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Ärendelista  2022-10-11 

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning 

§ 200 Presidiemöte med socialnämnden

§ 201 Delårsrapport per 2022-08-31 med
helårsprognos för drift- och 
investeringsbudget - ekonomikontoret, 
barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden  

2022/145 

§ 202 Delårsrapport för Östra Smålands
Kommunalteknikförbund per 2022-08-31 

2022/146 

§ 203 Presidiemöte med barn- och
utbildningsnämnden 

§ 204 Marknadsföringsbidrag till Varta
Bowlingklubb 

2022/148 

§ 205 Rapport uppföljning av tidigare granskning
av strategisk personal- och 
kompetensförsörjning 

2022/149 

§ 206 Anmälningsärenden 2022/6 

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

2022/125 
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KSAU § 200/2022 

Presidiemöte med socialnämnden 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 

Ärendebeskrivning 
På mötet deltar socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson, förste vice 
ordförande Conny Daag och socialchef Marie Stjernström. 

På mötet lyftes aktuella frågor inom socialnämndens område. 

Skickas till 
Socialnämnden 

3



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-10-11 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 201/2022 Dnr 2022/145  
 
Delårsrapport per 2022-08-31 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna delårsrapport per 2022-08-31. 
 
Sammanfattning 
Ekonomikontoret presenterar uppföljning av delårsrapport per 2022-08-31. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslutet per 2022-08-31 och det 
prognosticerade resultatet 2022 för kommunen är 28,2 mnkr. 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 202/2022 Dnr 2022/146  
 
Delårsrapport för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund per 2022-08-31 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna delårsrapporten 2022-08-31 för Hultsfreds kommun del. 
 
Ärendebeskrivning 
Delårsrapport per 2022-08-31 för Hultsfreds och Högsby kommun har 
redovisats för förbundsdirektionen. 
 
Förbundsdirektionen har godkänt delårsrapporten enligt § 37/2022 samt 
överlämnar den för godkännande till respektive kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen § 37/2022 
Delårsrapport med bilagor 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 203/2022   
 
Presidiemöte med barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På mötet deltar ordförande Magnus Hultman, andre vice ordförande Mikael 
Lång och barn- och utbildningschef Martin Snickars. 
 
På mötet lyfts aktuella frågor inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KSAU § 204/2022 Dnr 2022/148  
 
Marknadsföringsbidrag till Varta Bowlingklubb 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om ett 
marknadsföringsbidrag på 30 000 kronor till Varta BK för säsong 2022-
2023. 
 
Finansiering föreslås tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
kostnader.  
 
Sammanfattning 
Varta BK ansöker om ett marknadsföringsbidrag på 30 000 kronor. 
 
Ärendebeskrivning 
Varta BK ansöker om stöd i samband med att laget avancerar till 
allsvenskan. 
 
Varta BK är en bowlingförening som har cirka 80 medlemmar, varav 40 i 
åldern 7 - 25 år. Under säsongen 2022 - 2023 har föreningen ett lag i 
allsvenskan, ett lag i division 2 samt ett lag i division 3. Att medverka i 
allsvenskan innebär spel över hela södra och mellersta Sverige.  
 
Utöver seriespel har föreningen verksamhet för ungdomar mellan 7 - 13 år. 
På Idrottsskolan får barn och ungdomar prova på bowling under några 
veckor.  
 
Då det är bekymmer med att finna plats i hallar för hela verksamheten i 
Hultsfred för säsongen 2022, kommer spelet att förläggas i Vimmerby. Till 
säsongen 2023 är målsättningen att vara tillbaka i Hultsfred. Barn- och 
seniorverksamheten kommer fortsatt att hållas i Hultsfred.  

Kostnaderna för klubben uppgår till cirka 130 000 kr för matcher och resor, 
och kommer att öka i och med uppflyttningen till allsvenskan. 
Träningskostnaderna betalas till stor del av medlemmarna själva. 
 
Marknadsföringsvärdet för kommunen uppgår enligt bedömningsmallen till 
måttligt. Att laget går upp i allsvenskan bidrar till spridningen av 
kommunens varumärke nationellt, och ökar marknadsvärdet för 
kommunen. Med detta som bakgrund föreslås därför att Varta BK beviljas 
ett marknadsföringsbidrag på 30 000 kr. 
 
För denna summa får kommunen marknadsföring genom att ha sin 
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logotype på matchreklam, en fast reklamplats i hallen, exponering på 
skärmar vid matcher, och om möjligt på buss som används vid resor till 
matcher. Klubben ska även sprida marknadsföringsmaterial om Hultsfreds 
kommun på bortamatcher.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse turism- och informationschef 2022-09-26 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 205/2022 Dnr 2022/149  
 
Rapport uppföljning av tidigare granskning av 
strategisk personal- och kompetensförsörjning 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar ge uppdrag till personalkontoret för att i samråd 
med berörda nämnder lämna ett samordnat svar till kommunstyrelsens 
sammanträde 10 januari 2023. 
 
Kristina Ankarhamn Råsmark, chef för det livslånga ärendet ska också 
delges rapporten och ges möjlighet att vara delaktig i det samordnade 
svaret.  
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
uppföljning av granskning av strategisk personal- och 
kompetensförsörjning. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
antagna granskningsplanen. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen, 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt miljö- och 
byggnadsnämnden för beaktande och åtgärd. Svar på rapporten ska vara 
revisionen tillhanda senast den 31 januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och rapportuppföljning av tidigare granskning av strategisk 
personal- och kompetensförsörjning  
 
Skickas till 
Personalkontoret 
Chefen för det livslånga lärandet 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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KSAU § 206/2022   
 

Anmälningsärenden 
1. Avtal för jakt från på Älgshult 1:6 
2. Nystartade företag augusti 2022 
3. Avslutningsbrev från Arbetsmiljöverket 
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KSAU § 207/2022 Dnr 2022/125  
 
Motion från Alexander Steinvall, C, om 
förbättring av parkeringsmöjligheter vid 
badplatsen Kaffeberget i Virserum 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) för att i samråd med kultur- och 
fritidskontoret ta fram ett yttrande. 
 
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 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.  
 
Nytt beslut föreslås då det är en markfråga varför Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund bör vara den som hanterar motionen i samråd 
med kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Alexander Steinvall, C, 2022-09-06 
Kommunfullmäktige § 99/2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 189/2022 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Kultur- och fritidskontoret 
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