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KSAU § 208/2022 Dnr 2022/150 

Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021 kompletterad med mål, 
nyckeltal och målnivåer inför uppföljning 2022 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag på 
mål, nyckeltal och målnivåer inför uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) 2022. 

Arbetsutskottet föreslår även kommunstyrelsen att ge HR i samarbete med 
chefen för det livslånga lärandet i uppdrag att återkomma med en upp-
datering av kompetensförsörjningsplanen ”Din tid i Hultsfred är nu”, senast 
november 2023, där den årliga uppföljningen av SAM ingår som en del. 

Vidare föreslås att den årliga uppföljningen av SAM presenteras som en 
rapport årligen fram till dess att ovanstående uppdatering genomförts. 

Slutligen föreslås kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslaget på 
genomförande av arbetsmiljöutbildning för chefer, skyddsombud och 
förtroendevalda. 

Sammanfattning 
Arbetsmiljöverket genomförde i oktober 2021 en inspektion gällande 
kommunens arbetsmiljöarbete. Det framkom vid inspektionen en del som 
kommunen behöver förbättra och dessa krav redovisades i ett 
inspektionsmeddelande till kommunen 2022-01-11. 

Ärendebeskrivning 
I inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 2022-01-11, ställdes två 
krav, det ena var att skriftliga rutiner för årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) skulle tas fram och det andra kravet 
var att en årlig uppföljning skulle göras som beskriver hur de olika delarna 
gällande SAM har fungerat i hela verksamheten. 

Svaren skickades till Arbetsmiljöverket i juni 2022 och Arbetsmiljöverket 
har efter det genomfört en inspektion på tre av kommunens skolor. I ett 
avslutsmeddelande daterat 2022-10-05, skriver Arbetsmiljöverket att man 
anser att kommunen uppfyller de krav som ställt och ärendet avslutas. 

Den årliga rapporten för 2021 har nu uppdaterats med mål, nyckeltal och 
målnivåer för 2022, enligt kommunstyrelsens beslut § 66/2022. Den årliga 
uppföljningen för 2022 kommer att utgå från dessa mål, nyckeltal och 
målnivåer. En uppdatering av nyckeltal och målnivåer görs årligen i 
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samband med att rapporten presenteras. 

Under arbetet med att ta fram förslag på mål, nyckeltal och målnivåer för 
uppföljning av SAM har olika förslag gällande hur resultaten ska 
presenteras utretts. 
- eget styrkort under kommunstyrelsen
- beslut om gemensamma nyckeltal och målnivåer i samtliga nämnders

styrkort
- att den årliga uppföljningen blir en del i kommunens årsredovisning

I samband med arbetet att ta fram ett förslag på var och hur den årliga 
uppföljningen av SAM ska presenteras, har tankar och förslag på en 
uppföljning i ett större perspektiv diskuterats. Kompetensförsörjningsplan-
en ”Din tid i Hultsfred är nu”, har hamnat i fokus. I planen finns olika delar 
där en årlig uppföljningen skulle vara av lika stor vikt som en årlig 
uppföljning av SAM.  

Kompensfonden, individuella utvecklingsplaner, innovationer, ledarskap 
och kompetensförsörjning är några delar.  Det skulle också vara en del i det 
systematiska kvalitetsledningsarbetet, som diskuterats en del i samband 
med att resultatet i Kommunkompassen presenterades. 

Rapporten av den årliga uppföljningen av SAM skulle också kunna vara en 
del av uppföljningen av ”Din tid i Hultsfred är nu” och skulle ge kommun-
ledningen en årlig uppföljning ur ett mycket bredare perspektiv.  

Uppdatering och utveckling av kompetensförsörjningsplanen ”Din tid i 
Hultsfred är nu”, är ett större och mer omfattande arbete men skulle kunna 
vara ett uppdrag till HR i samarbete med chefen för det livslånga lärandet. 

Förslaget till kommunstyrelsen blir därför att ge HR i samarbete med 
chefen för det livslånga lärandet i uppdrag att återkomma med en 
uppdatering av kompetensförsörjningsplanen ”Din tid i Hultsfred” senast 
november 2023, där årlig uppföljning av SAM ingår som en del. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse utredare utvecklingskontoret 2022-10-06 
Nuvarande Kompetensförsörjningsplan – Din tid i Hultsfred är nu 
Uppdaterad Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 
2021 som kompletterats med mål, nyckeltal och målnivåer för 2022. 
Beslutsmeddelande från Arbetsmiljöverket 2022-10-05 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 209/2022 

Avrapportering energigrupperna 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen och ärendet återkommer när det 
finns förslag för beslut. 

Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde deltar projektchef Jens Karlsson och brandmästare 
Ulf Bowein för att lämna en rapport om det påbörjade arbetet i 
energigrupperna.   

EU har lämnat besked om att elförbrukningen ska sänkas i alla länder med 
5 procent under de mest kritiska timmarna på dygnet. 

Skickas till 
Projektchefen 
Brandmästare 
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KSAU § 210/2022 Dnr 2018/65 

Slutrapportering förskolan Växthuset i 
Hultsfred 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 

Sammanfattning 
AB Hultsfreds Bostäder redogör för slutredovisning av förskolan 
Växthuset. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Mikael Pettersson och fastighetsingenjör Nicklas Holmquist 
redogör för arbetet utifrån AB Hultsfreds Bostäders uppdrag att leda 
projektering och byggnation. 

Skickas till 
Fastighetschefen 
Fastighetsingenjören 

6



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-18 

1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KSAU § 211/2022 Dnr 2022/132 

Yttrande över granskning av översiktsplan för 
Eksjö kommun 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
granskningsyttrandet på Eksjö kommuns översiktsplan som sitt eget 
yttrande samt översända detsamma. 

Dock vill Hultsfreds kommun fortsatt föra fram samma synpunkt kring väg 
129 som lämnades under samrådet, vilken inte har tillgodosetts eller 
bemötts i samrådsredogörelsen eller granskningshandlingen: 

Gällande väg 129 som förbinder Hultsfreds tätort och kommun, via 
Silverdalen och Lönneberga, med Eksjö kommun vid Mariannelund vill 
Hultsfreds kommun gärna se ett tydligare resonemang i översiktsplanen 
kring detta stråk och vilka förbättringsåtgärder Eksjö kommun avser verka 
för på sikt. Stråket är av stor betydelse, både för arbetspendlingen mellan 
våra kommuner (inte minst för enskilda företag i Mariannelund som har 
hög andel Hultsfred/Silverdalen/Lönnebergabor anställda hos sig), för 
godstrafiken och arbetsplatser i närområdet samt för Hultsfreds kommuns 
regionala koppling västerut till rv 40. I dagsläget belastas väg 129 av 
omfattande och ökade tunga godstransporter, vilket vägen inte har 
kapacitet för och samhällena längs med sträckan påverkas negativt. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsgruppen överlämnar yttrade på Eksjö kommuns 
översiktsplan. 

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun har översänt översiktsplan för Eksjö kommun på 
granskning. Översiktsplanen är en framtidsplan för 
kommunens strategiska utveckling och ska visa hur kommunen ser på 
mark- och vattenanvändningen inom sitt geografiska område. 
Eksjö kommun vill med förslag till Översiktsplan 2040 bygga ett hållbart 
och attraktivt samhälle ökad befolkning. Utvecklingsstrategier innebär ökad 
hushållning med mark, komplettering och förtätning inom orter, utveckla 
värden inom natur, kultur och rekreation samt ge ökat utrymme för gång- 
och cykeltrafik. Översiktsplanen ger en långsiktig strategi för utveckling av 
bostäder, verksamheter och tillgänglighet i Eksjö tätort. Granskningsskedet 
pågår mellan den 7 september till 7 november 2022. 
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Arbetsutskottet beslutade § 183/2022 att sända översiktsplanen till 
samhällsbyggnadsgruppen för yttrande. Samhällsbyggnadsgruppen har 
lämnat yttrande enligt följande: 
” Hultsfreds kommun lämnade synpunkter under samrådet för översiktsplan 
och ser att de flesta synpunkter har blivit tillgodosedda. 

Dock vill Hultsfreds kommun fortsatt föra fram samma synpunkt kring väg 
129 som lämnades under samrådet, vilken vi inte kan se har tillgodosetts 
eller bemötts i samrådsredogörelsen eller granskningshandlingen: 

Gällande väg 129 som förbinder Hultsfreds tätort och kommun, via 
Silverdalen och Lönneberga, med Eksjö kommun vid Mariannelund vill 
Hultsfreds kommun gärna se ett tydligare resonemang i översiktsplanen 
kring detta stråk och vilka förbättringsåtgärder Eksjö kommun avser verka 
för på sikt. Stråket är av stor betydelse, både för arbetspendlingen mellan 
våra kommuner (inte minst för enskilda företag i Mariannelund som har 
hög andel Hultsfred/Silverdalen/Lönnebergabor anställda hos sig), för 
godstrafiken och arbetsplatser i närområdet samt för Hultsfreds kommuns 
regionala koppling västerut till rv 40. I dagsläget belastas väg 129 av 
omfattande och ökade tunga godstransporter, vilket vägen inte har 
kapacitet för och samhällena längs med sträckan påverkas negativt.” 

Beslutsunderlag 
Översiktsplan samt bilagor 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 183/2022 
Yttrande samhällsbyggnadsgruppen 2022-10-06 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 212/2022 Dnr 2022/151 

Utbetalning av partistöd för 2023 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att partistöd 2023 utbetalas till de politiska partierna i 
kommunfullmäktige enligt förteckning nedan. 

Parti 
Antal 

mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt 
Centerpartiet 15 16 631 kr 126 270 kr 142 901 kr 
Socialdemokraterna 11 16 631 kr 92 598 kr 109 229 kr 
Sverigedemokraterna 6 16 631 kr 50 508 kr 67 139 kr 
Kristdemokraterna 6 16 631 kr 50 508 kr 67 139 kr 
Moderaterna 4 16 631 kr 33 672 kr 50 303 kr 
Vänsterpartiet 3 16 631 kr 25 254 kr 41 885 kr 
Summa 45 478 596 kr 

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 bifogas. 
Redovisningen ska ske senast 6 månader efter räkenskapsåret. 
Redovisningen av 2022 års partistöd ska vara inlämnat till kommunkansliet 
senast 2023-06-30. 

Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat in 
redovisningen i tid för 2021. Partistöd utbetalas under 2023 med dels ett 
grundstöd om 16 631 kronor per parti samt dels ett mandatbundet stöd om  
8 418 kronor per mandat. Baserat på utvecklingen för konsumentprisindex 
(KPI) har en justering av beloppen skett jämfört med 2022. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomikontoret 2022-10-10 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 213/2022 Dnr 2022/152 

Bonus till Dackarna för uppnådd kvarts- och 
semifinal i 2022 års slutspel i elitserien 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med 
partner- och sponsringsavtal om utbetalning av bonusar för uppnådd kvarts- 
och semifinal för år 2022 till Dackarna på totalt 43 000 kr.  

Finansiering föreslås ske från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
utgifter enligt upprättat partner- och sponsringsavtal. 

Sammanfattning 
Dackarna har uppnått semifinal i 2022 års slutspel i elitserien. Detta 
innebär en utbetalning av bonusar för uppnådd kvarts- och semifinal till 
Dackarna på totalt 43 000 kr.  

Ärendebeskrivning 
Dackarna har uppnått semifinal i 2022 års slutspel i elitserien. 

Partner- och sponsringsavtalet mellan Målilla Motorklubb och Hultsfreds 
kommun innefattar en bonus på 21 500 kr om Dackarna når kvartsfinal, en 
ytterligare bonus på 21 500 kr om Dackarna når semifinal, samt en 
ytterligare bonus på 21 500 kr om Dackarna når final. Om Dackarna vinner 
SM-finalen tillkommer en bonus på ytterligare 29 000 kr.  

Detta innebär en utbetalning av bonusar för uppnådd kvarts- och semifinal 
till Dackarna på totalt 43 000 kr för 2022.  

Enligt avtalet ska bonusar finansieras ur kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda behov.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse turism- och informationschef 2022-10-11 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

11



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-18 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KSAU § 214/2022 Dnr 2022/153 

Förslag till begravningsombud 2023-2026 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att skicka ut information till alla partier för 
möjlighet att kunna lämna förslag på begravningsombud. Om förslag 
lämnas ska det finnas med en skriftlig motivering. Förslag måste vara 
inlämnade senast måndag 31 oktober 2022 till kommunkansliet.  

Vidare beslutas att bifogade annonsförslag om begravningsombud sätts ut 
på hemsidan. 

Sammanfattning 
Förordnande av begravningsombud enligt begravningslagen. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen Östergötland har översänt en remiss om att det är dags att 
lämna förslag på lämplig person som kan förordnas som begravnings-
ombud för perioden 2023-2026. Förslaget ska vara skriftligt motiverat. 

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom 
Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tar tillvara på de 
personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen 
begravningsombud för kommunerna inom Kalmar län.    

Beslutsunderlag 
Remiss från Länsstyrelsen Östergötland med bilagor 

Skickas till 
Partiernas kontaktpersoner 
Kommunkansliet 
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