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Ärendelista  2022-05-17 
 

 
 Val av protokolljusterare samt 

godkännande av dagordning 
  

§ 110 Presidiemöte med barn- och 
utbildningsnämnden 

  

§ 111 Kl 11 deltar arbetsutskottet på första 
spadtaget vid Herrstorpet 

  

§ 112 Avrapportering Herrstorpet 2017/93  

§ 113 Avrapportering e-tjänster 2022/86  

§ 114 Sponsringsavtal för Målilla 
Motorklubb/Dackarna för Speedway 
Grand Prix 2022 - 2023 

2022/85  

§ 115 Tilläggsavtal om lokalvård 2022/88  

§ 116 Omräknad taxa för brandskyddskontroll, 
omräknad sotningstaxa för Hultsfreds 
kommun samt omräknat 
skorstensfejarmästararvode from 2022-06-
01 

2022/87  

§ 117 Policy för ökad tillgänglighet i Hultsfreds 
kommun 

2022/84  

§ 118 Revidering av kommunchefens instruktion 2022/89  

§ 119 Revidering av kommunstyrelsens 
reglemente 

2022/90  

§ 120 Svar på remiss av betänkandet Sänk 
tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14) 

2022/65  

§ 121 Anmälningsärenden 2022/6  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 110/2022   
 
Presidiemöte med barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På mötet deltar ordförande Magnus Hultman, M, förste vice ordförande 
Åsa Landberg, C, andre vice ordförande Mikael Lång, S, och barn- och 
utbildningschef Martin Snickars. 
 
Aktuella frågor lyfts, bland annat om moduler. 
 
Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KSAU § 111/2022    
 
Första spadtaget vid Herrstorpet 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet deltar på första spadtaget vid Herrstorpet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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KSAU § 112/2022 Dnr 2017/93  
 
Avrapportering Herrstorpet 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde lämnar utvecklingschef Lars Gjörloff, VD Helena 
Grybäck Svensson och projektchef Jens Karlsson en lägesrapport angående 
pågående arbete kring Herrstopet. 
 
Skickas till 
Utvecklingschef 
Projektchef 
VD 
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KSAU § 113/2022 Dnr 2022/86  
 
Avrapportering e-tjänster 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde informerar turism- och informationschef Malin 
Albertsson om e-tjänster. 
 
Skickas till 
Turism- och informationschefen 
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KSAU § 114/2022 Dnr 2022/85  
 
Sponsringsavtal för Målilla 
Motorklubb/Dackarna för Speedway Grand Prix 
2022 - 2023 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslås kommunstyrelsen besluta att teckna ett 
sponsoravtal med Målilla Motorklubb/Dackarna för Speedway Grand Prix-
tävlingen i Målilla 2022 - 2023, med automatisk förlängning på ett år. 
Avtalet fortgår per år under avtalsperioden under förutsättning att avtal 
mellan Dackarna och Discovery Sports Events finns. 
 
Det årliga stödet höjs med 50 000 kronor till 200 000 kronor. Ersättningen 
för värdskapsbjudningen på 20 000 kronor kvarstår, vilket innebär en total 
kostnad per år på 220 000 kronor.  
 
Finansiering för höjningen på 50 000 kronor föreslås för år 2022 belasta 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, samt tas med i 
ombudgeteringen för år 2023. 
 
Sammanfattning 
Ett nytt avtalsförslag för Speedway Grand Prix-tävlingarna i Målilla 2022 - 
2023, med automatisk förlängning på ett år, har tagits fram. Frågor som rör 
evenemangs- och turistverksamheten samt övriga värden från kommunen 
har inarbetats i detta avtal. Särskilt fokus har lagts på att kunna nyttja 
värden för invånare och kommunens anställda. Hänsyn har även tagits till 
de värden som redan ingår i gällande partner- och sponsoravtal för 
elitserien 2020 - 2022. 
 
Det årliga stödet höjs med 50 000 kronor till 200 000 kronor. Ersättningen 
för värdskapsbjudningen på 20 000 kronor kvarstår, vilket innebär en total 
kostnad per år på 220 000 kronor. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreslagen ekonomisk överenskommelse för Speedway Grand Prix 
2022 - 2023, med automatisk förlängning på ett år: 

• Avtalet innebär ett årligt stöd på 200 000 kronor 
• Ersättning för värdskapsbjudningen på 20 000 kronor 

 
Övriga årliga värden 

• 10 000 kr för marknadsföring belastas Hultsfreds Turistinformation 
• 4000 kr för räddningstjänstens närvaro på Grand Prix belastas  
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• räddningstjänsten 
• 10 000 kr för insatser från Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

belastas Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
• 5000 kr för insatser från AB Hultsfreds Bostäder belastas AB Hults-

freds Bostäder 
 
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 turism- och informationschef 2022-05-05 
Sponsringsavtal 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 115/2022 Dnr 2022/88  
 
Tilläggsavtal om lokalvård 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om att ingå ett 
tilläggsavtal med Riksbyggen avseende lokalvård i kommunens 
äldreboenden. 
 
Sammanfattning 
Förslag till tilläggsavtal för försäljning av tjänster gällande lokalvård. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade §99/2018 att ingå avtal med Riksbyggen om 
att sälja tjänster gällande lokalvård för de äldreboenden som tidigare varit i 
kommunens ägo men numera ägs av KHF Trygga Hem. Avtalet gäller till 
och med 2023-06-30 och omfattar motsvarande 1,55 heltidstjänster. I 
samband med tillbyggnation av äldreboendet i Målilla har behovet av 
lokalvård ökat motsvarande 0,25 tjänst. Förslag till tilläggsavtal har tagits 
fram där kommunen föreslås sälja ytterligare motsvarande 0,25 tjänst till 
Riksbyggen. Tilläggsavtalet gäller således till och med 2023-06-30.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse servicechef 2022-04-20 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 116/2022 Dnr 2022/87  
 
Omräknad taxa för brandskyddskontroll, 
omräknad sotningstaxa för Hultsfreds kommun 
samt omräknat skorstensfejarmästararvode 
from 2022-06-01 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta föreslagna taxor enligt sotningsindex att gälla från och med 2022-
06-01. 
 
Sammanfattning 
Förslag på omräknad taxa för brandskyddskontroll, omräknad sotningstaxa 
för Hultsfreds kommun samt omräknat skorstensfejarmästararvode har 
tagits fram. 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner och Skorstensfejarmästarförbundet har 
träffat en ny överenskommelse att gälla fr o m 2022-06-01. Föreslagen taxa 
är enligt rekommendation från SKR, sotnings index 2022 är en ökning med 
2,17%. Även arvodet till skorstensfejarmästaren är ökad med samma 
procentsats, från 24 694 kronor till 25 230 kronor exklusive mervärdesskatt 
för 2022. 
 
Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fastställa 
taxor för både sotning och brandskyddskontroller. Nu gällande beslut gäller 
t o m 2022-06-01. Kommunen tillämpar sedan 2002 sotningsindex enligt 
kommunförbundets cirkulär 2002:83. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse räddningschef 2022-04-29 
Bilaga 1: Sotningsindex 
Bilaga 2: Sotningstaxa inklusive mervärdesskatt 
Bilaga 3: Sotningstaxa exklusive mervärdesskatt 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 117/2022 Dnr 2022/84  
 
Policy för ökad tillgänglighet i Hultsfreds 
kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottet remitterar förslaget till samtliga förvaltningar samt 
pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet att yttra sig över revideringen.  
 
Eventuella yttranden lämnas till kommunkansliet senast den 15 september 
2022. 
 
Sammanfattning 
Kommunkansliet har gjort en enklare revidering av ”policy för ökad 
tillgänglighet i Hultsfreds kommun” 
 
Ärendebeskrivning 
Nuvarande policy antogs §26/2014. Då gavs samtidigt uppdrag till 
kommunstyrelsen om att ta fram en handlingsplan utifrån policyn. 
Handlingsplanen ska ses över kontinuerligt och var senast i 
kommunstyrelsen §109/2021-10-19. 
 
Varje mandatperiod ska styrdokumenten ses över för att bedöma 
aktualiteten. 
 
Kommunkansliet har nu genomfört översyn av policyn och har endast gjort 
redaktionella ändringar. Bland annat så ersätts begreppet 
”funktionsnedsättning” med ”funktionsvariation”. 
 
Kommunkansliet överlämnar nu den reviderade policyn för att remitteras 
till förvaltningarna. Eventuella yttranden lämnas till kommunkansliet för 
sammanställning och återkoppling till arbetsutskottet.  
 
Tillhörande handlingsplan som beslutades av kommunstyrelsen §109/2021-
10-19 bifogas i handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse handläggare 2022-05-06 
Policy för ökad tillgänglighet i Hultsfreds kommun 
Handlingsplan 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
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Samtliga förvaltningar 
Tillgänglighetsrådet 
Pensionärsrådet 
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KSAU § 118/2022 Dnr 2022/89  
 
Revidering av kommunchefens instruktion 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna reviderad 
instruktion för kommunchefens arbete. 
 
Sammanfattning 
Revidering av nuvarande instruktion för att synliggöra kommunchefens 
uppdrag inför och under möten.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppdraget att utse en 
kommunchef samt fastställa en instruktion för densamma. Detta finns i 
kommunallagen 7 kap 1 §. I 2 § står det att kommunstyrelsen ska fastställa 
hur direktören ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen samt också 
fastställa direktörens övriga uppgifter. För att uppmärksamma detta föreslås 
vissa justeringar i reglementet vilket lyfts i eget ärende. 
 
I kommunen används begreppet kommunchef i stället för kommundirektör. 
 
För att synliggöra kommunchefens uppdrag vad gäller inför och under 
möten har nu detta kompletterats i instruktionen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2022-05-04 
Instruktion kommunchef 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 119/2022 Dnr 2022/90  
 
Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna revidering av kommunstyrelsens reglemente. 
 
Sammanfattning 
Komplettering med kommunstyrelsens uppdrag att anställa kommunchef 
(kommundirektör) samt korrigering av paragraf. 
 
Ärendebeskrivning 
Då kommunstyrelsen har uppdraget att utse en kommundirektör samt 
fastställa en instruktion för densamma bör detta också framgå i 
reglementet. I kommunallagen 7 kap 1 §. I 2 § står det att kommunstyrelsen 
ska fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen 
samt också fastställa direktörens övriga uppgifter. Detta är inlagt som punkt 
6 i 49 § i reglementet. 
 
I kommunen används begreppet kommunchef i stället för kommundirektör 
varför samma begrepp är infört i reglementet. 
 
Vidare har en korrigering av hänvisning till paragraf i kommunallagen 
gjorts under 40 § punkt 4.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2022-05-05 
Reviderat reglemente 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 120/2022 Dnr 2022/65  
 
Svar på remiss av betänkandet Sänk tröskeln 
till en god bostad (SOU 2022:14) 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet får återkomma på nästa sammanträde då 
synpunkter kommit in som kommer ligga till grund för remissvaret.  
 
Sammanfattning 
Svar på Finansdepartementets betänkande Sänk tröskeln till en god bostad. 
 
Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet har över sänt betänkandet Sänk tröskeln till en god 
bostad på remiss. Svar på remissen ska vara finansdepartementet tillhanda 
senast den 22 augusti 2022. 
 
Arbetsutskottet beslutade §91/2022 att remittera remissen till 
samhällsbyggnadsgruppen för att återkomma till arbetsutskottet med 
yttrande eller förslag om att avstå detta. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv på betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §91/2022 
 
Skickas till 
Samhällsbyggnadsgruppen 
 
 
 

15



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-17 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 121/2022   
 

Anmälningsärenden 
1. Protokoll från Kommunförbundet Kalmar län 2022-04-07 och 

2022-04-28 
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