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Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning 

§ 187 Uppdatering angående fordonsenhet 2020/126 

§ 188 Motion från Tomas Söreling, Janette
Persson och Tommy Rälg, samtliga S, om 
uppgradering av den kommunala 
badplatsen vid Hesjön Målilla 

2022/120 

§ 189 Motion från Alexander Steinvall, C, om
förbättring av parkeringsmöjligheter vid 
badplatsen Kaffeberget i Virserum 

2022/125 

§ 190 Motion från Antje Rohde, C, om att ta
hand om kommunens hemlösa katter 

2022/128 

§ 191 Motion från Lennart Davidsson, KD, om
fri skolfrukost 

2022/129 

§ 192 Revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning 

2022/136 

§ 193 Svar på remiss Vägledning om förlängd
tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav 
och tre bilagor 

2022/115 

§ 194 Förlängning av rekommendation om
kunskapsstyrning inom socialtjänsten 
2020-2024 

2022/137 

§ 195 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2023 

2022/138 

§ 196 Uppdrag till Kommunassurans att
tillhandahålla Egenandelsprogram, justerat 
aktieägaravtal gällande Kommunassurans 
samt justerat ägardirektiv till 
Kommunassurans 

2022/139 
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§ 197 Förslag till uppdaterat handlingsprogram
för ett fossilbränslefritt Kalmar län, 
”Fossilbränselfri region 2030” 

2022/140 

§ 198 Information om O-ringen 2024

§ 199 Anmälningsärenden 2022/6 
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KSAU § 187/2022 Dnr 2020/126  
 
Uppdatering angående fordonsenhet 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde lämnar servicechef Charlotte Risberg och 
hållbarhetsstrateg Arvid Lindblad en lägesrapport angående fordonsenhet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 175/2022 
 
Skickas till 
Servicechef 
Hållbarhetsstrateg 
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KSAU § 188/2022 Dnr 2022/120  
 
Motion från Tomas Söreling, Janette Persson 
och Tommy Rälg, samtliga S, om uppgradering 
av den kommunala badplatsen vid Hesjön 
Målilla 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kultur- och 
fritidskontoret i samråd med Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
(ÖSK) för yttrande. 
 
Vidare påminns om kontakt ska tas med motionsställaren för att säkerställa 
motionens intentioner. Detta ska ske innan arbetet med motionsyttrandet 
påbörjas. 
 
Sammanfattning 
En motion om badplatsen vid Hesjön i Målilla har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling, Janette Persson och Tommy 
Rälg, samtliga S, har 2022-08-25 lämnat in en motion om uppgradering av 
den kommunala badplatsen vid Hesjön i Målilla. I motionen framgår att det 
bland annat finns behov av fler parkeringsplatser och mer inbjudande 
sjöbotten vid badplatsen där det idag saknas mycket sand. Även grönytorna 
och bryggorna behöver ses över. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Tomas Söreling, Janette Persson och Tommy Rälg, samtliga S, 
2022-08-25 
Kommunfullmäktige § 98/2022 
 
Skickas till 
Kultur- och fritidskontoret 
ÖSK 
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KSAU § / Dnr 2022/125  
 
Motion från Alexander Steinvall, C, om 
förbättring av parkeringsmöjligheter vid 
badplatsen Kaffeberget i Virserum 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kultur- och 
fritidskontoret i samråd med Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
(ÖSK) för yttrande. 
 
Vidare påminns om kontakt ska tas med motionsställaren för att säkerställa 
motionens intentioner. Detta ska ske innan arbetet med motionsyttrandet 
påbörjas. 
 
Sammanfattning 
En motion om förbättring av parkeringsmöjligheter vid badplatsen 
Kaffeberget har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Alexander Steinvall, C, har 2022-09-06 lämnat in en 
motion om förbättring av parkeringsmöjligheter vid badplatsen Kaffeberget 
i Virserum.  
 
Beslutsunderlag 
Motion från Alexander Steinvall, C, 2022-09-06 
Kommunfullmäktige § 99/2022 
 
Skickas till 
Kultur- och fritidskontoret 
ÖSK 
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KSAU § 190/2022 Dnr 2022/128  
 
Motion från Antje Rohde, C, om att ta hand om 
kommunens hemlösa katter 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till miljö- och 
byggnadsnämnden för yttrande. 
 
Vidare påminns om kontakt ska tas med motionsställaren för att säkerställa 
motionens intentioner. Detta ska ske innan arbetet med motionsyttrandet 
påbörjas. 
 
Sammanfattning 
En motion om hemlösa katter har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Antje Rohde, C, har 2022-09-09 lämnat in en 
motion om att ta hand om kommunens hemlösa katter. Motionsställaren 
föreslår bland annat att kommunen arbetar för en långsiktig åtgärd som 
gynnar katterna samt att bidra till arbetet som katthemmet i Oskarshamn 
gör. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Antje Rohde, C, 2022-09-09 
Kommunfullmäktige § 100/2022 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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KSAU § 191/2022 Dnr 2022/129  
 
Motion från Lennart Davidsson, KD, om fri 
skolfrukost 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Vidare påminns om kontakt ska tas med motionsställaren för att säkerställa 
motionens intentioner. Detta ska ske innan arbetet med motionsyttrandet 
påbörjas. 
 
Sammanfattning 
En motion om fri skolfrukost har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Davidsson, KD, har 2022-09-07 lämnat in 
en motion om fri skolfrukost. I motionen framgår att det är många barn som 
inte äter frukost hemma och motionsställaren föreslår därför att det inleds 
ett pilotprojekt med gratis skolfrukost. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lennart Davidsson, KD, 2022-09-07 
Kommunfullmäktige § 101/2022 
 
Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KSAU § 192/2022 Dnr 2022/136  
 
Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna revidering av 
delegationsordningen.  
 
Sammanfattning 
Genomgång har skett av kommunstyrelsens delegationsordning och vissa 
justeringar har skett. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens delegationsordning har setts över i och med några 
smärre justeringar samt en ny punkt 75 b. För att ha en delegationsordning 
som är aktuell föreslås kommunstyrelsen att godkänna densamma. 
Nuvarande delegationsordning antogs av kommunstyrelsen § 81/2020. 
 
Samråd har skett med berörda delegater.  
 
Nedanstående förändringar föreslås genomföras, de är i fetstil och 
kursiverade, det som tas bort är överstruket. 
 
I inledningen har texten uppdaterats där bland annat en gammal punkt är 
borttagen då den i den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om § 
127/2019. Texten har även kompletterats med räddningschefens rätt att 
vidaredelegera. 
 
Förändringarna 
Följande har förändrats i punktlistan: 
Punkt 12 ändras från arkivföreståndare till arkivpersonal 
Punkt 14 förtydligande om vad som gäller vid avslag på begäran 
Punkt 35 och 37 föreslås tas bort och då samma finns under 34 och 36. 
Förändras även vem som är delegat, från ”respektive chef på 
avdelningsnivå” och ”förvaltningschef” till begreppet ”chefer” 
Punkt 48 ändras från firmatecknare med fördelning upp till 12 
månadslöner för personalchef och därutöver till arbetsutskottet att besluta 
Punkt 56-67 har de punkter som berörs av fullmakten kompletterats med 
punktnumret i fullmakten. De punkter som tidigare har haft kommunchefen 
som delegat och ingår i fullmakten har även ändrats. 
Punkt 71 Ändras till polismyndigheten istället för polisstyrelsen. 
Punkt 75 har delats upp i a och b. Punkt a rör näringsliv och har inte 
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ändrats vad gäller innebörden. På denna punkt är kommunchefen delegat. 
Däremot är 75 b en ny punkt och berör föreningslivet. På samma sätt som 
näringslivsåtagandena får uppgå till tre prisbasbelopp i vart enskilt fall blir 
det samma formulering här. Dock är det då kultur- och fritidschefen som är 
delegat här. (ett prisbasbelopp 2022 är 48 300 kronor, dvs tre prisbasbelopp 
motsvarar 144 900 kronor). Föreningspotten tillkom under arbetet med 
budget 2023. 
Punkt 112 och 117 har även fått tillägg att gälla brandmästare.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till reviderad delegationsordning      
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2022-09-05 
Förslag till reviderad delegationsordning 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 193/2022 Dnr 2022/115  
 
Svar på remiss Vägledning om förlängd tidsfrist 
och mindre stränga kvalitetskrav och tre 
bilagor 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka Havs- och 
vattenmyndighetens vägledningar men vill framföra att underlaget var 
svårläst och understryker därmed vikten av en tydlig och mer lättläst 
vägledning. 
 
Sammanfattning 
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten om vägledning om förlängd 
tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. 
 
Ärendebeskrivning 
Havs- och vattenmyndigheten har översänt Vägledning om förlängd 
tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav med tre bilagor på remiss. 
Remisstiden går ut 30 september 2022. Förlängd svarstid till den 30 
oktober 2022 har godkänts. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 166/2022 att remittera motionen till miljö- och 
byggnadsnämnden som nu inkommit med yttrande som bland annat 
innehåller följande: 
”Vägledningen, som är en del av ett större paket av vägledningar är svårläst 
och därmed svårbegriplig. Målgruppen för vägledningen är vatten-
myndigheten samt länsstyrelsens beredningssekretariat men ska också 
kunna läsas och tolkas av andra berörda parter vilket gör det motiverat att 
utforma en tydlig och mer lättläst vägledning. Vägledningens syfte bör 
tillstyrkas eftersom det är av stor vikt att besluten tas på likvärdiga och på 
samma grunder samt att både dokumentation och rapporteringskraven 
efterlevs utefter de krav som anges genom vattendirektivet. 
 
Om en vattenförekomst beslutas med undantag antingen i form av förlängd 
tidsfrist eller mindre stränga kvalitetskrav är det viktigt att det görs utefter 
de förordningar och föreskrifter som vägledningen redogör för, det vill säga 
vattenförvaltningsförordningen samt Havs- och vattenmyndighetens 
respektive Statens Geologiska Undersöknings föreskrifter.” 
 
Beslutsunderlag 
Remiss Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav 
med bilagor 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 166/2022 
Miljö- och byggnadsnämnden § 125/2022 
 
Skickas till 
Havs- och vattenmyndigheten 
Miljö- och byggnadsnämnden f k 
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KSAU § 194/2022 Dnr 2022/137  
 
Förlängning av rekommendation om 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten 2020-
2024 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslås kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
anta förlängning av rekommendation om kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten fram till 2024. 
 
Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat förlänga 
rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och 
med 2024. 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har meddelat kommunerna att 
man 2022-06-10 beslutat förlänga rekommendationen om kunskapsstyrning 
socialtjänst till och med 2024. SKR har också beslutat att be kommunerna 
meddela sitt ställningstagande till förlängningen senast 2022-12-01. 
 
SKR:s förbundsstyrelse meddelade 2018-12-18 kommunerna om en 
rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Socialnämnden yttrade sig 
om att anta rekommendationen § 19/2019-02-06 , vilket 
kommunfullmäktige sedan beslutade § 53/2019-03-25. 
 
Beslutsunderlag 
Meddelande från SKR:s förbundsstyrelse 2022-06-10 samt bilagor 
Socialnämndens arbetsutskott § 51/2022 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 195/2022 Dnr 2022/138  
 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2023 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna sammanträdesdagar 
för sin del och kommunfullmäktige föreslås godkänna sammanträdesdagar 
för sin del. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen                               Kommunfullmäktige 
Tisdagar Kl Måndagar Kl 
17 januari 14.00 6 februari 18.30 
7 mars 14.00 20 mars 18.30 
4 april 14.00 24 april 18.30 
2 maj 14.00 22 maj 18.30 
30 maj 9.00 budget 19 juni 15.00 budget 
Uppehåll Juli-augusti Uppehåll Juli-augusti 
5 september 14.00 25 september 18.30 
24 oktober 14.00 6 november 18.30 
28 november 14.00 11 december 18.30 

 
Kommunstyrelsens sammanträden börjar kl. 14. Gruppmöten är mellan  
kl 13 och 14. Budgetmötet i juni börjar kl. 9. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott sammanträder enligt särskild lista som anmäls i 
kommunstyrelsen. Vanligtvis är sammanträdena tisdagar kl. 8.30-12 de 
tisdagar då kommunstyrelsen eller budgetberedningen inte har 
sammanträde. Se bilaga för 2023. 
 
Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten enligt tidigare 
beslut i kommunfullmäktige. 
 
Strategidagar för kommunstyrelsen kommer att planeras in under 2023. 
 
Årsstämmor för AB Hultsfreds Bostäder samt Hultsfreds Kommunala 
Industri AB sker i mars respektive april direkt före kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare 2022-09-16 
Förslag sammanträdesplan 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 196/2022 Dnr 2022/139  
 
Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla 
Egenandelsprogram, justerat aktieägaravtal 
gällande Kommunassurans samt justerat 
ägardirektiv till Kommunassurans 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 
Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, 
tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 
(Egenandelsprogrammet) och att uppdra åt utsett ägarombud namn eller 
dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 
november 2022 rösta för förslaget. 
 
Vidare föreslås att kommunfullmäktige godkänner nytt ägardirektiv till 
Kommunassurans och att uppdra åt utsett ägarombud eller dennes ersättare 
att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta 
för förslaget. 
 
Slutligen föreslås kommunfullmäktige godkänna nytt aktieägaravtal 
gällande Kommunassurans och att uppdra åt kommunens firmatecknare att 
den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Hultsfreds kommuns 
räkning. 
 
Sammanfattning 
Förslag att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogram samt förslag att anta justerade aktieägaravtal och 
ägardirektiv. Egenandelsprogrammet innebär kortfattat att självförsäkring 
av kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans ram samt att 
administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga 
delägarkommuner. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Hultsfreds kommun 
är en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart 
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär.  
 
Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt 
ska fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att 
möjliggöra nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets 
renodlade roll som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär 
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kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom 
Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i 
samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet 
medför långsiktig kostnadsminskning och administrationssamverkan 
medför effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra 
fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även 
ytterligare tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer som 
tidigare inte har kunnat hanterats internt i kommunsektorn.  
 
För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad 
Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i 
bifogad skrivelse ”Riskhantering i Hultsfreds kommun med egenandel hos 
Kommunassurans”. 
 
Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 
ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås 
samma dag. Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till 
den extra bolagsstämman. Kommunens firmatecknare kommer efter den 
extra bolagsstämman den 16 november 2022 att motta länk för digital 
signering av nytt aktieägaravtal, under förutsättning att den extra 
bolagsstämman dessförinnan har beslutat att tillstyrka det nya 
aktieägaravtalet.  
 
Bilagor: 

• Riskhantering i Hultsfreds kommun med egenandel hos 
Kommunassurans  

• Styrelsens förslag till Ägardirektiv (2022) 
• Styrelsens förslag till Ägardirektiv (2022) - jämförelse med 2020 

års ägardirektiv samt kommentarer 
• Styrelsens förslag till Ägaravtal (2022) 
• Styrelsens förslag till Ägaravtal (2022) - jämförelse med 2018 års 

ägaravtal samt kommentarer 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-09-16 samt bilagor 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum  
2022-09-27 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 197/2022 Dnr 2022/140  
 
Förslag till uppdaterat handlingsprogram för ett 
fossilbränslefritt Kalmar län, ”Fossilbränselfri 
region 2030” 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända remissen till Hållbarhetsstrategen för 
att återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller förslag att avstå detta. 
 
Sammanfattning 
Förslag till uppdaterat handlingsprogram för ett fossilbränslefritt Kalmar 
län, ”Fossilbränselfri region 2030” har översänts på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har översänt Förslag till uppdaterat handlingsprogram 
för ett fossilbränslefritt Kalmar län, ”Fossilbränselfri region 2030” på 
remiss. Yttrande ska vara Region Kalmar län tillhanda senast den 31 
december 2022. 
 
Sedan 2006 har Kalmar län ett handlingsprogram med det övergripande 
målet att år 2030 vara en fossilbränslefri region. Dokumentet innehåller 
strategier, mål och prioriterade länsgemensamma aktiviteter. 
”Fossilbränselfri region 2030” rör Kalmar län som geografisk yta och 
omfattar i första hand energi- och klimatpåverkan från energiförsörjning, 
transporter och arbetsmaskiner i Kalmar län. Handlingsprogrammet ska nu 
aktualiseras. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsprogram för en fossilbränslefri region 2030 samt bilagor 
 
Skickas till 
Hållbarhetsstrategen 
Miljö- och byggnadsnämnden f k 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 198/2022    
 
Information om O-ringen 2024 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde informerar Anders Strömbäck och Mats Adolfsson 
från O-ringen om planeringen inför kommande år. O-ringen är världens 
största orienteringsäventyr. 
 
Skickas till 
Informationsenheten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 199/2022   
 

Anmälningsärenden 
1. Nyttjanderättsavtal del av Brusebäck 6 
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