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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 17/2022 Dnr 2022/44  
 
Årsredovisning 2021 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att fastställa årsredovisningen för 2021. 
 
Sammanfattning 
Årsredovisning för 2021 har sammanställts av ekonomikontoret. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har sammanställt en årsredovisning för Hultsfreds 
kommun och en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. Det 
redovisade resultatet för Hultsfreds kommun 2021 är 49,5 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-02-14 
Årsredovisning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 38/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 18/2022 Dnr 2022/36  
 
Årsredovisning Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 2021 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för Östra Smålands kommunalteknikförbund. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2021 har 
sammanställts. 
 
Förbundsdirektionen beslutade § 1/2022 att godkänna årsredovisningen 
samt att överlämna densamma till kommunfullmäktige i Hultsfred och 
Högsby. 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen § 1/2022 
Årsredovisning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 19/2022 Dnr 2022/43  
 
Ombudgetering 2022 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
ombudgetering för 2022. 
 
Sammanfattning 
Förslag till ombudgetering 2022 har tagits fram av ekonomikontoret. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till ombudgetering för 2022 har tagits fram av ekonomikontoret. 
Till kommunstyrelsens sammanträde har ärendet uppdaterats med nya 
prognosen för skatter och statsbidrag som kom den 17 februari. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse samt underlag 2022-02-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 40/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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1(1) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 20/2022 Dnr 2022/16  
 
Mål och budget 2023 - ramar 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
ram för år 2023. 
 
Sammanfattning 
Förslag till övergripande mål, resultatnivå och fördelning av ram för drift- 
och investeringsbudget för år 2023 har tagits fram av ekonomikontoret.  
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har sammanställt förslag till övergripande mål, 
resultatnivå och fördelning av ram för drift- och investeringsbudget. Till 
kommunstyrelsens sammanträde har ärendet uppdaterats med nya 
prognosen för skatter och statsbidrag som kom den 17 februari.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse samt underlag 2022-02-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 41/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 21/2022    
 
Återrapportering kompetensfonden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kristina Ankarhamn Råsmark, chef för livslånga lärandet, redogör för 
pågående arbete kring kompetensfonden. 
 
Skickas till 
Chefen för livslånga lärandet 
 
 
 

8



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
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1(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 22/2022 Dnr 2021/167  
 
Renhållningstaxa 2022 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att nuvarande taxa ska 
gälla till och med 2022-05-31. Förslag på ny renhållningstaxa ska lämnas 
till kommunfullmäktige i maj månad för beslut, den nya taxan ska gälla 
från och med 2022-06-01.  
 
Underfinansieringen av verksamheten under aktuell period får balanseras 
mot kvarstående avsättning. 
 
Sammanfattning 
Förbundsdirektionen har överlämnat förslag på hantering vad gäller ny 
renhållningstaxa. 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen beslutade § 32/2021 att föreslå kommunfullmäktige 
om oförändrad taxa jämfört med 2021 under inledningen av 2022, dock 
längst 2022-04-01. Vidare beslutade förbundsdirektionen att återremittera 
ärendet för en förankring och detaljerad redovisning av underlagen hos 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Utifrån dessa förankringar skulle sedan ett 
nytt förslag till förändrad taxa tas fram och specifikt ska följande punkter 
belysas/utredas tydligare:  
 

- Kan årets behov av taxehöjning fördelas på flera år och hur hanteras 
i så fall eventuella underskott de första åren? 

- Separat och tydlig information om tidigare års avsättningar. 
- Ersättning för utebliven tömning - nuvarande gräns på 10 dagar ska 

förtydligas och vid behov sänkas. Kan koppling mot föreslagen 
felsorteringsavgift förtydligas/motiveras bättre? Se över både 
ersättning och avgift utifrån bättre underlag. 

- Hur påverkas taxan av personalbudget och tidigare beslutad 
utökning med en renhållningsingenjör? Vilka konsekvenser får 
utebliven utökning eller annan minskning av personalstyrka? 

- Föreslagen höjning av taxan för flerfamiljshus och verksamheter 
med 4 % behöver motiveras bättre. 

 
Arbetsutskottet beslutade § 224/2021 att Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) ska arbeta vidare för att sedan återkomma 
till arbetsutskottet med ett nytt förslag. 
 
Nytt taxeförslag är under framtagande, men då det inte finns tid till att få 
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igenom ett beslut genom hela den politiska processen till  
2022-04-01, föreslås att oförändrad taxa gäller till och med 2021-05-31 och 
nytt förslag för renhållningstaxa 2022 ska gälla från 2022-06-01 efter beslut 
i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen §§ 32/2021, 2/2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 224/2021, 45/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 23/2022 Dnr 2022/40  
 
Webbsändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
kommunfullmäktiges sammanträden ska sändas över internet genom bild- 
och ljudupptagning. 
 
Vidare föreslås att kommunfullmäktiges ordförande utses till ansvarig 
utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden där 
ordförande själv utser ställföreträdande utgivare. 
 
Slutligen föreslås att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen efter tre 
webbsändningar. 
 
Sammanfattning 
Förslag om beslut om webbsändning och ansökan om utgivningsbevis för 
att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
Ärendebeskrivning 
För att sända kommunfullmäktiges sammanträden via internet behövs ett 
utgivningsbevis. Direktsändningar på internet som riktar sig till 
allmänheten måste anmälas till Myndigheten för press, radio och TV 
(MPRT). Det krävs också att en ansvarig utgivare utses. 
Kommunfullmäktiges ordförande före-slås vara ansvarig utgivare. 
Ansvarig utgivare utser själv ställföreträdande utgivare. Kostnaden på 2000 
kr för ansökan om utgivningsbevis tas på kommunfullmäktiges konto. 
 
Den ansvariga utgivaren är inte själv ansvarig för eventuella 
yttrandefrihetsbrott som begås på sammanträdet. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om webbsändning ska 
kommunstyrelsen upprätta en behandling med konsekvensbedömning. 
 
Kringarbetet av webbsändningen utförs av vaktmästare från kultur- och fri-
tidskontoret och tjänsteperson från informationsenheten. Bilagor finns till 
tjänsteskrivelsen om ansvarsfördelning och upplägg för sändning. 
 
Ärendet har beretts av kommunfullmäktiges presidium i samråd med 
berörda tjänstepersoner. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse och underlag 2022-02-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 49/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 24/2022 Dnr 2022/45  
 
Ansökan från Bolaget hembygdsförening - 
Virserums kultur och föreningscentrum, om 
ekonomiskt stöd 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ett bidrag på  
132 500 kronor. Utbetalning sker efter redovisning av fakturor. 
Finansiering föreslås ske ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 
utgifter. 
 
Sammanfattning 
En ansökan om ekonomiskt stöd har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Bolagets hembygdsförening – Virserums kultur och föreningscentrum, har 
skickat in en ansökan om ekonomiskt stöd. Bolagets hembygdsförening har 
under de fem år föreningen ägt området investerat i underhåll och 
reparationer. Arbetet har skett ideellt. Nu ansöker Bolagets 
hembygdsförening om ett ekonomiskt stöd på 265 000 kr. Stödet ska 
användas till bygglov och uppmontering av ny fasadskylt samt ny 
belysning och åtgärder för brandsäkerhet vid Telemuseet.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan  Bolagets hembygdsförening 2022-02-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 53/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 
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KS § 25/2022 Dnr 2022/26  
 
Utökning av lokaler för Vena skola och 
Ekbackens förskola 
 

Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår budgetberedningen att anvisa investeringsmedel 
för att bygga en ny förskola i Vena med plats för upp till 80 barn. Innan 
budgetberedningens beslut ska kostnaden för en ny förskola utredas av 
barn- och utbildningsnämnden tillsammans med AB Hultsfreds Bostäders 
fastighetsförvaltning. Vidare konstaterar kommunstyrelsen att placering av 
en ny förskola behöver utredas samt behöver förprojektering genomföras. 
Bland annat av skolgårdens utformning. Barn- och utbildningsnämnden har 
även uttryckt behov av tillfälliga åtgärder vad gäller befintliga byggnader.  
 
Till dessa uppdrag föreslås 2 mkr avsätts i ombudgeteringen för år 2022, 
vilket har beaktats i ärendet om förslag till ombudgetering 2022 som 
översänts till fullmäktige för beslut. Det noteras att kostnaderna behöver 
kalkyleras noggrannare och det kan därför innebära att mer eller mindre 
medel kan komma att behövas. 
 
På förslag ifrån barn- och utbildningsnämnden beslutar kommunstyrelsens 
arbetsutskott om användning av dessa på sedvanligt vis vad gäller 
investeringspengar. 
 
Sammanfattning 
Förslag på långsiktig lösning vad gäller förskola i Vena överlämnas för 
beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
2017 hade antalet barn i förskoleålder ökat i Vena vilket ledde till ett behov 
av att öppna en ny förskoleavdelning. En modul som placerades på 
skolgården för att kunna utöka förskolans lokaler hyrdes in. Modulen var 
en tillfällig lösning under tiden förskolans långsiktiga behov utreddes.  
 
Förskolan har behov av lokaler som rymmer mellan 65-70 barn och 12-14 
pedagoger. I dagsläget är det 59 barn inskrivna på Ekbackens förskola i 
Vena och 5 barn i förskolekön som ska placeras under vårterminen. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 29/2022 att ge barn- och utbildningsnämnden i 
uppdrag att i samråd med AB Hultsfreds Bostäder, Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund och miljö- och byggnadsnämnden ta fram ett 
förslag på en permanent lösning. 

14



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-01 

2(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden eftersträvar en långsiktig lösning för 
förskolan i Vena. Med anledning av detta föreslås att det byggs en ny 
förskola med plats för upp till 80 barn, genom att använda sig av SKR: s 
upphandlade ramavtal för förskolebyggnader. Placering av en ny förskola 
behöver utredas för att hitta den bästa platsen i Vena utifrån förskolans 
uppdrag samt mål och riktlinjer. Även tillgänglighetsperspektivet för 
vårdnadshavarna bör beaktas i utredningen om lämplig placering av en ny 
förskola. 

Yrkanden 
Tomas Söreling, Tommy Rälg och Nermina Mizimovic, samtliga S, yrkar 
bifall till förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 18/2022, 29/2022 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningschef 2022-02-15 
Barn- och utbildningsnämnden §§ 85/2021, 15/2022 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
Budgetberedningen 
Kommunfullmäktige f.k 
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KS § 26/2022 Dnr 2020/155  
 
Tilläggskostnad för framtagande av 
vindbruksplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den tilläggskostnad på 77 000 kr 
som uppstått i processen med framtagande av ny vindbruksplan så att 
Metria kan fullfölja projektet. Finansiering sker ur kommunstyrelsens 
konto för oförutsett. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden fick § 89/2020 i uppdrag att ta fram en ny 
vindbruksplan för Hultsfreds kommun, som ett tematiskt tillägg till 
nuvarande översiktsplan och därmed ersätta befintligt kapitel om vindkraft. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 216/202 att tilldela Metria uppdraget att ta fram 
vindbruksplanen. Eftersom processen har dragit ut på tiden, då andra 
myndigheters samrådsyttranden försenats, och då stor del av Metrias 
arbetstid gått till intern förankring samt att sammanställa den stora mängd 
inkomna samrådsyttranden, är den i anbudet uppskattade arbetstiden nu 
upparbetad. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02.-08 
Ändringsbegäran vindbruksplan 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 44/2022 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Ekonomikontoret 
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KS § 27/2022 Dnr 2021/197  
 
Svar på revisionsrapport Granskning av 
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
räddningstjänstens verksamhet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet samt översända detsamma till 
revisionen. 
 
Sammanfattning 
Ekonomichefen lämnar förslag till svar på granskning av 
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av räddningstjänstens 
verksamhet. Förslaget är samordnat med räddningschefen. 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av räddningstjänsten. Granskningen ligger inom den av 
revisorerna antagna granskningsplanen. Rapporten överlämnas till 
kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. Yttrande på rapporten ska vara 
revisionen tillhanda senast den 28 februari 2022. Förlängd svarstid har 
efterfrågats och godkänts. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 261/2021 att remittera revisionsrapporten till 
ekonomikontoret för att samordna ett yttrande och efter det återkomma till 
arbetsutskottet. 
 
Ekonomichefen har lämnat följande yttrande: 
” Revisionsrapporten innehåller bedömning av fyra revisionsfrågor varav 
två bedöms uppfyllda, ett bedöms ej uppfyllt och ett bedöms delvis 
uppfyllt. Svar ges nedan på de revisionsfrågor som bedömts ej uppfyllt och 
delvis uppfyllt. 
 
Revisionsfråga: Finns en tydlig planering för verksamheten vad avser 
såväl operativt som förebyggande arbete kopplat till de styrande 
dokumenten och de ekonomiska förutsättningarna? 
 
Revisionen skriver: ”Vi bedömer att det finns en planering av arbetet för 
såväl förebyggande arbete som den operativa räddningstjänsten. Vi 
bedömer att det saknas en tydlig koppling mellan verksamhet och budget. 
Kommun-styrelsen behöver analysera och genomlysa verksamheten, 
framförallt den operativa räddningstjänsten, för att budgetera utifrån 
realistiska förutsättningar, där den stora avvikelsen och återkommande 

17



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-01 

2(3) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

avvikelsen hänförs till antalet insatser. Vi konstaterar att kommunstyrelsen 
som ansvarig nämnd hanterar få ärenden avseende räddningstjänsten. Vi 
anser att ärenden som exempelvis nya krav enligt LSO som gällande 
ledningsberedskap åtminstone borde tagits upp som informationsärende i 
kommunstyrelsen (som ansvarig nämnd för verksamheten). Vidare anser vi 
att kommunstyrelsen behöver tydliggöra uppdraget till 
förvaltningsorganisationen att se över möjligheten att inom kommunens 
totala organisation rekrytera personal som även kan användas som 
räddningspersonal i beredskap.” 
 
Svar/kommentar: En analys av räddningstjänsten kostnader, intäkter, 
antal insatser och larm har gjorts av controller och räddningschef. I 
analysen jämförs statistiken för Hultsfreds kommun med liknande 
kommuner och en av slutsatserna är att räddningstjänsten har många 
insatser per 1000 invånare. Resultatet av analysen presenterades för KSAU 
2021-12-14 och frågan kommer att återkomma under vårens budgetprocess.  
 
Vad gäller nya krav LSO och tillhörande av ledningscentral så har det ge-
nomarbetats av kommunchef och räddningschef med information till kom-
munstyrelsens ordförande och oppositionsråd. Även i budgetdialogen var 
frågan uppe och hanterades av kommunstyrelsen, där man beslutade att till-
föra medel för att täcka kostnaden. Därefter togs ett tjänstemannabeslut då 
det ansågs som en verksamhetsnära fråga.  
 
I det handlingsprogram som är nu gällande står det: 
Rekrytering av personal till räddningstjänsten ska intensifieras genom en 
rad olika insatser för att uppnå fulltaliga styrkor. (Exempelvis 
kombitjänster) 
 
Ansvaret ligger på räddningstjänsten och samtliga förvaltningar/bolag med 
personalkontor/chef som driver frågan. Frågan om rekrytering av RIB 
personal är ständigt aktuell och kan arbetas med mer aktivt. Räddningschef 
och personalchef diskuterar hur detta kan ske framåt.  
 
Revisionsfråga: Sker en tillräcklig uppföljning både utifrån 
handlingsprogrammet och andra mål för verksamheten, samt utifrån 
ekonomiska förutsättningar?  
 
Revisionen skriver: ”Vi bedömer att kommunstyrelsen i egenskap av 
ansvarig nämnd för verksamheten behöver stärka den årliga utvärderingen 
av handlingsprogrammet. Uppföljning av ”strategikartan” bedöms för detta 
ändamål som otillräckligt. Den återrapportering som sker i samband med 
bud-getberedning och uppföljningsrapporter ger inte i tillräcklig omfattning 
kommunstyrelsen en bild av verksamhetens kvalité och effektivitet utifrån 
det av fullmäktige beslutade handlingsprogrammet. Kommunstyrelsen bör 
tillse att en systematisk årlig uppföljning och utvärdering sker av 
handlingsprogrammets mål och aktiviteter, med återkoppling till 
kommunstyrelsen” 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-01 

3(3) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Missiv och rapport granskning av kommunstyrelsens styrning och 
uppföljning av räddningstjänstens verksamhet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 261/2021, 21/2022 
Yttrande ekonomichef 2022-01-14 
 
Skickas till 
Revisionen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-01 

1(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 28/2022 Dnr 2021/176  
 
Svar på revisionsrapport granskning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta personalchefens yttrande som svar på 
revisionsrapporten. Förslaget är att nämnder och styrelse ges i uppdrag, 
med stöd av HR-funktionen, att planera för och genomföra åtgärder. Dessa 
utgår till flera delar från PWC:s rekommendationer och bedöms i flera fall 
kunna påbörjas under 2022. 
 
Sammanfattning 
En granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts där 
revisionen vill ha ett svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 31 
januari 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Granskningen ligger 
inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. 
 
En rapport har överlämnats till kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden för beaktande 
och åtgärd. 
 
Revisorerna önskar svar senast 31 januari 2022. Rapporten har även 
lämnats för kännedom till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
Förlängd svarstid har godkänts. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 232/2021 ge personalchef Hans Andersson i 
uppdrag att samordna ett svar från kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Personalchefen har lämnat förslag på rapporten som innebär att nämnder 
och styrelse ges i uppdrag, med stöd av HR-funktionen, att planera för och 
genomföra åtgärder. Dessa utgår till flera delar från PWC:s 
rekommendationer och bedöms i flera fall kunna påbörjas under 2022. 
Yttrandet i sin helhet finns att se i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-10-22 
Granskningsrapport ”Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet”  
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2022-03-01 

2(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 232/2021, 33/2022 
Yttrande från personalchefen 2022-01-25 
 
Skickas till 
Revisionen 
Samtliga nämnder och styrelse 
Personalkontoret 
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Sammanträdesdatum  
2022-03-01 

1(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 29/2022 Dnr 2021/210  
 
Svar på remiss Förslag till aktualiserad version 
av skolkulturstrategin RELEVANT 2023-2024 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta barn- och utbildningsnämndens yttrande 
som svar på remissen. 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har överlämnat yttrande på remissen 
Förslag till aktualiserad version av skolkulturstrategin RELEVANT 2023-
2024. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har översänt Förslag till aktualiserad version av 
skolkulturstrategin RELEVANT 2023-2024 på remiss. Svar på remissen 
ska vara Region Kalmar län tillhanda senast den 31 mars 2022. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 10/2022 att remittera remissen till barn- och 
utbildningsförvaltningen i samråd med kultur- och fritidskontoret för att 
återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller förslag att avstå detta. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat förslag till yttrande som bland 
annat innebär följande: 
”Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det är viktigt att det finns en 
gemensam strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län för 
att underlätta planering och samordning samt utbud och tillgång av 
kulturevenemang både lokalt och regionalt.  
 
En viktig del i strategin är att det finns ett länsövergripande system för 
resor till kulturinstitutioner för att möjliggöra tillgången till kultur i från 
alla länets orter.  
 
Kulturstrategin RELEVANT är också en bra gemensam grund för 
kommunerna egna skolkulturplaner.” 
 
Yttrandet i sin helhet finns i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv aktualiserad version av skolkulturstrategin RELEVANT 
2023-2024 på remiss 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 10/2022, 35/2022 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Barn- och utbildningsnämnden § 5/2022 
 
Skickas till 
Region Kalmar län 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 30/2022 Dnr 2021/208  
 
Svar på remiss Förslag till Regional 
utvecklingsstrategi för Kalmar län, ”Klimat att 
växa i” 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till aktualiseringen av 
Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län ”Klimat att växa i” 2022 och 
ställa sig bakom förslaget till ny Regional utvecklingsstrategi för Kalmar 
län med förslag till tillägg på sidan 20 enligt ärendebeskrivningen. 
 
Sammanfattning 
Utvecklingskontoret har lämnat yttrande på remissen Regional 
utvecklingsstrategi för Kalmar län, ”Klimat att växa i”. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har översänt Regional utvecklingsstrategi för Kalmar 
län, ”Klimat att växa i” på remiss. Svar på remissen ska vara Region 
Kalmar län tillhanda senast den 31 mars 2022. Arbetsutskottet beslutade  
§ 8/2022 att remittera motionen till utvecklingskontoret. 
 
Utvecklingskontoret har lämnat förslag om ett tillägg i texten. Ordet 
Svenskt Rockarkiv föreslås läggas till i texten in på sidan 20 under rubriken 
Kultur och upplevelser. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län ”klimat att 
växa i” 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 8/2022, 50/2022 
Yttrande utvecklingskontoret 2022-02-07  
 
Skickas till 
Region Kalmar län 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 31/2022 Dnr 2021/209  
 
Svar på remiss Förslag till regional kulturplan 
för Kalmar län, ”Kultur att växa i” 2023-2024 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till aktualisering av 
Kulturplan för Kalmar Län 2022 och antar förslaget till ny kulturplan för 
Kalmar län 2023-2024 med redovisade omformuleringar och 
förtydliganden enligt ärendebeskrivningen. 
 
Sammanfattning 
Region Kalmar län har översänt Regional kulturplan för Kalmar län, 
”Kultur att växa i” 2023-2024 på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har översänt Regional kulturplan för Kalmar län, 
”Kultur att växa i” 2023-2024 på remiss. Svar på remissen ska vara Region 
Kalmar län tillhanda senast den 30 mars 2022. Arbetsutskottet beslutade  
§ 9/2022 att remittera remissen till kultur- och fritidskontoret i samråd med 
utvecklingskontoret. 
 
Kultur- och fritidskontoret har lämnat yttrande enligt följande: 
” Region Kalmar läns kulturplan som kommer att gälla 2023-2024 är en 
aktualisering av Kultur att växa i – Kulturplan för Kalmar län 2022. 
Anledningen till en aktualisering är framförallt coronapandemin som 
innebar att kulturlivets förutsättningar radikalt förändrades under åren 2020 
och 2021. Kommunerna och kulturverksamheterna har informerats om 
aktualiseringen via regionala kulturnätverk och verksamhetssamtal. 
 
Förslag till omformuleringar och förtydliganden gäller följande delar 
och finns i sin helhet i bilaga 1   

- Kulturens demokratiska grund - Sid 6  
- Kulturplanens övergripande mål - Sid 12  
- Kommunernas förutsättningar och möjligheter - Sid 15  
- Kommunernas förutsättningar och möjligheter - Sid 16  
- Utbildningars förutsättningar och möjligheter - Sid 20  
- Kulturskaparnas förutsättningar och möjligheter - Sid 22  
- Teater - Sid 27” 

 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv Regional kulturplan för Kalmar län, ”Kultur att växa i” 
2023-2024 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 9/2022, 51/2022 
Yttrande kultursekreterare 2022-02-07 
 
Skickas till 
Region Kalmar län 
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Sammanträdesdatum  
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1(1) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 32/2022 Dnr 2022/37  
 
Redovisning av VA-planens handlingsplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen har mottagit redovisningen. 
 
Sammanfattning 
Handlingsplanen ska årligen redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid den senaste revideringen av VA-planen beslutade kf § 87/2021 att en 
årsredovisning av handlingsplanen (bilaga 1 i VA-planen) ska ske till 
kommunstyrelsen. 
 
Under 2021 har VA-plansarbetsgruppen träffats vid fyra ordinarie tillfällen 
utöver arbetsmöten inom de olika uppdragen enligt VA-planen. 
Vid årets avslutande möte i december sammanställdes hur långt de olika 
åtgärderna i handlingsplanen kommit. För vissa av åtgärderna har 
tidsplanen visat sig vara alltför kort och därför finns det behov av vissa 
mindre revideringar av tidplanerna enligt handlingsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse projektchef 
Redovisning av handlingsplan 2021 
Bilaga 1 Handlingsplaner 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 47/2022 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 33/2022 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar 
kommunstyrelsen handläggning anmäls till kommunstyrelsen 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-01-25 2022-02-01 2022-02-08 2022-02-15 
 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
2022-01-25 
 
Rock City AB 
2021-12-07 

Delegationsbeslut 
Ordförande 
Beslut om avgiftsreduktion vid tillfällig stängning av förskola, fritidshem 
eller barnomsorg på grund av smittspridning av det nya coronaviruset och 
sjukdomen covid-19 (2022-01-25) 
 
Ekonomichef 
Omsättning av lån hos Kommuninvest (2022-01-25) 

Meddelande 
1. Arbetsutskottets beslut § 52/2022 om ändrade sammanträdestider 2022 
2. Information om att kafeterian flyttas från serviceenheten till Framsteget 
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Kommunstyrelsen 
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 
           
  

Ledamot    
 
Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 
ande 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

1 Lars Rosander, C   X       

2 Åke Nilsson, KD  X       

3 Tomas Söreling, S  X       

4 Åke Bergh, M  X       

5 Per-Inge Pettersson, C*  X       

6 Åsa Landberg, C  X       

7 Ronny Olsson, C  X       

8 Nermina Mizimovic, S  X       

9 Tommy Rälg, S  X       

10 Tommy Ejnarsson, V  X       

11 Göran Gustafsson, SD  X       
        11/11 
 
* Deltog på distans 
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