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1(1) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 101/2022 Dnr 2022/145  
 
Delårsrapport per 2022-08-31 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget   
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår 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. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 201/2022 
Ekonomikontorets sammanställning 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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1(1) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 102/2022 Dnr 2022/146  
 
Delårsrapport för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund per 2022-08-31 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
delårsrapporten 2022-08-31 för Hultsfreds kommuns del. 
 
Sammanfattning 
Delårsrapport per 2022-08-31 ska godkännas av respektive 
kommunfullmäktige. 
 
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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 202/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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1(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 103/2022 Dnr 2022/166  
 
Mål och budget 2023 - driftbudget 2023 samt 
mål och nyckeltal (ny mandatperiod) 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
driftbudget för år 2023 och plan 2024–2025. 
 
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att förslag till mål och 
nyckeltal får användas redan 2022 för de som så önskar. 
 
Sammanfattning 
Nytt förslag till mål och budget för 2023 överlämnas till kommunstyrelsen 
från budgetberedningen.  
 
Ärendebeskrivning 
När ett nytt kommunfullmäktige tillträder ska även budgeten för 
kommande år antas av det nya kommunfullmäktige. Med anledning av 
detta har ett förslag tagits fram. 
 
Budgetberedningen har haft tre sammanträden under hösten 2022. 
 
För beräkning av skatteintäkter, utjämningsbidrag med mera används 
Sveriges Kommuner och Regioners prognos över uppräkningsfaktorerna 
för åren 2022 och 2023. 
 
Vad gäller investeringsbudget, taxor, utdebitering och ramar för att ta upp 
lån och ingå borgensförbindelser hanteras de i särskilda paragrafer. 
 
Anslag för oförutsedda behov   
Anslaget för oförutsedda behov till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förfogande föreslås till 50 000 kronor. 
 
Anslaget för oförutsedda behov till kommunstyrelsens förfogande föreslås 
till 400 000 kronor. 
 
Anslaget för oförutsedda behov till kommunfullmäktiges förfogande 
föreslås till 650 000 kronor. 
 
Anslaget för särskilda ändamål föreslås till 33 629 000 kronor avseende 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

löneökningar för 2023.   
 
Beslutsunderlag 
Sammanställt förslag från ekonomikontoret 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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1(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 104/2022 Dnr 2022/167  
 
Mål och budget 2023 - investeringsbudget (ny 
mandatperiod) 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nya förslaget 
till investeringsbudget 2023 och plan 2024–2027.  
 
Vidare föreslås kommunfullmäktige att förslag till mål och nyckeltal får 
användas redan år 2022 för de som så önskar. 
 
Reservation  
Tomas Söreling, S, Nermina Mizimovic, S, Tommy Rälg, S och Tommy 
Ejnarsson, V reserverar sig mot beslutet till förmån för Tomas Sörelings 
yrkande.  
 
Sammanfattning 
Förslag till ändrad investeringsbudget för 2023 och plan 2024–2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av nytt kommunfullmäktige ska budgeten för kommande år 
beslutas av nya kommunfullmäktige. 
 
Budgetberedningen har haft tre sammanträden och har nu överlämnat 
förslag till investeringsbudget för 2023 och plan 2024–2027. 
 
Yrkanden 
Tomas Söreling, S yrkar att investeringen i Hagadal tidigareläggs till 2023–
2024 istället för 2024–2025 samt investeringen av utveckling Kejsarkullen 
ska ske under 2023. 
 
Tommy Rälg, S samt Tommy Einarsson, V yrkar bifall till Tomas 
Sörelings, S förslag.  
 
Åke Nilsson, KD samt Åke Bergh, M yrkar bifall till budgetberedningens 
förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar så.  
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Vidare frågar ordförande om kommunstyrelsen tillstyrker yrkandet från 
Tomas Söreling, S, och finner att kommunstyrelsen inte tillstyrker 
ändringsyrkandet, varpå Tomas Söreling, S, begär votering. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster, 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutat att avslår yrkandet från Tomas Söreling om att investeringen i 
Hagadal tidigareläggs till 2023–2024 istället för 2024–2025 samt 
investeringen av utveckling Kejsarkullen ska ske under 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag från budgetberedningen 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 105/2022 Dnr 2022/168  
 
Mål och budget 2023 - taxor (ny mandatperiod) 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
taxor för 2023. 
 
Sammanfattning 
Förslag till taxor har överlämnats av budgetberedningen för antagande. 
 
Ärendebeskrivning 
I och med nytt kommunfullmäktige ska budgettaxor beslutas av det nya 
kommunfullmäktige. I samband med budget antas också taxor för 2023. 
 
Förslag till taxor för år 2023 har lämnats av förvaltningarna och nämnder 
som sedan sammanställts av ekonomikontoret. 
 
Beslutsunderlag 
Taxeförslag 2023 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

KS § 106/2022 Dnr 2022/169  
 
Mål och budget 2023 - upptagande av lån och 
borgensramar (ny mandatperiod) 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente bemyndiga kommunstyrelsen att vid behov 
för kommunens räkning, utöver rörelsekredit, uppta tillfälliga lån under 
2023 inom ramen 30 mnkr. 
 
Vidare föreslås att kommunstyrelsen under 2023 har rätt att omsätta lån 
upp till motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 
2023 och att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 
2023 med totalt 160 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
vidare att såsom för egen skuld ingå borgen för: 
 

• AB Hultsfreds Bostäders låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 241 mnkr. Detta borgensåtagande är gällande från och med år 
2022. 

• Hultsfreds Kommunala Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett 
lånebelopp om totalt 42 mnkr 

• RockCity Hultsfred AB:s (Hultsfreds Kommunala Industri AB:s 
helägda dotterbolag) låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 33,5 mnkr 

• Hultsfred Trygga Hems (ekonomisk förening i samverkan med 
Riksbyggen) låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om totalt 360 
mnkr 

• Emåbygdens Vind AB:s låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 6,8 mnkr 

 
Sammanfattning 
Årligen fastställs ramar för upptagande av lån och för att ingå 
borgensförbindelser. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till ramar för upptagande av lån och att ingå borgensförbindelser 
har överlämnats för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2022-10-30 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 

11



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-11-08 

1(1) 

Kommunstyrelsen 
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KS § 107/2022 Dnr 2022/170  
 
Mål och budget 2023 - utdebitering 2023 (ny 
mandatperiod) 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utdebitering av 
kommunalskatt för år 2023 är oförändrad, det vill säga 21,91 per 
skattekrona. 
 
Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen lämnar förslag om oförändrad utdebitering av 
kommunalskatt för år 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichefen 2022-10-30 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 108/2022 Dnr 2022/171  
 
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens 
verksamheter enligt plan- och bygglagen, 
strandskyddsprövning enligt miljöbalken samt 
lagen om brandfarliga och explosiva varor 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till ny 
taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken 
(strandskyddsprövning) med följande tillägg:  
 
Vid beslut om avslag om strandskyddsdispens ska taxan vara 30% av 
ordinarie taxa. 
 
Taxan föreslås gälla från 1 januari 2023. 
 
Den nya taxan ersätter tidigare beslut/taxor som ingår i denna taxa. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 128/2022 att lämna ett förslag till 
ny taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL), strandskydds-
prövning enligt miljöbalken samt tillstånd för brandfarlig vara till 
kommunfullmäktige för fastställande. 
 
Ärendebeskrivning  
Miljö- och byggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till ny taxa 
för ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL), strandskyddsprövning enligt 
miljöbalken samt tillstånd för brandfarlig vara. Ärenden som omfattas är 
till exempel bygglov, nybyggnadskarta, utstakning och strandskydd. 
 
Förslaget till ny taxa enligt PBL bygger på Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) förslag från 2014 som därefter har uppdaterats utifrån 
ändringar som gjorts i PBL. Enligt SKR:s hemsida var det i maj 2021 cirka 
70 kommuner som använder det nya taxeunderlaget. Övriga kommuner 
använder i huvudsak det äldre taxeunderlaget från 2011. 
 
Målet med den nya PBL-taxan är att få en långsiktigt ekonomiskt hållbar 
taxa som är lätt att arbeta med både för beslutsfattare, förvaltning och 
sökande. 
 
Den nya taxan förväntas ge avgifter som tydligare följer självkostnads-
principer för olika ärendekategorier och ge en jämnare intäktsfördelning 
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både på kort och lång sikt eftersom varje ärendetyp i större utsträckning bär 
sina egna kostnader. Det ger en mindre sårbar och mer förutsägbar ekonomi 
för kommunen. 
 
Taxan föreslås gälla från 1 januari 2023. 
 
Den nya taxan ersätter tidigare beslut/taxor som ingår i denna taxa. 
 
Dagsläget 
Gällande taxa idag består av SKR:s PBL-taxa från 2011som togs fram i 
samband med att den nya PBL började att gälla, samt tilläggsbeslut som 
beslutats genom åren, vilket innebär att det är svårt för medborgare, 
handläggare etcetera att veta vad som gäller. Behov finns därför att besluta 
om en ny taxa. 
 
En kommun har enligt 2 kap 5 § kommunallagen rätt att ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som den tillhandahåller. För tjänster eller 
nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla får dock avgifter 
endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. Det lagliga stödet 
för att ta ut avgift för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet finns i 
PBL och i miljöbalken när det gäller ärenden om strandskyddsdispens. 
 
Taxan har en viktig funktion för att kommunen ska kunna få täckning för 
sina kostnader inom området och det är kommunen som upprättar och 
beslutar om sin taxa. Att konstruera en taxa från grunden är en krävande 
uppgift, därför tillhandahåller SKR ett underlag som stöd för kommunernas 
arbete med detta. 
 
Utvärdering av taxan kommer att ske löpande och vid behov uppdateras om 
det visar sig att något behöver justeras eller att nya ärendetyper ska 
upprättas. 
 
Konsekvenser 
I förslaget till ny taxa behöver inga matematiska formler användas i varje 
enskilt ärende utan en färdig avgift finns uträknad för varje ärendetyp. Det 
ger ett tydligare underlag att utgå från vid frågor från kunder, allmänhet 
och överprövande myndigheter vilket bidrar till en ökad rättssäkerhet. Den 
bakomliggande tidsberäkningen, som utgör en del av taxan, ger även en 
tydlig bild om vad som ingår i varje avgift. Vilket också utgör ett 
incitament för att utveckla och förenkla handläggningen. Vid till exempel 
digital arkivering kan handläggningstiden förkortas i alla ärendetyper, som 
på sikt ger lägre kostnader för den som söker bygglov. 
 
De jämförande beräkningar som gjorts mellan föreslagen och befintlig taxa 
visar att det för vissa ärendetyper blir en sänkning av taxan men också att 
intäkterna mellan de olika ärendetyperna omfördelas. För de stora projekten 
såsom nybyggnation av flerbostadshus blir kostnaden lägre och för de 
mindre projekten såsom till exempel fasadändring något högre. Varje 
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ärendetyp bär i större utsträckning sina egna kostnader vilket även ger en 
mindre sårbar och mer förutsägbar ekonomi för kommunen. 
 
För handläggare som ska ta ut avgifter i ärenden enligt taxan ger den nya 
taxan en avsevärt enklare hantering jämfört med den nuvarande taxan. I 
princip utgörs taxan av en färdig prislista som kan ge sökanden ett klart 
besked om avgiften i förväg. 
 
Den nya taxan förväntas ge full kostnadstäckning för den 
avgiftsfinansierade verksamheten. 
 
Slutsatsen är att den föreslagna taxan är tydligare, bidrar till ökad 
rättssäkerhet, är mer lättarbetad och ger en jämnare intäktsfördelning som 
följd än nuvarande taxa. 
 
Yrkande 
Lars Rosander, C, yrkar på att vid beslut om avslag om strandskydds-
dispens ska taxan vara 30% av ordinarie taxa. 
 
Tomas Söreling, S, Per-Inge Pettersson, C, Åke Bergh, M, Åke Nilsson, 
KD samt Tommy Ejnarsson, V yrkar bifall till tilläggsyrkandet.  
 
Beslutsunderlag 
PBL-taxa 2014 Hultsfreds kommun 
Beslut från miljö- och byggnadsnämnden 2022-09-2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 109/2022 Dnr 2022/172  
 
Taxa för kaffeservering på kommunhuset 2023 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att justera antagen taxa för 
kaffeservering på kommunhuset 2023 för förtroendevalda i centrala 
nämnder samt att prissättning på sortimentet styrs av avtalspris för 
anställda. 
 
Sammanfattning 
Kafeterian på kommunhuset önskar prissätta sortiment styrt av avtalspris 
för anställda. Taxa för förtroendevalda justeras efter rådande pris.   
 
Ärendebeskrivning 
Under pandemin när många arbetade på distans plockades alla löneavdrag 
bort för fika på kommunhuset. Kafeterian på kommunhuset erbjuder 
numera bredare sortiment och använder inte längre tidigare antagen taxa för 
de anställda. Sortiment styrs av efterfrågan och prissätts efter avtalspris. 
 
Taxa för förtroendevalda i centrala nämnder kvarstår men är justerad efter 
dagens priser och beräknad efter antal sammanträden under året.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från serviceenheten 2022-10-24 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 110/2022 Dnr 2022/151  
 
Utbetalning av partistöd för 2023 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår 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.  
 
För 2022 var grundstödet 15 142 kronor per parti och det mandatbundna 
stödet 7 664 kronor per mandat för vilken en vald ledamot är fastställd. 
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Partistöd utbetalas under 2023 med dels ett grundstöd om 16 631 kronor per 
parti 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. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomikontoret 2022-10-10 
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott §212/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

18



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-11-08 

1(1) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 111/2022 Dnr 2022/59  
 
Redovisning av motioner under beredning 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av 
motioner under beredning per 2022-10-26. 
 
Sammanfattning 
Kommunkansliet har i uppdrag att två gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige vad gäller motioner under beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunkansliet har tagit fram en sammanställning av motioner som är under 
beredning per 2022-10-26. Det är 11 motioner. Den äldsta är från 2021-06-21. 
 
Moratorium C Kansliet 
Offentliga toaletter vid 
strandpromenaden S, V Kultur- och fritidsförvaltningen, ÖSK 

Konst på kommunens fasadväggar S 
ABHB, Hultsfred Trygga hem, kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Arbetsskor till personal inom vård 
och omsorg S Socialnämnden, personalkontoret 

Träbyggnadsstrategi 
M, 
S Samhällsbyggnadsgruppen 

Språkkrav i vård- och omsorg SD Socialnämnden 
Vänorter i Norden och Ukraina KD Turism- och informationschefen 
Badplatsen vid Hesjön S Kultur- och fritidsförvaltningen, ÖSK 
Parkeringsmöjligheter vid 
Kaffeberget C ÖSK, kultur- och fritidsförvaltningen 
Hemlösa katter C Miljö- och byggnadsnämnden 
Fri skolfrukost KD Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare 2022-10-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 223/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 112/2022 Dnr 2022/160  
 
Översyn styrdokument 2022 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna översyn av 
styrdokument 2022 enligt överlämnad lista.  
 
Sammanfattning 
Kommunkansliet har uppdrag att informera kommunfullmäktige om 
styrdokument och aktualitet. Nu sker redovisning för år 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Kommunkansliet har uppdraget att bevaka och informera 
kommunfullmäktige om styrdokumenten och den översyn som ska ske 
kontinuerligt. Detta enligt tidigare beslut som var ett svar på en av 
revisorernas granskningsrapport. I styrmodellen finns dokumentet 
”Riktlinjer för begrepp på styrande dokument i Hultsfreds kommun”. Här 
finns hur namnsättning och beslutsgång ska vara. 
 
Kommunfullmäktige beslutade § 128/2019 att godkänna en rutin där 
styrdokument ska ses över varje mandatperiod. Rutinen innebär att 
kommunfullmäktige ska ha en fortsatt årlig redovisning. Till denna 
redovisning bifogas en aktuell lista över styrdokument som ska beslutas av 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Vid samma tillfälle kan också 
beslut tas om att styrdokument som inte längre är aktuella upphör att gälla. 
De styrdokument som tas på annan nivå ska ses över hos respektive nämnd, 
styrelse eller direktion.  
 
Översyn styrdokument 2022 
En del styrdokument är under revidering och en del kommer att revideras. I 
och med ny mandatperiod ska samtliga styrdokument ses över hos 
respektive nämnder, styrelser och direktion. Lista för 2022 överlämnas för 
godkännande av kommunfullmäktige.           
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2022-10-25 
Lista över styrdokument 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 225/2022 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 113/2022 Dnr 2022/150  
 
Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021 kompletterad med mål, 
nyckeltal och målnivåer inför uppföljning 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag på mål, nyckeltal och 
målnivåer inför uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 
2022. 
 
Kommunstyrelsen ger HR i samarbete med chefen för det livslånga 
lärandet i uppdrag att återkomma med en uppdatering av kompetens-
försörjningsplanen ”Din tid i Hultsfred är nu”, senast november 2023, där 
den årliga uppföljningen av SAM ingår som en del. 
 
Vidare beslutas att den årliga uppföljningen av SAM presenteras som en 
rapport årligen fram till dess att ovanstående uppdatering genomförts. 
 
Slutligen beslutar 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 
samband med att rapporten presenteras. 
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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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 208/2022 
 
Skickas till 
HR 
Chefen för det livslånga lärandet 
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KS § 114/2022 Dnr 2022/148  
 
Marknadsföringsbidrag till Varta Bowlingklubb  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om ett marknadsföringsbidrag på 30 000 kronor 
till Varta BK för säsong 2022–2023. 
 
Finansiering sker 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 
logotype på matchreklam, en fast reklamplats i hallen, exponering på 
skärmar vid matcher, och om möjligt på buss som används vid resor till 
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matcher. Klubben ska även sprida marknadsföringsmaterial om Hultsfreds 
kommun på bortamatcher.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse turism- och informationschef 2022-09-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 204/2022 
 
Skickas till 
Turism- och informationschefen 
Ekonomikontoret 
 
 
 

24



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-11-08 

1(1) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 115/2022 Dnr 2022/152  
 
Bonus till Dackarna för uppnådd kvarts- och 
semifinal i 2022 års slutspel i elitserien 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 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 sker 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 213/2022 
 
Skickas till 
Turism- och informationschefen 
Ekonomikontoret 
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KS § 116/2022 Dnr 2022/132  
 
Yttrande över granskning av översiktsplan för 
Eksjö kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 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. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 183/2022 att sända översiktsplanen till 
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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, 211/2022 
Yttrande samhällsbyggnadsgruppen 2022-10-06 
 
Skickas till 
Eksjö kommun 
Samhällsbyggnadsgruppen 
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KS § 117/2022 Dnr 2022/161  
 
Ansvarsfördelning för Svartsjödeponin  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till egenkontrollprogram inklusive 
ansvarsfördelning för Svartsjödeponin. 
 
Vidare beslutar kommunstyrelsen att Östra Smålands Kommunalteknik-
förbund (ÖSK) ges i uppdrag att ta fram lämplig formulering till 
förbundsordningen för att säkerställa framtida hantering av liknande 
anläggningar.   
 
Sammanfattning 
Ett åläggande av tillsynsmyndighet kring bland annat ansvarsfördelning för 
Svartsjödeponin har inkommit till kommunstyrelsen. Förslag till 
egenkontrollprogram inklusive ansvarsfördelning har tagits fram. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har i inspektionsrapport från miljö- och byggnads-
förvaltningen, daterad 2022-09-19, blivit ålagda att redovisa vilken 
organisation som har ansvaret för de olika delarna i miljökontroll-
programmet för Svartsjödeponin uppfylls, samt för att paragraf 4–6 i 
förordning 1998:901 efterlevs. 
 
Bakgrund 
Under 2006–2007 färdigställdes saneringen av Svartsjöarna. I samband 
med detta togs ett miljökontrollprogram fram, där det framgår hur 
uppföljning och provtagning ska ske. 2014 godkändes sluttäckningen av 
den deponi av muddermassor som skapades strax väster om Övre 
Svartsjön, av Länsstyrelsen. I samband med detta övergick tillsynsansvaret 
till miljö- och byggnadsförvaltningen på Hultsfreds kommun. 
En tillsyns-/tillståndsavgift betalas dock fortfarande till Länsstyrelsen som 
kan ses som en form av avbetalning över tid för tillståndet.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen var projektägare av sluttäckningen till 
och med 2015. Därefter har Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
(ÖSK) hanterat de praktiska frågorna i miljökontrollen genom samma 
konsulter som tog fram miljökontrollprogrammet.  
 
Nuvarande ansvarsfördelning och hantering 
Även om ÖSK har praktisk hanterat miljöprogrammet har aldrig ett 
formaliserat beslut tagits för uppdraget. Inte heller för övriga deponier på 
kommunal mark.  
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De projektmedel som finns kvar för efterkontroll ligger som ett 
bidragsprojekt under miljö- och byggnadsnämnden men utanför budget. 
ÖSK har konterat kostnaderna på detta bidragsprojekt idag. 
 
I aktuellt ärende har ÖSK avslutat samverkan med tidigare anlitad konsult, 
som var densamma som tog fram miljöprogrammet och därefter löpande 
hanterat provtagningar med mera, och i stället anlitat Emåförbundet.  
 
Huvudorsaken till detta är att Emåförbundet som kommunen är medlem i 
har lokalkunskaper om projektet, rätt kompetens att kunna utföra de 
praktiska delarna av uppdraget samt en lokal förankring i området. Det 
innebär också en avsevärt billigare er-sättning vilket gör att avsatta medel 
kan nyttjas till åtgärder och djupare analyser i stället för provtagningar och 
resekostnader. 
 
Förslag till fortsatt hantering 
Ett samrådsmöte mellan miljö- och byggnadschefen, kommunchefen och 
projektchefen har genomförts för att försöka lösa aktuellt ärende men även 
skapa en formell struktur framåt för hur denna typ av ärenden ska hanteras.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse projektchef 
MBN-2021-6673 Inspektionsrapport 
Egenkontrollprogram Svartsjödeponin 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 216/2022 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Ekonomikontoret 
Emåförbundet 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 118/2022 Dnr 2022/124  
 
Svar på remiss Ett fönster av möjligheter – 
stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat 
boende  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta socialnämndens förslag till yttrande som 
sitt eget och översända detsamma till Socialdepartementet. 
 
Sammanfattning 
Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat 
boende har översänts på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet har översänt Ett fönster av möjligheter – stärkta 
rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende på remiss. Svar på remissen 
ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 december 2022. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 184/2022 att översända remissen till 
socialnämnden för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller 
besked om att avstå detta. 
 
Socialförvaltningen har lämnat yttrande på remissen som 
sammanfattningsvis innebär att det finns flera brister i remissförslaget. 
Yttrandet finns i sin helhet i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Ett fönster av möjligheter – stärkta 
rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 184/2022, 222/2022 
Socialnämndens arbetsutskott § 71/2022 
 
Skickas till 
Socialdepartementet 
Socialnämnden för kännedom 
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KS § 119/2022 Dnr 2022/138  
 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
2023  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande ändring: 
Kommunstyrelsens första sammanträde 2023 ska vara 10 januari vilket 
innebär att 17 januari har kommunstyrelsens arbetsutskott sitt första 
sammanträde.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens första sammanträde flyttas till 10 januari istället för 
som tidigare 17 januari 2023. 
 
Ärendebeskrivning  
 
Förslag till ändring av 17 januari till 10 januari, i övrigt är det ingen 
ändring:  
  
Kommunstyrelsen                               Kommunfullmäktige 
Tisdagar Kl Måndagar Kl 
17 10 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 

 
Kommunstyrelsen utser arbetsutskottet på sitt första sammanträde i den nya 
mandatperioden varför nytt förslag är 10 januari. Det innebär att arbets-
utskottet har sammanträde 17 januari.  
 
Kommunfullmäktige har § 124/2022 godkänt dagar för sina sammanträden.   
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
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KS § 120/2022 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar 
kommunstyrelsen handläggning anmäls till kommunstyrelsen. 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-10-11 2022-10-18 2022-11-01 
 
AB Hultsfreds Bostäder 
2022-09-23 2022-10-19 
 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
2022-10-04 
 
Invensys Property Company AB 
2022-10-04 
 
Rock City AB 
2022-10-04 
 

Delegationsbeslut 
Räddningschef 
Beslut om medgivande att utföra sotning på den egna fastigheten  
2022-10-06 
 
Anställande av brandvärnsman/kvinna    
2022-10-11 
 
Utredare/inspektör 
Beslut att öppna tillsynsärende    
2022-10-06 
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 
         
  

Kommunstyrelsen 
Ledamot  

Närvar- 
ande 

§92 
 
Ja 

 
 
Nej 

§ 
 
Ja 

 
 
Nej 

§ 
 
Ja 

 
 
Nej 

1 Lars Rosander, C  X x      

2 Åke Nilsson, KD X x      

3 Tomas Söreling, S X  x     

4 Åke Bergh, M X x      

5 Per-Inge Pettersson, C X x      

6 Åsa Landberg, C X x      

7 Ronny Olsson, C X x      

8 Nermina Mizimovic, S X  x     

9 Tommy Rälg, S X  x     

10 Tommy Ejnarsson, V X  x     

11 Göran Gustafsson, SD X x      
        11/11   7/11   4/11 
 
§92 Ja-röst för bifall till budgetberedningens förslag och nej-röst för bifall till ändringsyrkande om att 
investeringen i Hagadal tidigareläggs till 2023–2024 istället för 2024–2025 samt investeringen av 
utveckling Kejsarkullen ska ske under 2023. 
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