfreds kommun ska stödja projekt som syftar till att integrera 
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människor med funktionsnedsättning i kommunens föreningsliv. 
 
Tidigare uppföljning 
Tidigare uppföljning har skett genom svar från barn-och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, AB Hultsfreds Bostäder, 
Östra Smålands kommunalteknikförbund och kultur- och 
fritidsförvaltningen. På kommunstyrelsens arbetsutskott § 2/2018 
godkändes uppföljningen som meddelades i kommunstyrelsen och 
tillgänglighetsrådet. Samtidigt förtydligades formulering om snöröjning att 
gälla allmänna övergångar.  
 
Förslag till uppföljning och översyn av mål i handlingsplanen 
I samband med uppföljning av målen i handlingsplanen föreslås även att 
respektive nämnd, styrelse, direktion samt för kommunstyrelsens del, 
kultur- och fritidsförvaltningen gör översyn av de mål som finns i 
handlingsplanen i samband med uppföljningen. 
 
Notering 
Översyn av policyn sker i samband med det uppdrag kommunkansliet har 
från kommunfullmäktige om översyn av styrdokument varje mandatperiod. 
 
Bilaga 
Tjänsteskrivelse med förslag om uppföljning 
Kommunfullmäktiges beslut § 26/2014 om policy 
Kommunstyrelsens beslut § 73/2015 om handlingsplan 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 2/2018 av tidigare uppföljning 
Kommunfullmäktiges beslut § 128/2019 översyn av styrdokuments 
aktualitet 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-05-24 
 
Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
AB Hultsfreds Bostäder 
Östra Smålands kommunalteknikförbund 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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KSAU § 145/2021 Dnr 2020/72  
 
Svar på motion från Owe Samuelsson, C,  
angående sportfiske i sjön Hulingen 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidschefen har lämnat yttrande på motion om sportfiske i 
sjön Hulingen. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Owe Samuelsson, C, har 2020-05-27 lämnat in en 
motion angående sportfiske i sjön Hulingen. Motionsställaren föreslår att 
en fiskekonsult anlitas för att utveckla sportfisket och önskar ge ägarna av 
Hultsfreds Strandcamping ensamrätt att sälja fiskekort. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 132/2021 att remittera motionen till kultur- och 
fritidsförvaltningen för yttrande.  
 
Kultur- och fritidschefen har lämnat yttrande enligt följande: 
” Fiskemöjligheterna regleras redan idag i ett avtal mellan Hulingens 
fiskevårdsområde Hultsfred som upplåtare och sportfiskeklubben Kroken 
som nyttjanderättshavare. Upplåtelsetiden avser från 1 januari 2018 till 
utgången av 2022. SFK Kroken åtnjuter i detta avtal alla de skyldigheter 
och rättigheter som är förknippat med fisket, såsom pris och 
försäljningsställe för fiskekort. 
 
Därav förslås kommunstyrelsen au föreslå kommunstyrelsen föreslå 
fullmäktige att avslå motionen.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Owe Samuelsson, C, 2020-05-27 
Kommunfullmäktige § 49/2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 132/2021 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen 2021-05-25 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 146/2021 Dnr 2020/167  
 
Svar motion från Lennart Davidsson, KD, om 
röjning av träd och buskar längs gator och 
vägar 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
anse motionen besvarad med anledning av förbundsdirektionens svar 
nedan. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Davidsson, KD, har 2020-11-19 lämnat in 
en motion om röjning av träd och buskar längs gator och vägar. I motionen 
framkommer att på många ställen i kommunen har träd och buskar tillåtits 
breda ut sig vilket är en trafikfara. Motionsställaren föreslår därför att 
överflödig och trafikfarlig växtlighet tas bort från gator och vägar. 
 
Arbetsutskottet beslutade § att remittera motionen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) för yttrande. 
 
Förbundsdirektionen beslutade § 21/2021 att föreslå kommunfullmäktige 
följande: 
 
”Det beskrivna problemet hanteras enligt nedan beskrivet, med stöd av 
delar ur plan- och bygglagen 8 kap 15 §: ” En tomt ska skötas så att risken 
för olycksfall begränsas för trafiken inte uppkommer”.  
                      
Sedan några år tillbaka arbetar ÖSK enligt följande rutin: 
 
- ÖSK genomför kontroll av kommunens vägar 1 gång per år/vartannat år 
- åtgärder vidtas även när ÖSK får in anmälningar/synpunkter på  
   skymmande växtlighet. 
 
Kortfattad beskrivning gällande behandling av skymmande växtlighet:  
 

1. När växtlighet som skymmer sikten eller medför problem för 
trafiken, lämnas ett meddelande i brevlådan till berörd fastighet med 
information om vilka anmärkningar som finns på växtligheten samt 
vilka regler som gäller för växtlighet som ej kan hållas inom 
fastighetsgränsen. 
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2. En månad efter första meddelandet kontrolleras om anmärkningen 
är åtgärdad eller ej. Är anmärkningen åtgärdat avslutas ärendet. 
Finns anmärkningen kvar så lämnas en påminnelse om att åtgärda 
anmärkningen. 

 
3. En månad efter påminnelsen görs nästa kontroll.  

Den växtlighet som är utanför tomtgräns kan ÖSK enligt 
jordabalken 3 kap 2 § utföra teknisk beskärning vid tidpunkt som 
passar i ÖSK:s planering samt att avklippta grenar och liknande 
läggs in på tomtmark. 

 
Övrig växtlighet som ÖSK inte kan klippa överlämnas till miljö- 
och byggnadsnämnden för vidare hantering med vitesföreläggande 
som påföljd. 

 
Samråd med motionsställaren har skett inför beredning av motionen.  
Motionsställaren har också fått information om de rutiner och behandlingar  
ÖSK genomför enligt ovan beskrivning.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lennart Davidsson, KD, 2020-11-19 
Kommunfullmäktige § 116/2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 263/2020 
Förbundsdirektionen § 21/2021 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 147/2021 Dnr 2021/85  
 
Svar på remiss Statliga insatser på 
Musikområdet 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att avstå från att lämna yttrande på remissen. 
 
Sammanfattning 
Statliga insatser på musikområdet har skickats på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturdepartementet har översänt Statliga insatser på musikområdet på 
remiss. Yttrande ska vara Kulturdepartementet tillhanda senaste den 14 juli 
2021. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 98/2021 att översända remissen till kultur- och 
fritidsförvaltningen för att återkomma med yttrande eller förslag att avstå 
detta. 
 
Kultur- och fritidschefen har meddelat att förvaltningen föreslår att 
kommunen inte lämnar yttrande på remissen. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv Statliga insatser på musikområdet 
 
Skickas till 
Kulturdepartementet 
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KSAU § 148/2021 Dnr 2021/122  
 
Ändrad organisation på utvecklingskontoret 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta ny föreslagen 
organisation på utvecklingskontoret. 
 
Ärendebeskrivning 
Flera personalavgångar har varit och är aktuella på utvecklingskontoret. Ett 
antal uppdrag har också överlämnats till andra funktioner så som 
skolskjutssamordning, vilket överlämnats till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK). I samband med beslutet om dessa sades 
att utvecklingskontoret kommer att återkomma med ett förslag till ny 
organisation. Organisationsförändringsförslag föreligger därför nu. Som ny 
chef för kontoret föreslås utvecklingschefen, Lars Gjörloff. 
Utvecklingskontoret föreslås bestå av fyra heltidstjänster som beskrivs i 
utvecklingskontorets verksamhetsplan. Verksamhetens uppdrag beskrivs 
även det i verksamhetsplanen. Inga förändringar görs i den utöver tidigare 
beslutade. Förslaget innebär inga utökade kostnader. Den nya 
organisationen föreslås träda i kraft 1 juli 2021.                      
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunchef 2021-06-01 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 149/2021   
 

Anmälningsärenden 
1. Protokoll Kommunförbundet Kalmar län 2021-05-06 
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