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KSAU § 240/2022   
 
Överläggning med AB Hultsfreds Bostäder 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde deltar AB Hultsfreds Bostäders VD Helena 
Grybäck Svensson samt ordförande Åke Nilsson, KD, och vice ordförande 
Lena Hasting, S. De redogör bland annat för statusen på fastighetsbeståndet 
och planerade åtgärder.  
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 241/2022 Dnr 2022/212  
 
Information angående investeringsprojektet 
självservice på Kejsarkullen 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektchef Jens Karlsson och driftchef Stefan Lind informerar om 
pågående arbete kring självservice på Kejsarkullen. 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 242/2022 Dnr 2022/53  
 
Avrapportering ”Kv. Batteriet och 
handelsområde Knekten” 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att avrapporteringen godkänns och att eventuella 
avvikelser hanteras i ordinarie budget- och bokslutsprocesser. 
 
Sammanfattning 
På dagens sammanträde lämnas en aktuell lägesrapport till arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet beslutade § 2022-03-08 att ge starttillstånd för upphandlad 
entreprenad gällande ombyggnation av Kv. Batteriet och handelsområde 
Knekten. 
 
Arbetsutskottet beslutade även om ekonomisk avstämning av projektet 
under december 2022. Med hänsyn till den befintliga budgeten, projektets 
storlek, nuvarande omvärldsutveckling och risker som detta medför.  
 
Budget 
2022  28 223 tkr * 
2023  17 145 tkr 
Summa  45 368 tkr 
 
 
Utfall per december 2022 
Prognos utfall per dec bedömer ÖSK kommer ligga runt 29 300 tkr. 
Underskottet beror på att materialet för stora delar av projektet köptes in 
tidigt för att slippa de stora prisökningarna. 
 
Extern finansiering 
Vidare har vi erhållit bidrag genom stadsmiljöavtalen (Trafikverket) som 
för dessa projekt kan uppgå till 6 900 tkr. 
 
Prognos hela projektet 
Prognos utfall hela projektet bedömer ÖSK kommer ligga runt 57 000 tkr. 
Underskottet beror på ökade kostnader för material och oförutsedda ätor. 
 
Risker 
De risker som vi fortfarande ser och som varslats för är de höga oljepriser 
som både påverkar beläggningar och dieselpriser. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 56/2022 
Tjänsteskrivelse 2022-12-06  
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Ekonomikontoret 
Samhällsbyggnadsgruppen 
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KSAU § 243/2022 Dnr 2017/93  
 
Avrapportering Herrstorpet 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att avrapporteringen godkänns och att eventuella 
avvikelser hanteras i ordinarie budget- och bokslutsprocesser. 
 
Sammanfattning 
På dagens sammanträde lämnas en aktuell lägesrapport till arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet beslutade § 71/2022-03-29, att ge starttillstånd för 
upphandlad entreprenad gällande Herrstorpet etapp 1 och 2. 
 
Under våren 2022 tilldelades även flera andra större projekt där 
arbetsutskottet även beslutade att ekonomisk avstämning ska under 
december 2022. Detta då omvärldsläget genererade en ekonomisk risk för 
de större projekten. Vid beslut om starttillstånd för Herrstorpet beslutades 
inte så men Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) som 
projektansvariga bedömer ändå att det är lämpligt att alla de större 
projekten hanteras lika och därmed lämnas även en ekonomisk redovisning 
för Herrstorpet. 
 
Budget 
2022 36 784 329 kr * 
2023 18 300 000 kr 
2025 2 500 000 kr ** 
Summa 55 084 329 kr 
 
* Inkluderar anslutningsavgifter och fastighetsregleringar. 
** Asfalt, toppbeläggning (lyfts i budgetprocess 2024). 
 
Utfall per december 2022 
Prognos utfall per dec bedömer ÖSK kommer ligga runt 28 mkr. 
 
Prognos hela projektet 
ÖSK bedömer att projektets kostnader ligger inom budget enligt 
startbesked för 2022 och 2023. Avvikelsen i utfall för 2022 ligger i att 
Trafikverket inte kommer att fakturera alla kostnader enligt avtal under 
2022 då deras anläggande av plankorsning har försenats och att vissa delar 
kommer färdigställas under 2023. Fåtal fastighetsregleringar kommer 
kunna påbörjas under 2022 varvid dessa kostnader förskjuts till kommande 
år. Entreprenadarbetets framdrift sker enligt plan och kostnader för 
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ändringar och oförutsett har i dagsläget ett lågt utfall. 
 
Risker 
I dagsläget finns inga identifierade risker som i någon betydande 
omfattning kommer påverka entreprenadarbetets framdrift eller ekonomi 
negativt. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 151/2021, 71/2022 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Ekonomikontoret 
Samhällsbyggnadsgruppen 
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KSAU § 244/2022 Dnr 2021/91  
 
Avrapportering Tors Plan med ny gestaltning 
inkl. VA-sanering 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att avrapporteringen godkänns och att eventuella 
avvikelser hanteras i ordinarie budget- och boksluts-processer. 
 
Sammanfattning 
På dagens sammanträde lämnas en aktuell lägesrapport till arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet beslutade §153/2022-06-28 att ge starttillstånd för 
upphandlad entreprenad gällande Tors Plan med ny gestaltning inkl. VA-
sanering. 
 
Arbetsutskott beslutade även om ekonomisk avstämning av projektet under 
december 2022. Med hänsyn till den befintliga budgeten, projektets storlek, 
nuvarande omvärldsutveckling och risker som detta medför.  
 
Budget 
2022 8 102 tkr 
2023 8 500 tkr 
Summa 16 602tkr 
 
Utfall per december 2022 
Prognos utfall per dec bedömer ÖSK kommer ligga runt 6 000 tkr 
 
Prognos hela projektet 
Prognosen för hela projektet ligger runt 19 800 tkr. Vid startbesked visades 
ett planerat underskott på 2 023 tkr och en risk på 1 624 tkr.  
Underskott beror på det planerade underskottet, oförutsedda ätor och 
planerad äta för parkeringar på Koppargatan 500 tkr. Som föreslås belasta 
ordinarie budget- och bokslutsprocesser och budget Koppargatan HU som 
ligger 2025 lämnas åter. 
 
Risker 
I dagsläget finns inga identifierade risker som i någon betydande 
omfattning kommer påverka entreprenadarbetets framdrift eller ekonomi 
negativt. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 153/2022 
Tjänsteskrivelse 2022-12-06 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Ekonomikontoret 
Samhällsbyggnadsgruppen 
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KSAU § 245/2022 Dnr 2022/213  
 
Skrivelse från Kristdala fiber ekonomisk 
förening om bidrag 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända skrivelsen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund för att återkomma till arbetsutskottet med förslag 
till svar på skrivelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kristdala Fiber ekonomisk förening har lämnat in en skrivelse där man 
ansöker om ett bidrag på 17 500 kr för genomförande av en förstudie. 
Förstudien ska klarlägga vilka områden som är möjliga för kabelhängning 
och markkanalisation. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Kristdala Fiber ekonomisk förening 2022-12-07 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 246/2022 Dnr 2019/133  
 
Förslag till uppdatering av fordons- och 
resepolicy 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta förslaget till uppdatering av styrdokumentet Fordons- och 
resepolicy. 
 
Vidare föreslås kommunstyrelsen att anta förslaget till uppdatering av 
styrdokumentet Riktlinjer för resande i tjänsten. 
 
Slutligen föreslås kommunfullmäktige besluta att de tre gällande 
styrdokumenten Fordonspolicy, Avsiktsförklaring för Hultsfreds kommun 
gällande trafiksäkerhet samt Resepolicy upphör att gälla.  
 
Sammanfattning 
Nuvarande policydokument i kommunen som rör fordon och resande är 
ålderstigen. Uppdatering av dessa styrdokument föreslås och syftar till att 
de fordon som kommunen använder ska främja minimerad miljöpåverkan, 
hög trafiksäkerhet och god ekonomi. Policyn vänder sig till 
kommunkoncernen innefattandes kommunala bolag, nämnder och 
förvaltningar och därigenom alla tjänsteresor, motorfordon samt cyklar. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens fordon och resande bör understödja delmålet om 
klimatneutrala resor och transporter inom No Oil 2030 - fossilbränslefri 
region. Klimatutsläppen från transporter från i synnerhet personfordon är 
betydande och i nuläget enklare att motverka i förhållande till andra 
sektorer.  Då kommunens möjlighet att ställa om större delen av 
fordonspark och resande har ökat på senare tid finns behov att uppdatera 
styrdokument rörande fordon och resande.  
 
Fordons- och resepolicyn omfattar upphandling av transport, entreprenader 
och varuleveranser, cyklar samt utrustningsspecifikation för person- och 
lätta transportfordon. 
 
Förslagets dokument har varit på remiss under 2020. Förslaget har 
föredragits inom samverkansfunktionen inom CSK (Central Samverkans 
Kommitté) under 2021 samt åter igen med ABHB, ÖSK, Serviceenheten, 
Kontaktcenter och Socialförvaltningen under 2022.  
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Förslaget ersätter Fordonspolicy, Avsiktsförklaring för Hultsfreds kommun 
gällande trafiksäkerhet och Resepolicy. Innehåll från nämnda 
avsiktsförklaring bedöms hanteras i detta dokument och framledes i 
Trafiksäkerhetsprogram som är under arbete. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg 2022-11-07 
Förslag till Fordons- och resepolicy 
Förslag till Riktlinjer för resande i tjänsten 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 247/2022 Dnr 2022/154  
 
Begäran om ställningstagande för vindkraftverk 
vid Aspeland 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ta ställning till inkommen 
ansökan och lägga förslag till kommunfullmäktige för slutligt 
ställningstagande. 
 
Sammanfattning 
Enligt 16 kap. 4 § i miljöbalken ska kommunen fatta beslut om att tillstyrka 
eller avstyrka en vindkraftsetablering. Kommunens beslut ska grundas på 
en bedömning av om den aktuella vindkraftsetableringen kan anses utgöra 
en lämplig mark- eller vattenanvändning. 
 
Ärendebeskrivning 
Njordr AB har under oktober 2022 lämnat in tillståndsansökan för att 
bygga vindkraftspark i Hultsfreds kommun. Projektområdet är lokaliserat 
öster om Målilla/Rosenfors, Utredningar har gjorts bl.a. gällande 
naturvärden, fåglar, fladdermöss och arkeologiska lämningar. 
 
Ansökan som är inlämnad till Miljöprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen Kalmar län omfattar en gruppstation med 12 stycken 270 
meter höga vind-kraftverk på fastigheten Tillingeby 6:1, Stora Aby 23:10, 
Stora Aby 23:11 och Stora Aby 7:7. 
 
Enligt 16 kap. 4 § i miljöbalken ska kommunen fatta beslut om att tillstyrka 
eller avstyrka en vindkraftsetablering och Miljöprövningsdelegationen 
anhåller nu om kommunens ställningstagande om den aktuella 
vindkraftsetableringen kan anses utgöra en lämplig markanvändning. 
Kommunen får inte ställa villkor i beslut om tillstyrkan. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer projektet gentemot miljöbalken och 
anger de villkor som ska gälla. Inom ramen för denna prövning ska man 
beakta de synpunkter som inkommit från kommunen via Miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Till grund för kommunens ställningstagande finns Vägledning om 
kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk (statens 
energimyndighet 2015:05). 
 
Beslutet grundas företrädesvis på de riktlinjer som anges i Översiktsplanen 
(öp). 
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Hultsfreds kommuns översiktsplan antogs i juni 2010 och 
aktualitetsprövades i oktober 2016. I avsnitt 16 Energiförsörjning / 
Energiproduktion / vindkraft står följande; el från vindkraft är en 
miljövänlig form av elproduktion som Hultsfreds kommun är positivt 
inställd till. Vindkraftverk kan dock verka störande för människor och djur 
med ljud och skuggreflexer. De kan dessutom vara en säkerhetsrisk samt 
vara störande i landskapsbilden. Det är därför viktigt att vid uppförande av 
vindkraftverk ta största möjliga hänsyn till omgivning. Den tekniska 
utvecklingen har sedan planen antogs bland annat medför att höjden på 
verken ökat betydligt. 
 
Kommunstyrelsens au beslutade under våren 2020 att beställa en ny 
vindbruksplan, som en del i en kommande revidering av översiktsplanen. 
Förslag till ny plan är framtagen och har varit ute på remiss. I avvaktan på 
utredningsförslag och riksdagsbeslut om vindbruksplanen ska vara 
bindande för en kommun, vilket skulle i hög grad påverka utformandet av 
planen, har det fortsatta arbetet med framtagande satts på ”paus”. Ett sådant 
riksdagsbeslut är inte längre aktuellt, varvid planarbetet kommer att 
återupptas. I förslaget till den nya planen finns dock det aktuella området 
fortsatt med som ett lämpligt område för vindkraftsetablering. Enligt 
energimyndighetens ”Vägledning om kommunal till-styrkan vid 
tillståndsprövning av vindkraftverk” gäller att i de fall kommunen inte har 
en aktuell översiktsplan, måste kommunen ändå ta ställning till vad som är 
lämplig mark- och vattenanvändning i det aktuella området. 
 
Regeringen tillsatte en incitamentsutredning i april 2022. Den har två 
uppdrag; att föreslå ett system för kompensation till lokalsamhällen och 
dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad. Det andra 
uppdraget är att lämna förslag för att stärka kommunernas incitament att 
medverka till utbyggd vindkraft i syfte att klara klimatomställningen och 
den ökade elektrifieringen av samhället. Regeringen beslutade 24 
november 2022 om ett tilläggsdirektiv. Utredaren ska även bedöma hur de 
förslag som lämnas i syfte att stärka kommunernas incitament ska 
finansieras av verksamhetsutövarna. Uppdraget ska redovisas senast den 31 
mars 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om ställningstagande samt bilagor 
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens ordförande 2022-12-01 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

16



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-12-13 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 248/2022 Dnr 2022/109  
 
Styrgrupp för förstudien om 
medborgardemokrati via ICLD 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att en formell styrgrupp för förstudien om 
medborgardemokrati genom ICLD, Internationellt Centrum för Lokal 
Demokrati, bildas.  
 
I styrgruppen ingår Åke Nilsson, KD, Rosie Folkesson, S, och Malin 
Albertsson, turism- och informationschef. Utrymme finns för ytterligare en 
tjänsteperson. Fullmäktiges presidium utgör referensgrupp.  
 
Sammanfattning 
Hultsfreds kommun bedriver tillsammans med regionen Elgeyo Marakwet i 
Kenya en förstudie för att utveckla medborgardemokrati, som är 
finansierad via ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun bedriver tillsammans med regionen Elgeyo Marakwet i 
Kenya en förstudie för att utveckla medborgardemokrati, som är 
finansierad via ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. För att 
kunna bedriva förstudien behöver en formell styrgrupp tillsättas. 
 
Styrgruppen föreslås bestå av Åke Nilsson, KD, och Malin Albertsson, 
turism- och informationschef. Fullmäktiges presidium föreslås utgöra 
referensgrupp. Utrymme finns för ytterligare en politiker och en 
tjänsteperson. På detta sätt säkras en överhörning mellan 
kommunfullmäktige samt kommunstyrelsens arbetsutskott i frågor som rör 
medborgardemokrati. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse turism- och informationschef 2022-12-13 
 
Skickas till 
Turism- och informationschefen 
Åke Nilsson, KD 
Rosie Folkesson, S 
Fullmäktiges presidium 
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KSAU § 249/2022 Dnr 2022/211  
 
Öppet brev till kommunstyrelsen om det 
rivningshotade kvarteret Väduren 4, Bastugatan 
i Virserum 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att godkänna förslaget till svar enligt 
ärendebeskrivningen nedan. 
 
Sammanfattning 
Ett öppet brev om det rivningshotade kvarteret Väduren 4 har inkommit. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett öppet brev har 2022-11-28 inkommit från Göran Berglund om den 
planerade rivningen av kvarteret Väduren 4, Bastugatan i Virserum. 
Skriftställaren vill att Migrationsverket kontaktas för att se om de har 
intresse att överta fastigheten. Dessutom vill skriftställaren att 
skyddsrummen i fastigheten ska behållas.  
 
Fastighetschefen Mikael Pettersson har kontaktat Migrationsverket som har 
svarat att de inte köper in fastigheter. Gällande skyddsrummen så har 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) godkänt att dessa 
rivs. Beslutet om rivning är sedan tidigare fattat och kommer att 
genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Göran Berglund 2022-11-28 
Tjänsteskrivelse AB Hultsfreds Bostäders VD 2022-12-06 
 
Skickas till 
Göran Berglund 
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KSAU § 250/2022 Dnr 2022/80  
 
Svar på motion från Anders Andersson, KD, om 
vänorter i Norden och Ukraina 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige  
att anse motionen besvarad genom resonemanget nedan, och att frågan får 
återkomma vid ett senare tillfälle. 
 
Kommunen har idag redan ett mångfaldigt internationellt arbete genom 
skola, musikskola och inom medborgardemokrati. I de kommuner i länet 
där ett aktivt arbete med nordiska vänorter pågår, är detta arbete till stor del 
föreningsdrivet. Ingen aktiv förening för nordiska vänorter finns i 
Hultsfreds kommun. Därför föreslås kommunen avvakta med att sätta igång 
ett organiserat arbete för att skaffa nordiska vänorter.  
 
Att undersöka hur Hultsfreds kommun i någon form kan stötta ett 
krigsdrabbat Ukraina bör invänta nationella instruktioner via ICLD och 
SKR. 
 
Sammanfattning 
Anders Andersson, KD, inkom 2022-04-22 med en motion om att ta upp 
traditionen med vänorter. Ingen drivande förening med detta syfte finns i 
kommunen, och därför är förslaget i nuläget att avvakta. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Anders Andersson, KD, har 2022-04-25 lämnat in 
en motion om vänorter i Norden och Ukraina. I motionen framgår att 
många kommuner har haft ett utvecklat vänortsarbete med kommuner i 
Norden och i övrigt runt om i världen under årens lopp. Utifrån Ukrainas 
presidents tal i den svenska riksdagen vore det naturligt att fundera över 
vad vår kommun kan bidra med i det arbetet. 
 
Arbetsutskottet beslutade § att remittera motionen till turism- och 
informationschefen för beredning. 
 
Följande förslag till svar på motionen har nu lämnats: 
” Tidigare har Mattias Wärnsberg, S, inkommit med en motion om att 
teckna ett vänortssamarbete med en kommun i Israel, för att stödja det 
judiska fol-ket samt att ge barn- och ungdomar i vår kommun möjlighet att 
få kontakt med ungdomar i Israel. Med hänsyn till pandemin och dess 
påverkan på världsläget beslutade kommunfullmäktige att avvakta förslaget 
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i motionen. 
 
Hultsfreds kommun arbetar redan idag med internationalisering. På gymna-
siet drivs projekt via EU-stöd. Ett samarbete med Rumia i Polen finns 
genom Musikskolan. Målilla Skola arbetar just nu med att skaffa 
brevvänner i Dan-mark och på Färöarna, och Prolympia i Virserum har 
samarbete med Skott-land. Under en femårsperiod drevs ett projekt som 
utvecklade kvinnligt före-tagande i Botswana via ICLD, Internationellt 
Centrum för Lokal Demokrati. Under 2021 påbörjades en förstudie med en 
region i Kenya via ICLD, om att utveckla medborgardemokrati. Denna 
förstudie kommer att pågå till juni 2023.  
 
Samtal har förts med Västerviks och Kalmar kommun som båda har 
vänorter i Norden, och i båda fallen finns en aktiv ”Föreningen Norden” 
som driver detta arbete. Ingen aktiv förening med detta syfte finns i 
Hultsfreds kom-mun. 
 
Ett eventuellt initiativ till att i någon form stötta ett krigsdrabbat Ukraina 
bör invänta nationella instruktioner via ICLD och SKR. Avstämning har 
gjorts med Kalmar kommun, som bedömer frågan på samma sätt i nuläget.” 
 
Motionens intentioner är avstämda med motionsställaren. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Anders Andersson, KD, 2022-04-25 
Kommunfullmäktige § 48/2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 108/2022 
Tjänsteskrivelse turism- och informationschef 2022-11-11 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 251/2022 Dnr 2022/149  
 
Svar på Rapport uppföljning av tidigare 
granskning av strategisk personal- och 
kompetensförsörjning 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna personalkontorets 
förslag som svar på revisionens uppföljning av tidigare gjord granskning av 
arbetet med strategisk personal- och kompetensförsörjning. 
 
Sammanfattning 
Personalkontoret lämnar, efter samråd med berörda nämnder och chefen för 
det livslånga lärandet, förslag till svar på revisorernas uppföljande 
granskning över strategisk personal- och kompetensförsörjning. 
 
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. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 205/2022 att ge uppdrag till personalkontoret 
att i samråd med berörda nämnder lämna ett samordnat svar till 
kommunstyrelsens sammanträde 10 januari 2023. Chefen för det livslånga 
ärendet ska också ges möjlighet att vara delaktig i det samordnade svaret. 
 
Personalchefen har överlämnat svar på rapporten enligt följande: 
”Den uppföljande granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 
Har revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder besvarats? 
 
Frågeställningen bygger på tidigare rekommenderade åtgärder som var att 

- säkerställa att det finns tydliga planer och strukturer för det samlade 
strategiska arbetet, samt att det finns en tydlig uppföljningsstruktur 
för det samlade personal och kompetensförsörjningsarbetet.  
 

- se över möjligheterna att inom nämnderna arbeta fram en 
formaliserad offboardingprocess som säkerställer att relevant 
kompetens först vidare i samband med personalomsättning fullt ut. 
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Den uppföljande granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna i 
allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den 
bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i granskningen. Revisionen 
lämnar dock fortsatta rekommendationer. 
 
Rekommendation 1 
Att tillse att marknadsplanen revideras årligen samt att tillse att aktiviteter 
bryts ner inom respektive förvaltning såsom barn- och 
utbildningsförvaltningen.  
 
Rekommendation 2 
Att tillse att uppföljning av det samlade personal- och kompetens-
försörjningsarbetet sker i enlighet med kompetensförsörjningsplanen.  
 
Kommentar till rekommendation 1 och 2 
Svaret utgår från kommunstyrelsen beslut § 113/2022. Beslutet innebär 
även att HR har fått i uppdrag tillsammans med chefen för det livslånga 
lärandet, att återkomma med en uppdatering av 
Kompetensförsörjningsplanen - Din tid i Hultsfred. Denna ska tas fram 
senast november 2023.  
 
Svaret har samordnats med berörda nämnder och chefen för det livslånga 
lärandet.” 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och rapportuppföljning av tidigare granskning av strategisk 
personal- och kompetensförsörjning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205/2022 
Tjänsteskrivelse personalchef 2022-11-25 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 252/2022 Dnr 2022/176  
 
Svar på remiss Promemorian Rapportering av 
uppgifter om produktionsvolym till det 
elektroniska registret E-PRTR - M2022 02069 
 
Beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsens sammanträde i 
januari då miljö- och byggnadsnämndens yttrande kommer lämnas. 
 
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. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 235/2022 att 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. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens förslag till svar kommer att överlämnas till 
kommunstyrelsen den 10 januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv Promemorian Rapportering av uppgifter om 
produktionsvolym till det elektroniska registret E-PRTR - M2022 02069 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2022-11-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 235/2022 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 253/2022 Dnr 2020/176  
 
Kulturmiljöprogram - finansierng etapp 1, 2 och 
3 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att bevilja medfinansiering på 46 870 kronor för 
förstudien i kulturmiljöprogrammet.  
 
Finansiering sker ur arbetsutskottets konto för oförutsedda medel 2022. 
 
Sammanfattning 
Medel för att genomföra förstudien blev beviljat av länsstyrelsen med 
villkor att kommunen finansierar motsvarande summa upp till 100 000 kr. 
 
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.  
Ett samarbete med byggnadsantikvarier från Kalmar Läns Museum 
påbörja-des. Efter samråd med landsbygdsföreningarna i kommunen valdes 
Triabo som ort/huvudområde för förstudien. Förstudien är nu genomförd, 
avslutad och avstämd med Länsstyrelsen.  
 
Medel för den första etappen beviljades av Länsstyrelsen och 
kommunstyrelsen beslutade att finansiera 50% upp till 100 000 kr. – 
samma summa som det sökta beloppet. 
 
Förutom de egna arbetsinsatserna för projektet har inga övriga kostnader 
till-kommit Förstudien genomfördes och avslutades i september/oktober 
2022. Kalmar Läns Museum har nu fakturerat kommunen enligt tidigare 
offert -146 870 kr. För att rekvirera beviljade medel från länsstyrelsen 
betalades fakturan in under vecka 47 i november 2021. 
Länsstyrelsen har nu beviljat en utbetalning på det hela sökta beloppet  
100 000 kronor mot att Hultsfreds kommun betalar resterande belopp  
46 870 kronor. 
 
För att ta fram ett helt nytt Kulturmiljöprogram behöver vi genomföra 
ytterligare två etapper. Planen för dessa är att ca 18 huvudområden med 
tillhörande kärnområden inventeras och dokumenteras. 9 områden under år 
2023 och 9 områden under år 2024. Kostnader för etapp 2 och 3 och 
eventuella beviljade medel meddelas efter beslut från Länsstyrelsen. 
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Hela arbetet med att ta fram ett nytt Kulturmiljöprogram bör vara klart i 
november 2024 då slutredovisning sker till Länsstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Förslag till arbetsgång och offert – Kalmar Läns Museum 
Bilaga 2 – Utbetalningsbeslut Etapp 1 Länsstyrelsen 
Tjänsteskrivelse kultursekreterare 2022-12-07 
 
Skickas till 
Kultur- och fritidskontoret 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 254/2022 Dnr 2022/214  
 
Inköp och drift av förtroendemannasystem 
”Elected” 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar ge klartecken för inköp av 
förtroendemannasystemet ”Elected” där finansiering sker ur kontot för 
administrativ utveckling. 
 
Vidare beslutar arbetsutskottet att överlämna förslag till ombudgeteringen 
vad gäller finansiering av driften, ca 24 000 kronor per 2023 samt förslag 
till budgetberedningen för att läggas in i driftbudgeten kommande år.     
 
Sammanfattning 
Nuvarande förtroendemannasystem kommer inte längre att ha support. För 
att kunna säkerställa information och kommande information om 
förtroendevalda behöver ett nytt system köpas in.  
 
Ärendebeskrivning 
Nuvarande förtroendemannasystem ”FMS”, som ingår i 
dokumenthanteringssystemet ”Evolution”, kommer inte längre att ha 
tillgång till support enligt besked från leverantören Sokigo. I ”FMS” finns 
alla uppgifter om de förtroendevalda samt nuvarande uppdrag och historik. 
Idag ingår ”FMS” utan kostnad i dokumenthanteringssystemet. 
 
Kommunkansliet har tillsammans med nämndsekreterarna tittat på tre 
modeller varav ”Elected” från Netpublicator är den som bedömts vara 
närmast det behov som finns. Då det idag inte finns några avgifter för 
förtroendemannasystemet finns det inte heller någon budget att lyfta över 
till ett nytt system. ”Elected” kostar ca 55 900 i installation. Det är en 
månatlig supportavgift på 1 999 kronor vilket ger ca 24 000 kronor per år.   
 
Idag är den digitala anslagstavlan och systemet för utskick av digitala 
handlingar ”Docs” hos Netpublicator. Genom att införskaffa även 
förtroendemannasystemet ”Elected” kan vissa funktioner kopplas samman. 
Bland annat behöver uppgifterna endast läggas in i ett system istället för 
som två idag.   
 
Under övergångsperioden till ”Elected” kan tillgång till uppgifterna vara 
begränsade. Målsättningen är att det ska ske så snabbt som möjligt. 
Uppgifterna ska också finnas tillgängliga på webben, precis så som det är 
idag.     
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Förslag 
Installationskostnader samt konvertering finansieras ur administrativ 
utveckling. Månadsavgifterna för 2023 föreslås överlämnas till 
ombudgeteringen för att läggas in på samma sätt som övriga avgifter för 
digital hantering hos kommunfullmäktige. Det vill säga integrationsmodul 
och system för utskick av handlingar samt den digitala anslagstavlan.   
 
För kommande år 2024 och framåt behöver finansiering ske ur ordinarie 
driftbudget varför även ärendet även behöver överlämnas till 
budgetberedningen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2022-11-28 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
Ekonomikontoret 
Budgetberedningen 
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KSAU § 255/2022 Dnr 2022/217  
 
Utvärdering av valet 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
En utvärdering har skett efter årets val till Riksdag, Region- och 
Kommunfullmäktige som presenteras för arbetsutskottet på dagens 
sammanträde. 
 
Vissa förändringar föreslås inför kommande EU-val vilket redovisas på 
sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare 2022-12-09 

Skickas till 
Valadministrationen 
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KSAU § 256/2022   
 

Anmälningsärenden 
1. Nystartade företag oktober 
2. Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar om fördelning av anvisningar år 

2023 till kommuner i Kalmar län 
 
 

30



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-12-13 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 257/2022 Dnr 2022/216  
 
Rapport utökad underhållsbudget 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottet godkänner rapporten på fördelning av 
fastighetsavdelningens utökade underhållsbudget på 9 miljoner kronor. 
 
Ärendebeskrivning 
Fastighetsavdelningen har flera olika budgetar som inte har utpekade 
fastigheter som de ska användas till. Dessa budgetar är av mer 
övergripande karaktär. Den utökade underhållsbudgeten ska användas först 
och främst till åtgärder som ger en förbättrad arbetsmiljö och som grundar 
sig på bland annat medarbetarenkäten. Lokalresursplaneringsgruppen, LRP, 
fick vid årsskiftet 2021/2022 information om förslaget och fick möjlighet 
att lämna synpunkter som inarbetades i förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse fastighetschef 2022-12-06  
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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