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Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning 

§ 234 Avstämning fortsatt process och
samrådsredogörelse för vindbruksplan 

2020/155 

§ 235 Motion från Owe Samuelsson, C, om
välkomstskyltar vid infartsvägar 

2021/162 

§ 236 Motion från Owe Samuelsson, C, om
utvärdering av Hemester 2020/2021 

2021/170 

§ 237 Motion från Monica Bergh, KD, om att
bygga marklägenheter i Virserums centrum 

2021/174 

§ 238 Svar på motion från Åke Nilsson, Lennart
Davidsson, Monica Bergh och Anders 
Andersson, samtliga KD, om att stärka den 
medicinska kompetensen i äldreomsorgen 

2020/145 

§ 239 Svar på remiss beredskapszoner och
planeringszoner Oskarshamns 
kärnkraftverk 

2021/172 

§ 240 Upphandling av rotposter och gallring

§ 241 Erbjudande om medlemskap i SKR:s FoU
fond för fastighetsfrågor 

2021/184 

§ 242 Taxa för miljö- och byggnadsnämndens
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter 

2021/179 

§ 243 Revidering av taxa för miljö- och
byggnadsnämndens verksamhetsområde 
enligt miljöbalken, avloppsinventering 

2021/180 

§ 244 Fordons- och resepolicy 2019/133 

§ 245 Ladda hela Kalmar län och Glasriket 2021/181 

§ 246 Utbetalning av partistöd för 2022 2021/182 
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§ 247 Erbjudande om köp av Sommarlovsbiljett 
2022 

2021/183  

§ 248 Skrivelse om begäran om uppehåll för 
resande vid Mörlunda station 

2021/187  

§ 249 Anmälningsärenden 2021/3  
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KSAU § 234/2021 Dnr 2020/155  
 
Avstämning fortsatt process och 
samrådsredogörelse för vindbruksplan 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen och ärendet får återkomma vid 
ett senare tillfälle. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde redogörs för pågående arbete med 
vindbruksplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 89/2020, 216/2020, 78/2021, 
108/2021, 125/2021, 150/2021, 203/2021 
Vindbruksplan för Hultsfreds kommun 
Miljökonsekvensbeskrivning för vindbruksplanen 
Tjänsteskrivelse samhällsplanerare 2021-06-01 
Kommunstyrelsen § 73/2021 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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KSAU § 235/2021 Dnr 2021/162  
 
Motion från Owe Samuelsson, C, om 
välkomstskyltar vid infartvägar 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till informationsenheten för 
beredning. 
 
Vidare påminns om att kontakt ska tas med motionsställaren för att 
säkerställa motionens intentioner. Detta ska ske innan arbetet med 
motionsyttrandet påbörjas. 
 
Sammanfattning 
En motion om välkomstskyltar vid infartsvägar har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Owe Samuelsson, C, har lämnat in en motion om att 
sätta upp välkomstskyltar vid infartsvägarna till kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Motion från Owe Samuelsson, S, 2021-10-04 
Kommunfullmäktige § 116/2021 
 
Skickas till 
Informationsenheten 
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KSAU § 236/2021 Dnr 2021/170  
 
Motion från Owe Samuelsson, C, om 
utvärdering av Hemester 2020/2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till informationsenheten för 
beredning. 
 
Vidare påminns om att kontakt ska tas med motionsställaren för att 
säkerställa motionens intentioner. Detta ska ske innan arbetet med 
motionsyttrandet påbörjas. 
 
Sammanfattning 
En motion om utvärdering av Hemester har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Owe Samuelsson, C, har 2021-10-05 lämnat in en 
motion om utvärdering av Hemester 2020/2021. Motionsställaren vill att 
fullmäktige får en se en utvärdering med redovisning om bland annat i 
vilken omfattning invånarkortet nyttjats 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Owe Samuelsson, C, 2021-10-05 
Kommunfullmäktige § 117/2021 
 
Skickas till 
Informationsenheten 
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KSAU § 237/2021 Dnr 2021/174  
 
Motion från Monica Bergh, KD, om att bygga 
marklägenheter i Virserums centrum 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till plan- och 
byggnadsavdelningen för beredning. 
 
Vidare påminns om att kontakt ska tas med motionsställaren för att 
säkerställa motionens intentioner. Detta ska ske innan arbetet med 
motionsyttrandet påbörjas. 
 
Sammanfattning 
En motion om att bygga marklägenheter i Virserum har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Monica Bergh, KD, har lämnat in en motion om att 
bygga marklägenheter i Virserums centrum. En fastighet på Storgatan i 
Virserum är tillsalu. Motionsställaren anser att kommunen bör undersöka 
möjligheten att köpa huset för att bygga marklägenheter. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Monica Bergh, KD, 2021-10-14 
Kommunfullmäktige § 118/2021 
 
Skickas till 
Plan- och byggnadsavdelningen 
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KSAU § 238/2021 Dnr 2020/145  
 
Svar på motion från Åke Nilsson, Lennart 
Davidsson, Monica Bergh och Anders 
Andersson, samtliga KD, om att stärka den 
medicinska kompetensen i äldreomsorgen 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att motionen är besvarad med bakgrund av socialnämndens yttrande samt 
att socialnämnden uppmanas att i detta sammanhang införa några mätbara 
mål i styrmodellen för mål och budget. Målen ska mäta andelen utbildade 
undersköterskor och antalet sjuksköterskor i avsikt att säkerställa god 
medicinsk kompetens inom äldreomsorgen 
 
Sammanfattning 
Arbetsutskottet överlämnar förslag till fullmäktige om att anse motionen 
besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Åke Nilsson, Lennart Davidsson, Monica Bergh 
och Anders Andersson, samtliga KD, har 2020-10-15 lämnat in en motion 
om att stärka den medicinska kompetensen i äldreomsorgen. I motionen 
framgår bland annat att bristerna i fråga om medicinsk kompetens i 
äldreomsorgen har fått stor uppmärksamhet i samband med 
coronapandemin men problemet går längre tillbaka än så. Med anledning 
av detta föreslås bland annat att behovet av förstärkt kompetens i 
äldreomsorgen analyseras. 
 
Arbetsutskottet beslutade § att remittera motionen till socialnämnden för 
beredning. 
 
Socialnämnden har återkommit med följande yttrande: 
” Sjuksköterskor 
Förvaltningens grundbemanning gällande sjuksköterskor är ca 21 
årsarbetare. Det finns idag en svårighet att rekrytera upp till den nivån, då 
det är en brist på sjuksköterskor. Förvaltningen har i 
sjuksköterskeorganisationen kompletterat med ett antal undersköterskor 
som arbetar i nära samarbete med sjuksköterskor. Situationen med 
rekrytering varierar över tid. För närvarande är inte alla tjänster tillsatta och 
det pågår rekrytering. Under tidigare perioder har anställningar kunnat ske 
och då har det även varit en viss överanställning för att möjligheterna 
funnits till detta. Det är även ett antal sjuksköterskor som för närvarande är 
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föräldralediga. 
 
Förvaltningens strävan är att uppnå en bemanning i nivå med den 
grundbemanning som finns i budget. Förvaltningen diskuterar även 
möjligheterna till specialistutbildningar för denna yrkesgrupp. Detta då det 
dels finns ett behov av att öka antalet sjuksköterskor med 
specialistutbildning, dels att möjligheten finns för de som vill vidareutbilda 
sig.  
 
Undersköterskor 
Då det gäller undersköterskor har idag 79 procent av de tillsvidareanställda 
inom vård och omsorg en undersköterskeutbildning. Socialnämndens 
uttalade ambition är att anställa undersköterskor även om den ambitionen 
inte alltid nås. Utbildningen håller en hög nivå och är certifierad genom 
vård och omsorgscollege. Inom ramen för vård och omsorgscollege har 
även ett stort antal handledare utbildats inom kommunens vård och omsorg. 
Detta för att ge de studerande en bra praktik och bra förutsättningar för sina 
studier. 
 
För närvarande pågår även en satsning genom äldreomsorgslyftet där ett 
tjugotal medarbetare som är tillsvidareanställda påbörjat sin utbildning till 
undersköterska. Förvaltningen hoppas att det blir en fortsatt satsning så att 
utbildningen kan genomföras fullt ut. Idag finns beslut från regeringen på 
en satsning 2021, men för att dessa medarbetare ska ges möjlighet att 
fullfölja utbildning skulle det behövas en satsning även 2022. 
 
Kompetensutveckling 
Det finns idag ett nära samarbete mellan de olika professionerna inom vård 
och omsorg för att säkra de olika behoven den enskilde har. Då det gäller 
exempelvis förflyttningsutbildning som nämns i IVO:s rapport så utbildar 
arbetsterapeuter och rehabiliteringsassistenter vård och omsorgens 
medarbetare kontinuerligt. För närvarande har pandemin begränsat dessa 
utbildningar till viss del. Även inom andra vård- och omsorgsuppgifter sker 
kompetensutveckling med hjälp våra egna professioner. 
 
Nära vård är en stor samhällsutveckling som kommer att genomföras de 
närmaste åren. Denna utveckling kommer innebära många dialoger om 
kompentensutveckling och samverkan mellan regionen och kommunen. 
 
Trygg i Kommunen 
Ett nyckeltal som IVO lyfter i sin rapport är hur stor andel av de äldre inom 
hemtjänst och särskilt boende som känner sig trygga. I Hultsfreds kommun 
upplever 92 respektive 94 procent att de är trygga. Det resultatet gör att 
kommunen är bland de kommunerna med högst värde. 
 
Med anledning av ovanstående överlämnar socialnämnden beredningen till 
kommunstyrelsen för ställningstagande om ytterligare analyser ska göras 
för att göra en bedömning om ambitionsnivå.” 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 168/2021 att ärendet skulle 
återkomma under augusti. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Åke Nilsson, Lennart Davidsson, Monica Bergh och Anders 
Andersson, samtliga KD, 2020-10-15 
Kommunfullmäktige § 93/2020 
Socialnämnden § 64/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 228/2020, 168/2021 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 239/2021 Dnr 2021/172  
 
Svar på remiss beredskapszoner och 
planeringszoner Oskarshamns kärnkraftverk 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till yttrande 
samt översända detsamma till Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Räddningschefen har lämnat förslag till yttrande på remissen. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt beredskapszoner och 
planeringszoner kring Oskarshamns kärnkraftverk. Svar på remissen ska 
vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 19 november 2021. Förlängd 
svarstid har godkänts av Länsstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 231/2021 att översända remissen till 
räddningschefen för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller 
förslag att avstå detta. 
 
Räddningschefen har lämnat följande yttrande: 
”Hultsfreds kommun har inget att erinra mot framtaget förslag om nya 
beredskapszoner och planeringszoner. Hultsfreds kommun är sedan många 
år redan en del av arbetet med planering och övning för att hantera en 
kärnteknisk olycka.” 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och rapport beredskapszoner och planeringszoner kring 
Oskarshamns kärnkraftverk 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 231/2021 
Yttrande från räddningschefen 2021-11-01 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

11



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-09 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 240/2021 Dnr 2021/186  
 
Upphandling av rotposter och gallring 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att anta följande köpare till respektive post: 
Post nr 1 – Vida Skog 
Post nr 2 – Vida Skog 
Post nr 3 – Sydved 
 
Vidare beslutas att gallring under 2022 vad gäller Målilla 3:24 och Älgshult 
1:6 tilldelas Sydved. 
 
Ärendebeskrivning 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund har fått in anbud för tre rotposter 
på kommunens fastigheter. Vid anbudstidens utgång hade fyra anbud 
inkommit. Även gallring har varit ute för anbud 
 
Skogsförvaltare Jan Robertsson presenterar upphandling av rotposter och 
gallring på dagens sammanträde. 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 241/2021 Dnr 2021/184  
 
Erbjudande om medlemskap i SKR:s FoU fond 
för fastighetsfrågor 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att kommunen ansluter sig till fonden. Finansiering 
sker ur näringslivskontot.  
 
Vidare beslutas att ge ekonomikontoret i uppdrag att se över finansieringen 
till kommande års budgetar. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun har fått ett erbjudande om medlemskap i SKR:s FoU 
fond för fastighetsfrågor. Medlemsavgiften är 60 öre per kommuninvånare. 
Kostnaden blir ca 8 400 kr per år. Som medlem får kommunen fri tillgång till 
fondens arbete, kan påverka fondens inriktning på utvecklingsprojekt och 
dessutom få rabatt på deltagande i de populära kommunala 
fastighetsbranschdagarna och den politikerutbildning som arrangeras minst 
en gång per mandatperiod. Medlemskap i fonden ger möjlighet till 
nätverkande och kompetensutveckling för kommunens fastighetsförvaltning. 
 
Beslutsunderlag 
Brev från Sveriges Kommuner och Regioner 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 242/2021 Dnr 2021/179  
 
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn 
enligt lagen om tobak och liknande produkter 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta förslag till taxa för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och 
liknande produkter. 
 
Vidare föreslås att tidigare beslut i fullmäktige § 47/2019 upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat förslag till taxa för tillsyn och 
prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter för antagande i 
fullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Resursbehovsutredningen som genomfördes 2021 visar att en timmes 
kontrolltid per tillståndshavare inte är nog för att utföra den tillsyn som 
behövs. Därför justeras den årliga tillsynen till två timmar. 
Det har under året kommit in flera anmälningar om ändring av 
bolagsförhållanden hos tillståndshavare. Handläggningen av dessa 
ändringar finansieras med en ny post i taxan. 
 
Beslutsunderlag 
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter 
Miljö- och byggnadsnämnden § 169/2021 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 243/2021 Dnr 2021/180  
 
Revidering av taxa för miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhetsområde enligt 
miljöbalken, avloppsinventering 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta revidering av taxa för miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhetsområden enligt miljöbalken, enligt följande: 
Inventering av enskilda avlopp 1 x h 

ersätts med 
Inventering av enskilda avlopp där åtgärd krävs 2 x h 

att gälla från och med den 1 januari 2022. 
 
Sammanfattning 
För att få rätt tillämpning och kostnadstäckning enligt taxan för miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken, 
avloppsinventering behöver taxan inom nämnda område revideras. 
 
Ärendebeskrivning 
Gällande taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde enligt 
miljöbalken trädde i kraft 2014-01-01. I Hultsfreds kommun gäller taxan 
enligt kommunfullmäktiges beslut § 118/2013 och för Vimmerby kommun 
gäller taxan enligt kommunfullmäktiges beslut § 216/2013. En revidering 
av taxan gjordes 2014 med anledning av att en ny renhållningsförordning 
trädde i kraft 2015-01-01, beslut KF § 125/2014, Hultsfreds kommun, 
beslut KF § 193/2014, Vimmerby kommun. 
 
Enligt gällande taxa ska det vid inventering av enskilda avlopp debiteras 1 
timme. Från mitten av 2019 har tidsredovisning skett av tidsåtgången vid 
inventering av avlopp och det har framkommit att genomsnittlig 
handläggningstid för inventering av avlopp där åtgärd krävs är 2 timmar. 
 
Taxan har tillämpats enligt att avgift endast tagits ut vid inventering av 
enskilda avlopp där åtgärd krävs och där ingen ansökan om tillstånd för ny 
avloppsanläggning skett i samband med inventeringen. Eftersom taxan 
tillämpas på detta sätt och handläggningstiden för dessa ärenden är i 
genomsnitt 2 timmar föreslås en ändring i taxan så att den överensstämmer 
med hur den tillämpas och handläggningstiden justeras. 
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Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden § 170/2021 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 244/2021 Dnr 2019/133  
 
Fordons- och resepolicy 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända förslag till fordons- och resepolicy 
till AB Hultsfreds Bostäder för yttrande. Ärendet ska sedan återkomma till 
arbetsutskottet.  
 
Sammanfattning 
Nuvarande policydokument i kommunen som rör fordon och resande är 
ålderstigen. Uppdatering av dessa styrdokument föreslås och syftar till att 
de fordon som kommunen använder ska främja minimerad miljöpåverkan, 
hög trafiksäkerhet och god ekonomi. Policyn vänder sig till 
kommunkoncernen innefattandes kommunala bolag, nämnder och 
förvaltningar och därigenom alla typer av resor, motorfordon samt cyklar. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens fordon och resande bör understödja delmålet om 
klimatneutrala resor och transporter inom No Oil 2030 - fossilbränslefri 
region. Då kommunens möjlighet att ställa om större delen av fordonspark 
och resande har ökat på senare tid finns behov att uppdatera styrdokument 
rörande fordon och resande. 
 
Fordons- och resepolicyn omfattar upphandling av transport, entreprenader 
och varuleveranser, cyklar samt utrustningsspecifikation för person- och 
lätta transportfordon. 
 
Förslagets dokument har varit på remiss under 2020. Från hösten 2020 till 
hösten 2021 har förslaget föredragits inom samverkansfunktionen inom 
CSK (Central Samverkans Kommitté). Några synpunkter rörande 
fordonsfrågor, ej direkt om policyförslaget, har diskuterats. Utöver detta en 
rad synpunkter på förslaget, men ej sammanställda eller lämnade till 
förslagets arbetsgrupp. 
 
Då en del tid sedan förslag senast togs upp i kommunstyrelsen har följande 
justeringar tillförts förslaget: 
Fordons- och resepolicy 

- Sid 2, Rubriken ”Val av färdsätt och fordon”, i andra stycket om 
miljöbil föreslås omformuleringar som tar hänsyn till 
Miljödepartementets förordning, (2017:1334) istället för 
Infrastrukturdepartementets förordning (2020:486) som genomgår 
remittering med hänvisning till Clean Vehicle Directive, 
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(2019/1161), (EU). Fotnot 1 även justerad. 
- Sid 3, Rubriken ”Kravspecifikation för personfordon”, punkt 3; 

uppfylla definitionen av miljöbil enligt ovan. Avsteg vid 
motiverande av särskilda skäl till ansvarig. 

Riktlinjer för resande i tjänsten 
- Inga justeringar. 

 
Förslaget ersätter Fordonspolicy, Avsiktsförklaring för Hultsfreds kommun 
gällande trafiksäkerhet och Resepolicy. Innehåll från nämnda 
avsiktsförklaring bedöms hanteras i detta dokument och framledes i 
Trafiksäkerhetsprogram som är under arbete. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 185/2019, 94/2020 
Kommunstyrelsen § 43/2020 
Förslag till Fordons- och resepolicy 
Remissvar samt remissredogörelse 
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg 2021-10-29 
 
Skickas till 
Hållbarhetsstrategen 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 245/2021 Dnr 2021/181  
 
Ladda hela Kalmar län och Glasriket 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att stötta rubricerat initiativ med 
upp till 25 000 kr från post för oförutsedda medel under 2022 samt att 
föreslå att arbetstid i projektet ska fördelas mellan miljö- och 
byggnadsförvaltningen, Östra Smålands Kommunalteknikförbund och 
utvecklingskontoret samt informationsenheten.  
 
Sammanfattning 
Projektet Ladda hela Kalmar län och Glasriket har arbetat fram en förstudie 
för att öka elektrifiering och antalet laddpunkter i nämnda geografiska 
område. Detta genom identifiering av lokaliseringar, finansieringsupplägg 
och storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur på landsbygden. Parterna 
bakom förstudien är MiljöfordonSverige och Coompanion Kalmar län, 
vilka nu arbetar för fortsatt planering och implementering i berörda 
kommuner.  
 
Ärendebeskrivning 
MiljöfordonSverige och Coompanion Kalmar län arbetar på att öka antalet 
laddpunkter i länet och har som i ett led efter deras gemensamma förstudie 
”Ladda hela Kalmar län och Glasriket”, 2020, involvera berörda kommuner 
i en fortsättande implementeringsfas. 
 
För kommunernas del erbjuds deltagande i projektet i utbyte av upp till 
25 000 kr och ca 40 timmars arbetstid i projektet. Detta gäller per 
deltagande kommun och är beräknat på 8 st. kommuner. 
 
För effektivt nyttjande bör deltagande inom kommunkoncernen fördelas 
mellan flera enheter. Fördelningen bör inbegripa Miljö- och 
byggnadsförvaltning, Östra Smålands Kommunalteknikförbund och 
Näringslivskontoret. 
 
För kommunens chans till nytta i projektet och för en ökad elektrifiering 
kan belysas resursbedömning samt lokalisering av förutom laddpunkter 
inom besöksnäringen även annan publik laddning, allmännyttans laddning 
och laddning för kommunkoncernens fordon. Därtill bör fokus på 
företagens och villahushållens laddning liksom strategiska initiativ från 
externa aktörer ge god information samt kan öka omställningstakt. Längre 
fram blir det också aktuellt att involvera upphandling och hänsyn till 
former som underlättar för enskild laddkonsument. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg 2021-10-26 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 246/2021 Dnr 2021/182  
 
Utbetalning av partistöd för 2022 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelse att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att partistöd 2022 utbetalas till de politiska partierna i 
kommunfullmäktige enligt förteckning nedan. 
 

 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunens regler årligen ta beslut om 
utbetalning av partistöd till de politiska partierna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i § 109/2014 antagit ”Regler för lokalt partistöd i 
Hultsfreds kommun”. Enligt 5 § i reglerna ska partistöd utbetalas årligen i 
förskott senast under februari månad efter beslut av fullmäktige. 
Enligt 4 § ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska ett granskningsintyg befogas. 
Redovisningen ska ske senast 6 månader efter räkenskapsåret. 
Redovisningen av 2021 års partistöd ska vara inlämnat till kommunkansliet 
senast 2022-06-30. 
 
Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat in 
redovisningen i tid för 2020. Partistöd utbetalas under 2022 med dels ett 
grundstöd om 15 142 kronor per parti samt dels ett mandatbundet stöd om  
7 664 kronor per mandat. Baserat på utvecklingen för konsumentprisindex 
(KPI) har en justering av beloppen skett jämfört med 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse controller 2021-10-25 
 

Parti Antal mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt
Centerpartiet 15 15 142 kr 114 960 kr 130 102 kr
Socialdemokraterna 12 15 142 kr 91 968 kr 107 110 kr
Sverigedemokraterna 6 15 142 kr 45 984 kr 61 126 kr
Moderaterna 4 15 142 kr 30 656 kr 45 798 kr
Kristdemokraterna 4 15 142 kr 30 656 kr 45 798 kr
Vänsterpartiet 4 15 142 kr 30 656 kr 45 798 kr
Summa 45 435 732 kr
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 247/2021 Dnr 2021/183  
 
Erbjudande om köp av Sommarlovsbiljett 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända skrivelsen till barn- och 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen för att återkomma 
till arbetsutskottet med yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kalmar länstrafik erbjuder länets samtliga kommuner att köpa 
Sommarlovsbiljett, för sommaren 2022, till skolungdomar som är 
folkbokförda i kommunen. 
  
Erbjudandet gäller skolungdomar som vid vårterminen lämnar antingen 
årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller år 1 och 
2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Detta gäller även friskolornas 
skolungdomar. 
 
Sommarlovsbiljetten är giltig under sommarlovet och gäller för obegränsat 
antal resor inom Kalmar län. Biljetten är personlig och får inte lånas ut. 
Priset för Sommarlovsbiljetten är preliminärt 538 kronor per biljett (inkl. 
moms). 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Kalmar länstrafik 
 
Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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KSAU § 248/2021 Dnr 2021/187  
 
Skrivelse om begäran om uppehåll för resande 
vid Mörlunda station 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att tillskriva Kollektivtrafiknämnden/Region 
Kalmar och Kalmar länstrafik om öppning av tågstationen i Mörlunda, för 
att möjliggöra för passagerare att få bättre tillgång till kommunikationer. 
 
Ärendebeskrivning 
Önskan om öppning av Mörlunda station har väckts under allmänhetens 
frågestund på fullmäktiges sammanträde den 8 november 2021. 
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KSAU § 249/2021   
 

Anmälningsärenden 
1. Skrivelse från Mattias Wärnsberg, S, gällande stationen i Mörlunda 
2. Skrivelse från reumatikerförbundet – låt våra bassänger vara kvar 
3. Inbjudan till barnkonventionens dag, 
4. Ny rapport från Brå: Politikernas trygghetsundersökning 2021 
5. Protokoll kommunförbundet 2021-10-07 
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