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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KSAU § 228/2022 Dnr 2022/182 

Kulturstipendiat 2022 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att årets kulturstipendiat tilldelas Linus Karlsson, 
Målilla. Motiveringen är enligt följande: 

Med sitt stora historiska intresse och utgivna böcker dokumenterar Linus 
vår lokala historia och bevarar den. 
Linus är en oerhört produktiv person som med sin historiska forskning även 
bidrar med texter och bilder till andra hembygdsböcker. Han är mycket 
uppskattad för sina historiska föredrag och på sociala medier där han delar 
med sig av historiska fakta och når såväl den yngre som den äldre 
generationen. Linus, du är en riktig eldsjäl som inspirerar och ger oss 
kunskap om vår lokala historia i hela Hultsfreds kommun. 

Sammanfattning 
Förslag till Hultsfreds kommuns kulturstipendium 2022 överlämnas till 
arbetsutskottet. 

Ärendebeskrivning 
Varje år delar Hultsfreds kommun ut ett kulturstipendium på 10 000 kr. 
Kultur-och fritidskontoret har fått till uppgift att lämna förslag till 
kulturstipendiat för år 2022. Stipendiet delas ut i samband med 
kommunfullmäktiges årliga julsamkväm. Förslaget är att Linus Karlsson, 
Målilla, tilldelas årets kulturstipendiat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kultursekreterare 2022-11-15 samt bilagor 

Skickas till 
Kultur- och fritidskontoret 
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KSAU § 229/2022 Dnr 2020/176 

Kulturmiljöprogram – Ansökan etapp 2 och 3 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar ge kultursekreteraren i uppdrag att ansöka om 
bidrag från Länsstyrelsen för det kommande arbetet med att slutföra ett nytt 
kulturmiljöprogram. 

Sammanfattning 
Efter avslutad inventering/förstudie för ett nytt Kulturmiljöprogram återstår 
två etapper till där totalt 18 huvudområden med tillhörande kärnområden 
planeras att inventeras och dokumenteras.  

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag enligt beslut i 
kommunstyrelsen § 50/2020 att i samråd med Miljö- och 
byggnadsförvaltningen undersöka förutsättningarna för en förstudie till ett 
nytt kulturmiljöprogram. Efter beslutet påbörjades ett samarbete med 
Kalmar Läns Museum med målet att ta fram ett förslag till förstudie. Efter 
samråd med Landsbygdsföreningarna i kommunen valdes Triabo som 
ort/huvudområde för förstudien. Medel för den första etappen beviljades av 
Länsstyrelsen och kommunstyrelsen beslutade att finansiera hälften av 
kostnaderna. har inga övriga kostnader tillkommit. Förstudien är nu 
genomförd, avslutad och avstämd med Länsstyrelsen.  

För att ta fram ett helt nytt Kulturmiljöprogram behövs ytterligare två 
etapper genomföras. Planen för dessa är att ca 18 huvudområden med 
tillhörande kärnområden inventeras och dokumenteras. Nio områden under 
år 2023 och nio områden under år 2024. Hela arbetet med att ta fram ett 
nytt Kulturmiljöprogram bör vara klart i november 2024 då slutredovisning 
sker med Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kultursekreterare 2022-11-22 
Bilaga 1 Rapport Förstudie Triabo. 
Bilaga 2 - KMP Lista Huvudområden Kärnområden 

Skickas till 
Kultur- och fritidskontoret 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KSAU § 230/2022 Dnr 2022/178 

Renhållningstaxa 2023 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta förslaget till ny renhållningstaxa, prislista för hämtning av 
förpackningar och tidningar från flerfamiljshus och verksamheter samt 
prislista för verksamhetsavfall till Kejsarkullen för 2023. 

Avfallsföreskrifterna är oförändrade. 

Sammanfattning 
Förbundsdirektionen överlämnar förslag på renhållningstaxa 2023 för 
beslut i fullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Inför 2023 föreslås generellt höjningar på de flesta abonnemang och 
höjningarna är styrande genom högre höjning på de abonnemang som 
kommer fasas ut. I stora drag ligger höjningarna på ”gröna” abonnemang 
på 10 %, ”gula” på 15 % och ”röda” på 20 %. 

Huvudorsaken till höjningarna är att få verksamheten i balans då vi senaste 
åren haft minusresultat vilket har kunnat hanteras via de tidigare 
avsättningarna. 

Cirka 5 000 tkr behöver intäkterna öka med i ny taxa på årsbasis. Det är 
dock svårt att kalkylera utfallet av höjningarna då styrningen av taxan 
samtidigt får konsekvensen att kunder styr mot billigare taxor. Ett exempel 
på det är om en stor andel av kunderna som har taxa enligt bilaga 1 nu 
snabbt går över på ordinarie taxa så sjunker intäkterna. Därför finns det 
behov av att se över taxan redan till halvårsskiftet 2023 för att då ha en 
uppdaterad prognos på intäktssidan. Några enstaka sänkningar förslås 
också. 

De stora förändringar som föreslås är en kraftig höjning igen, på de taxor 
som återfinns under bilaga 1 i renhållningstaxan. Det är de så kallade 
”övergångstaxorna” som funnits sedan det fastighetsnära systemet infördes. 
På övriga prislistor föreslås endast mindre förändringar. 

Samtliga förändringar jämfört med 2022 framgår i bilaga 1 i ärendet. Där 
återfinns även skillnaderna i de separata prislistorna. 
Förändringar i taxedokumentet och prislistorna redovisas med fet kursiv 
text om det är tillägg eller ändring. Genomstruken text innebär att texten 
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förslås tas bort. 

Viktiga förändringar i taxedokumentet 
Grundavgifter 
Lägenheter och verksamheter som ligger på taxa enligt bilaga 1 föreslås 
tillfälligt ges möjlighet att gå över på gula och röda abonnemang enligt 
ordinarie taxa även om det i den senaste taxan inte varit tillåtet för kunder 
att byta till dessa abonnemang. 

Möjligheten gäller endast om Östra Smålands kommunalteknikförbund 
(ÖSK) anser att det inte är genomförbart praktiskt att gå över på grönt 
abonnemang direkt eller om kunden av något annat skäl inte vill för 
tillfället. Det är alltså en tillfällig möjlighet. 

Strukna taxor 
Då vi i arbetet med taxorna konstaterat att vi har flera taxor som ska fasas 
ut som saknar kunder idag så föreslås en stor andel strykas omgående, 
jämfört tidigare års förslag. Detta framgår genom att aktuella taxor är 
strukna i texten och en förklaring under respektive tabell. 

Slam och latrin 
Generellt sett har vi 10 % höjning på de flesta poster. Detta är förmodligen 
i underkant jämfört med de kostnadsökningar vi kommer få 2023 på grund 
av index men med hänsyn till tidigare års kraftiga höjningar föreslås inte 
mer denna gång samt att en mer ordentlig översyn i detalj krävs för att få 
mer exakt kostnadsanalys på de verksamheterna. 

De poster som har högre höjningar inom dessa verksamheter är de 
tilläggstjänster och ”straffavgifter” som vi vill styra ifrån. Det är heller inte 
många kunder som drabbas av dessa ett normalår. 

Reduktioner 
Samtliga reduktioner för delade kärl mellan två eller flera fastighetsägare 
samt samma fastighetsägare med två hushåll eller fler, föreslås slopas för 
de som har abonnemangsformerna ”gult”, ”rött” eller kompost. 
Det är såväl en styrning mot ”gröna” som en rättvisefråga för de som har 
”gröna” redan. Ett fåtal kunder berörs. 

Övergångsbestämmelser  
Här redogörs hur kunderna som har taxa enligt bilaga 1 kommer hanteras 
från 2023-01-01 då vi säger att alla ska över till ordinarie taxa senast 
2023-05-31. 

Förenklat bygger redogörelsen på att kunderna ska drabbas ekonomiskt så 
lite som möjligt genom att erbjudas den billigaste taxe-alternativet som är 
praktiskt möjligt efter 2023-01-01 oavsett om det är enligt ordinarie taxa 
eller bilaga 1 (efter föreslagna höjningar inom båda). Samtidigt ges kunden 
möjlighet välja ”gult” eller ”rött” abonnemang enligt ordinarie taxa även 
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om det enligt ÖSK är praktiskt genomförbart att övergå till ”grönt”. Det 
kommer dock kommuniceras att det är tillfälligt de möjligheterna ges. 

Vidare föreslås att kunden inte ska drabbas ekonomiskt om kärlbyten dröjer 
efter 2023-01-01. Då ska kunden alltid erhålla lägsta taxe-alternativet. 

Framtid 
Med hänsyn till att föreslagna taxehöjningar har en styrande effekt finns ett 
behov av att redan till halvårsskiftet 2023 föreslå en ny taxa. 

Andra orsaker till att det finns ett behov av en tidigare översyn är att ÖSK 
tillsammans med VEMAB under årsskiftet 2022/2023 kommer sätta en 
plan för kärlbyten hösten 2023 och framåt för att klara de nya lagkraven om 
fastighetsnära insamling som gäller från 1 januari 2024 gällande matavfall 
och 1 januari 2027 med förpackningar och tidningar. Förhoppningen är 
dock att Naturvårdsverket ska ge dispens för matavfallet till 1 januari 2027 
men arbetet måste ske över tid och delas upp såväl i geografi som under 
flera år. 

September 2023 ska en plan för ovanstående redovisas till Naturvårds-
verket och godkännas. Därför är behovet av en översyn redan till våren 
2023 nödvändig. Likaså finns det ett generellt behov av att se över 
budgetstruktur och verksamhetsfördelning inom renhållningen så att 
kostnader och intäkter hamnar på så rätt detaljnivå som möjligt. 

Vidare finns det ett behov av översyn med hänsyn till självserviceprojekten 
på ÖSK:s båda återvinningscentraler. Därför föreslås att en ny taxa 
presenteras redan till våren 2023 för an-tagande 1 juni 2023 men aktuellt nu 
liggande förslag sätts utan sista datum. 

Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen § 45/2022 
Bilaga 1 HU Skillnad 2022-2023 förslag 
Renhållningstaxa Hultsfred 2023 förslag 
Prislista för förpackningar Hultsfred 2023 förslag 
Prislista för verksamhetsavfall till Kejsarkullen 2023 förslag 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 231/2022 Dnr 2022/179 

Agenda 2030 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslaget att 31 december 2022 upphöra med gemensam 
lösning för hållbarhetsstrateg inom ramen för den gemensamma miljö- och 
byggnadsnämnden Hultsfred – Vimmerby kommuner. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen i samband med detta godkänna 
utvecklingskontorets nya uppdragsbeskrivning. Där har uppdraget att 
samordna kommunkoncernens hållbarhetsfrågor skrivits in. 

Sammanfattning 
Hultsfred – Vimmerby kommuner kom i samrådsmöte den 27 september 
2022 överens om att inte längre samverka i hållbarhetsfrågorna. Samverkan 
sker idag med 1,0 tjänst inom den gemensamma miljö- och 
byggnadsnämnden. Hultsfred önskar utöka insatserna i dessa frågor i egen 
regi och har avsatt ytterligare medel till detta i budgeten 2023. Uppdraget 
att samordna koncernens hållbarhetsfrågor övergår till kommunstyrelsens 
utvecklingskontor. Vidare utformning av det utökade uppdraget kommer att 
pågå under första halvåret 2023. 

Ärendebeskrivning 
Den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden Hultsfred – Vimmerby 
kommuner har en 1,0 tjänst hållbarhetsstrateg. I Hultsfreds budget för 2023 
föreslås att Hultsfred bildar ett hållbarhetsskontor och tar ett större grepp än 
idag kring hållbarhetsfrågorna. Särskilt insatser inom Agenda 2030. Ett 
första steg i detta är att samla befintliga resurser inom kommunstyrelsen. 
Sedan utarbeta en plan för hållbarhetskontorets uppdrag. Totalt avsätts i 
Hultsfreds budget för 2023 2,0 tjänster. Varav 0,5 finns redan idag inom 
den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden. Utöver detta har 
kommunkoncernen en energiingenjör. 

Varken i samverkansavtalet eller reglementet för nämnden så nämns det 
något om att nämnden har uppdraget vad hållbarhetsfrågor. Däremot så 
listas tjänsten hållbarhetsstrateg 1,0 i bilagan till samverkansavtalet. Denna 
bilaga beskrivs vara en ögonblicksbild vid tecknandet (initialt fördelad). 
Uppdragen som nämns håller sig på en högre abstraktionsnivå. Till 
exempel så nämner reglementet att: 

” Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunernas uppgifter beträffande 
ärenden och andra uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
plan- och byggväsendet. Strategisk planering är undantagen och fullgörs 
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av kommunstyrelserna i respektive kommun.” 

Enligt samverkansavtalet behöver nödvändigtvis inte uppdrag till nämnden 
komma till endast genom reglementet: 

”Nämnden beslutar i de frågor som kommunfullmäktige i kommunerna i 
reglemente eller annan ordning delegerat till nämnderna” 

I kommunstyrelsens reglemente punkt 3. §39 p6 nämns att 
kommunstyrelsen ska ”leda det övergripande arbetet med ekonomisk, 
social och miljömässig hållbarhet”. 

Sammantaget görs bedömningen att ingen ändring i den gemensamma 
miljö- och byggnadsnämndens samverkansavtal eller reglemente behövs. 
Inte heller i kommunstyrelsens reglemente. 

Ändringen av organisationstillhörighet bör dock godkännas av 
kommunstyrelserna i kommunerna och nämnden. Detta eftersom det är en 
samverkansfråga. Om än en liten sådan budgetmässigt. 

Ekonomisk redogörelse över flytt av budget från miljö-och 
byggnadsnämnden samt nya medel som tillförs i budget 2023 

Flytt av budget från MoB 
Personalkostnader* -659,1
Övriga personalkostnader -10
Övriga kostnader -40
Summa kostnader -709,1
Minskat intäktskrav 354,55
Nettoeffekt budget MoB -354,55
* 2022 års lönenivå och PO

Budget hållbarhetskontor KS 
Flytt av budget från MoB 354,55 
Nya medel i budget 2023 1000 
Summa budget   1354,55 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunchef 
Utvecklingskontorets verksamhetsidé och organisation från och med 
2023-01-01 
Samverkansavtal gemensam miljö-bygg Hfred-Vby 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 232/2022 Dnr 2022/180 

Upphävande av detaljplan för X 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta upphävandet av detaljplanen för X. 

Sammanfattning 
Detaljplanen 0860-P221 är en icke-genomförd detaljplan som anses hindra 
önskvärd utveckling av området samt vara inaktuell. 

Ärendebeskrivning 
Förslaget till upphävandet av detaljplanen har varit tillgängligt för samråd 
och granskning. Under dessa två moment har ingen aktör haft något att 
erinra. 

Därmed bedöms upphävandet av detaljplanen vara klart för att antas enligt 
granskningsredogörelsen. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden § 146/2022 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsredogörelse 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 233/2022 Dnr 2022/181  
 
Skrivelse om hundrastgård i Virserum 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända skrivelsen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund för att återkomma till arbetsutskottet med förslag 
till svar på skrivelsen. 
 
Sammanfattning 
En skrivelse om hundrastgård i Virserum har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
En boende i Virserum har lämnat in en skrivelse om önskemål om en 
hundrastgård i Virserum. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2022-11-17 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 234/2022 Dnr 2022/174  
 
Remiss om Regional vattenförsörjningsplan för 
Kalmar län 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända remissen till miljö- och 
byggnadsnämnden i samråd med Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller förslag om att avstå 
detta. 
 
Sammanfattning 
Region vattenförsörjningsplan för Kalmar län har översänts på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har översänt Region vattenförsörjningsplan för Kalmar län på 
remiss. Den regionala vattenförsörjningsplanen ska utgöra underlag för 
planläggning och beslut som kan påverka vattentillgången i länet i 
flergenerationsperspektiv. Svar på remissen ska vara länsstyrelsen tillhanda 
senast den 31 januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 235/2022 Dnr 2022/176  
 
Remiss Promemorian Rapportering av 
uppgifter om produktionsvolym till det 
elektroniska registret E-PRTR - M2022 02069 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar översända remissen till miljö- och 
byggnadsnämnden för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller 
med förslag om att avstå detta senast den 31 december 2022. 
 
Sammanfattning 
Remiss om förslag om rapportering av uppgifter om produktionsvolym till 
det elektroniska registret E-PRTR. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljödepartementet har översänt remiss gällande promemorian om 
rapportering av uppgifter om produktionsvolym till det elektroniska 
registret E-PRTR. 
 
Promemorian innehåller förslag till ändringar i förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, i syfte att göra det möjligt för 
Naturvårdsverket att fullgöra nya rapporteringskrav enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett europeiskt 
register över utsläpp och överföringar av föroreningar och ändring av rådets 
direktiv (E-PRTR-förordningen).  
 
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2023. 
 
Remissvaren ska vara Miljödepartementet tillhanda senast 4 februari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv Promemorian Rapportering av uppgifter om 
produktionsvolym till det elektroniska registret E-PRTR - M2022 02069 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2022-11-10 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-11-29 

1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 236/2022 Dnr 2022/140  
 
Svar på uppdaterat handlingsprogram för ett 
fossilbränslefritt Kalmar län, ”Fossilbränselfri 
region 2030” 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka förslaget till 
handlingsprogram för ett fossilbränslefritt Kalmar län, ”Fossilbränselfri 
region 2030”. 
 
Sammanfattning 
Yttrande på uppdaterat handlingsprogram för ett fossilbränslefritt Kalmar 
län, ”Fossilbränselfri region 2030” överlämnas för beslut. 
 
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. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 197/2022 att översända remissen till 
Hållbarhetsstrategen för yttrande. 
 
Hållbarhetsstrategen har lämnat följande yttrande: 
” Regionens förslag i och med aktualisering av handlingsprogram samt dess 
mål och aktiviteter samt ny layout av handlingsprogram upplevs förståeligt 
och innebär en fortsatt strävan för länets aktörer. Därför föreslås att avstå 
remittering.” 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsprogram för en fossilbränslefri region 2030 samt bilagor 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 197/2022 
Yttrande hållbarhetsstrateg 2022-11-23 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-11-29 

2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-11-29 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 237/2022   
 

Anmälningsärenden 
1. Utvärdering från Region Kalmar om sommarlovsbiljetterna 2022 – 

arbetsutskottet önskar uppföljning om hur biljetterna nyttjats. Detta 
ska efterfrågas hos Östra Smålands Kommunalteknikförbund. 

2. Protokoll styrelsen Kommunförbundet Kalmar län 2022-10-13 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-11-29 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 238/2022 Dnr 2022/207  
 
Tilläggsavtal för Open Infra för tillkommande 
ledning i Målilla 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag tilläggsavtal 
för ytterligare fiberledning i Målilla. 
 
Ärendebeskrivning 
Open Infra har inkommit med förfrågan om ytterligare en fiberledning får 
nedläggas i kommunal mark enligt röd markering på bilagd kartskiss. Ett 
tilläggsavtal till redan beslutat markupplåtelseavtal har då upprättats. I 
övrigt ska redan beslutat markupplåtelseavtal gälla mellan parterna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD AB Hultsfreds Bostäder 2022-11-25 
Tilläggsavtal 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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