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Ärendelista  2017-11-07

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 240 Renhållningstaxor 2018 2017/162

§ 241 Taxa för verksamhetsavfall till 
Kejsarkullen 2018

2017/159

§ 242 Förändrat licensavtal med Microsoft

§ 243 Tillfälligt särskilt boende 2017/161

§ 244 Revidering av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Hultsfreds 
kommun

2016/140

§ 245 Motion från Monica Bergh, KD, om att 
erbjuda förmånscykel till 
kommunanställda

2017/76

§ 246 Skrivelse angående tillgängligheten till 
Dackegrottan i Virserum

2017/158

§ 247 Förfrågan om medverkan i projektet "We 
stand app"

2017/157

§ 248 Revisionsrapport Uppföljning styrning och 
ledning av Campus Hultsfred 2017

2017/160

§ 249 Friskvårdskort och friskvårdsbidrag

§ 250 Motion från Rosie Folkesson, S, och 
Lennart Beijer, V, om att ta vara på varje 
orts starka sidor

2017/111

§ 251 Anmälningsärenden 2017 2017/4
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KSAU § 240/2017 Dnr 2017/162

Renhållningstaxor 2018
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta föreslagen renhållningstaxa för 2018 samt prislista för hämtning av 
förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och verksamheter 2018.

Sammanfattning
Renhållningstaxa för 2018 som ska fastställas av kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Allmänt om renhållningstaxan
Inför 2017 reviderades renhållningstaxan inför införandet av det nya 
insamlingssystemet som delvis har införts under 2017. De allra flesta en- 
och tvåfamiljshus och fritidshus har fått erbjudande om det nya 
insamlingssystemet som innebär matavfallssortering och fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar. Nästa steg är att erbjuda dessa 
tjänster till flerfamiljshus och verksamheter.

Målet med taxan är den ska vara miljöstyrande för att uppfylla 
avfallsplanens mål om anslutningsgrad till det nya systemet, och att 
matavfall, förpackningar och tidningar sorteras ut och behandlas biologiskt 
respektive materialåtervinns istället för att skickas till förbränning.

Uppföljning av taxan från 2017
Eftersom det nya systemet endast har varit i drift några månader är det 
väldigt svårt att göra en korrekt ekonomisk uppföljning.

Efter genomförd informations- och valkampanj hösten 2016 såg 
anslutningsgraden till det nya systemet bland de en-och tvåfamiljshus och 
fritidshus som fått erbjudandet ut som följande, jämfört med målnivåerna 
för två år efter genomförande: 

Grönt Gult Rött Hemkompost
En- och 
tvåfamiljshus
Utfall 67 % 18 % 10 % 5 %
Målnivå 80 % 15 % 5 % -
Fritidshus -
Utfall 52 % 35 % 13 % -
Målnivå 50 % 30 % 20 % -
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Den gällande taxan är beräknad utifrån målnivåerna för anslutningsgrad två 
år efter genomförande av det nya insamlingssystemet. 

De nya fyrfackskärlen ställdes ut till kunderna i april-maj månad. Under 
september månad har arbetet påbörjats med att ta emot beställningar och 
verkställa de abonnemangsförändringar som kunderna önskar. Många 
kunder som valt gult abonnemang önskar nu komplettera med kärl nr 2 för 
att få ett grönt abonnemang.

Utfallet från valkampanjen och de beställningar om abonnemangsändringar 
som kommit in tyder alltså på att målnivåerna är realistiskt satta och att 
taxans miljöstyrning fungerar som avsett.

Föreslagna avgiftsförändringar i taxan för 2018
Med anledning av utfallet av kundernas val i det nya insamlingssystemet 
(vilket överensstämmer väl med tidigare beräkningar), svårigheterna att 
göra en korrekt ekonomisk uppföljning, samt att det nya systemet ännu inte 
är helt infört förslås oförändrade avgiftsnivåer gällande avgifterna för det 
nya systemet.

Vad gäller avgifter för flerfamiljshus och verksamheter, med flera, som 
ännu inte blivit erbjudna de nya tjänsterna, bilaga 1 i taxan, så föreslås en 
höjning av avgifterna med 5,4 %. Höjningen motsvarar indexhöjningen 
enligt Avfall Sveriges avfallsindex A12:1MD mellan mars 2016 och 
augusti månad 2017. Förslagen höjning är helt enligt förutsättningarna i 
avfallstaxan kap 1.9. 
Avgifterna i Bilaga 1 höjdes inte inför 2017.

Övriga föreslagna förändringar i renhållningstaxan för 2018
Eftersom renhållningstaxan arbetades om från grunden inför 2017 har det 
under året upptäckts vissa saker som saknats eller som inte varit helt 
tydligt. Därför föreslår vissa textförändringar i taxan för 2018.

Bland annat föreslås ett helt nytt avsnitt (kap 1.11) kring kompensation till 
kunder som drabbas av utebliven hämtning där kriterier och nivå på 
kompensation regleras.

Under 2017 ingicks ett helt nytt avtal kring slamtömning där det samtidigt 
övertogs all hantering av budade slamtömningar. Under året har det 
upptäckts att vissa avgifter saknats och att vissa avgifter i taxan varit 
otydliga (Kap 3.3 och 3.4). Detta försöks nu rättas till i förslagen taxa.

Avgifterna kring extrahämtningar och kärlbyten (kap 3.6 och 3.8) har också 
varit något otydliga vilka nu förtydligats i förslaget.
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Övrigt 
Alla förslagna ändringar i renhållningstaxan som finns som bilaga i ärendet 
är markerade med röd text.

Prislistan för hämtning av förpackningar och returpapper från 
flerfamiljshus och verksamheter 2018
Denna prislista gäller för flerfamiljshus och verksamheter som erbjudits 
och valt att införa en fastighetsnära insamling av förpackningar och 
returpapper. Införandet av det nya insamlingssystemet i dessa kundgrupper 
har ännu inte påbörjats och det är i dagsläget inte klart när detta kan ske. I 
dagsläget föreslås därför ingen förändring av avgifterna i prislistan.

Förbundsdirektionen beslutade § 45/2017 att överlämna förslag till taxa för 
antagande av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Elin Svensson, renhållningsingenjör
Förslag till Renhållningstaxa för Hultsfreds kommun 2018, 
Förslag till Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från 
flerfamiljshus och verksamheter 2018
Östra Smålands Kommunalteknikförbund § 45/2017

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 241/2017 Dnr 2017/159

Taxa för verksamhetsavfall till Kejsarkullen 
2018
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta föreslagen taxa för verksamhetsavfall till Kejsarkullens 
avfallsanläggning 2018. 

Sammanfattning
Taxa för verksamhetsavfall till Kejsarkullen 2018 ska antas av 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Avgifterna för verksamhetsavfall till Kejsarkullen har i bifogat förslag 
generellt räknats upp med 2 %. För vissa avfallsslag föreslås en större 
ökning av avgiften på grund av ökade kostnader för ÖSK för 
omhändertagande av detta avfall.

Förbundsdirektionen beslutade § 47/2017 att överlämna förslag för 
antagande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Elin Svensson, renhållningsingenjör
Förslag till taxa för mottagande av avfall från verksamheter på 
Kejsarkullens avfallsanläggning 2018
Östra Smålands Kommunalteknikförbund § 47/2017

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 242/2017 Dnr 2017/166

Förändrat licensavtal med Microsoft
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta om att kommunen tecknar licenser för Microsoft 365. Finansiering-
en av kostnadsökningen 1 650 tkr föreslås hanteras i ombudgeteringen för 
2018 och att den årliga kostnaden tas med i budget från och med 2019.

Vidare föreslås att personalbudgeten för eUtvecklingskontoret temporärt 
förstärks med motsvarande 0,5 tjänst i tre år. Även här föreslås att 
finansieringen av kostnadsökningen på 510 tkr sker i ombudgeteringen för 
2018, och läggs in i budget för 2019 med 255 tkr och 2020 med 128 tkr.

Sammanfattning
Förändrat licensavtal med Microsoft med förslag om övergång till 
Microsofts molntjänster.

Ärendebeskrivning
Kommunen står inför en större förändring avseende hur vi tillhandahåller 
grundläggande digitala verktyg till våra medarbetare. För att uppnå optimal 
nytta av en övergång till Microsofts molntjänster bör tjänsterna ingå i den 
avtalsförnyelse som är nära förestående. 

Fördelarna väger tyngre än kostnaderna, som, om det inte tas som 
licenskostnader redan nu, istället riskerar att bli högre på många olika 
områden i framtiden. 

Till de största fördelarna räknas ett mer mobilt arbetssätt, säker lagring och 
minskad sårbarhet, klart förbättrade möjligheter att leva upp till lagkraven i  
Dataskyddsförordningen, samt minskade framtida behov av investering i 
lokal infrastruktur och egna lösningar för samarbetsytor/intranät. 

Förslaget innehåller också en temporär förstärkning av 
eUtvecklingskontorets personalbudget motsvarande en halv tjänst, för att 
hjälpa verksamheterna att hämta hem vinsterna med satsningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från eUvecklingschefen

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 243/2017 Dnr 2017/161

Tillfälligt särskilt boende
Förslag
Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta följande: 
1.verkställa behovet av ett tillfälligt särskilt boende med tio boendeplatser i 
form av en modulenhet som placeras vid Knektagården
2.hyresavtalet gällande modulenheten fastställs till tre år med möjlighet till 
förlängning ytterligare tre år
3.utöka socialnämndens budgetram för 2018 med 7 144 tkr och därefter 
årligen under pågående hyrestid med 6 894 tkr vilket innebär att ärendet 
ska till ombudgeteringen och till budget 2019
4.en direktupphandling gällande modulenhet görs på grund av det akuta 
behov som föreligger

Sammanfattning
Socialnämnden tog i september ett inriktningsbeslut gällande en eventuell 
tillfällig utökning av antalet platser i särskilt boende (SN § 115/2017).
Antalet personer som väntar på särskilt boende har under 2017 blivit allt 
fler. Förvaltning skrev i tjänsteskrivelsen att antalet som mest varit uppe i 
25 personer. För närvarande väntar 32 personer på särskilt boende och 
förvaltningen bedömer att det inte längre är hanterbart. Förvaltningen 
föreslår därför en tillfällig utökning i väntan på att den stora om- och 
nybyggnad av äldreboende färdigställs. 

I samband med inriktningsbeslutet genomförde förvaltningen en 
inventering av befintliga byggnader/lokaler i kommunen som skulle kunna 
vara tänkbara att använda som ett särskilt boende. Vid besök i dessa 
byggnader bedömde förvaltningen att de inte uppfyllde kraven på ett 
särskilt boende och därför inte kunde presenteras som alternativ. 
Förvaltningen anser därför att en modulenhet bör användas under perioden 
som ett tillfälligt särskilt boende behövs. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har under 2017 haft en ansträngd situation, då det 
gäller platser i särskilt boende. Antal personer med beslut om särskilt 
boende är vid dagens datum 32 personer, samtidigt som det är många som 
vistades på korttidsenheten. Förvaltningen bedömer att det inte är en 
hanterbar situation med över 20 personer som väntar. Den situationen 
innebär oftast att ett antal personer får vänta mer än tre månader, vilket ofta 
medför ett högre tryck på korttiden.
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Det pågår en äldreboendeutredning som om den beslutas ger förvaltningen 
ett ökat antal särskilda boende platser. Det är först framåt år 2023 som 
ökningen kommer vara på plats. Kommunstyrelsen fattade nu i oktober 
beslut om att föreslå fullmäktige att en samverkan med Riksbyggen ska 
genomföras.
Förvaltningen kan konstatera att möjligheten till förtur till trygghetsboende 
i nära anslutning till särskilt boende hjälper till att hålla nere ansökningarna 
till särskilt boende. Hittills har den möjligheten använts vid tre tillfällen. På 
sikt kommer dessa trygghetsboende att ge effekten med mindre behov av 
särskilt boende.

Trots dessa åtgärder anser förvaltningen att antalet platser som finns för 
närvarande inte är tillräckligt för hantera situationen fram till 2023.
Förvaltningen föreslår därför att nämndens tidigare inriktningsbeslut 
gällande en modullösning, med ett särskilt boende med tio platser inrättas 
så snart som möjligt. Förslaget är att modulenheten placeras intill 
Knektagården på en plats som förvaltningen i samarbete med Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) bedömer som lämpligast. 
Hänsyn tas till de installationer och den markberedning som behöver göras 
samt närheten till andra verksamheter. Placeringen vid Knektagården ger 
också fördelen att kunna samordna personal och bemanning.

Kostnaden för hyra av en modulenhet med tio boendeplatser uppskattas till 
2 064 tkr årligen, första året till kommer markberedning och 
installationskostnader med 250 tkr.

Boendet bemannas med personal dygnet runt och förvaltningen utgår i 
beräkningen från en personaltäthet med 0.60 årsarbetare per boendeplats, 
dessutom tillkommer nattpersonal. Personalkostnaderna beräknas till ca 
4 400 tkr per år. Dessutom behövs budget för driftskostnader och en del 
övriga kostnader sammanlagt 430 tkr per år.

Totalkostnad för ett tillfälligt särskilt boende om tio platser beräknas till 
7 144 tkr första året och därefter 6 894 tkr per år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-10-24
Socialnämndens arbetsutskott § /2017

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 244/2017 Dnr 2016/140 003

Revidering av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Hultsfreds kommun
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna revideringen av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Hultsfreds kommun.

Sammanfattning
De allmänna lokala ordningsföreskrifterna har reviderats och är klara att 
föreslås för antagande av kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har gjort en översyn av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna och remitterat detsamma. 

Revideringen innebär främst följande:
- Språklig modernisering
- Modernisering av skrivningen om hundar som innebär att halsband märkt  
   med ägarens namn jämställs med chipmärkning eller motsvarande
- Justering av höjdgränserna på markiser med mera som inkräktar på ga-
   turummet. Motsvarande regler ska numera tillämpas även på häckar och 
   dylikt.
- Aspelands Pastorat har beslutat att kopplad hund får medföras på be-
  gravningsplatser varför även det förs in i ordningsföreskrifterna. 

Följande har svarat på remissen:

Förbundsdirektionen har överlämnat förslag till ändringar och tillägg enligt 
skrivelse, daterad 2016-12-07. Dessa finns i bilaga till ärendet.

Barn- och utbildningsnämnden avstår från yttrande.

Socialnämnden har inget att erinra mot förslaget.

Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänstemän har sett över de paragrafer 
som berör deras verksamhetsområden. De har påtalat att vissa åtgärder som 
till exempel vissa skyltar är bygglovspliktiga. 

Räddningstjänsten och kultur- och fritidsförvaltningen har inget att 
kommentera.
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Aspelands Pastorat har meddelat att kopplad hund får medföras vid besök 
på begravningsplatser inom det egna pastoratet enligt beslut § 19/2017-03-
01.

Inga förändringar för användning av pyrotekniska varor har skett i denna 
revidering. 

Arbetsutskottet remitterade förslaget till polisen och säkerhetssamordnaren 
för yttrande vilka nu meddelat att de inte har någon synpunkt på förslaget.

Beslutsunderlag
Reviderat förslag till allmänna ordningsföreskrifter för Hultsfreds kommun
Tjänsteskrivelse 2017-08-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 218/2016, 15/2017

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 245/2017 Dnr 2017/76 028

Motion från Monica Bergh, KD, om att erbjuda 
förmånscykel till kommunanställda
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning 
vad gäller bland annat folkhälsoperspektivet och genomförandeförslag med 
kostnadsberäkning.

Arbetsutskottet beslutar ger även uppdrag till kommunchefen att arbeta 
vidare om personalförmåner utifrån uppdraget om attraktiv arbetsgivare 
(dnr 2015/120).  

Sammanfattning
Yttrande från personalkontoret över motion om att erbjuda förmånscykel 
till kommunanställda har lämnats till arbetsutskottet.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Monica Bergh, KD har 2017-05-05 lämnat in en
motion om att erbjuda förmånscykel till kommunanställda. 

Kommunfullmäktige beslutade § 64/2017 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade § 139/2017 att ge 
personalkontoret i uppdrag att lämna yttrande över motionen.

Personalkontoret har nu lämnat yttrande men ytterligare beredning önskas 
med komplettering av kostnadsberäkning för eventuellt genomförande och 
även ur ett hälsoperspektiv.

Beslutsunderlag
Motionen från KD
Kommunfullmäktige § 64/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 139/2017,
Tjänsteskrivelse från personalkontoret

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 246/2017 Dnr 2017/158

Skrivelse angående tillgängligheten till 
Dackegrottan i Virserum
Beslut
Arbetsutskottet beslutar överlämna skrivelsen till kultur- och fritidskontoret 
för beaktande.

Ärendebeskrivning
Göran Berglund, ersättare i kommunfullmäktige, har skickat in en skrivelse 
om Dackegrottan i Virserum. Skrivelsen avslutas med att till nästa säsong 
borde en skylt om Dackegrottan finnas i stugbyn. Vidare att det sker 
röjning, sätts upp en informationstavla och vägvisning vid OK Hjortens 
serviceanläggning så man kan ta sig till grottan utan svårighet.    

Beslutsunderlag
Skrivelse från Göran Berglund

Skickas till
Kultur- och fritidskontoret
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KSAU § 247/2017 Dnr 2017/157

Förfrågan om medverkan i projektet "We stand 
app"
Beslut
Arbetsutskottet beslutar skicka förfrågan till LUPP-gruppen för hantering.

Avrapportering om ärendet sker i samband med kommande möte mellan 
Lupp-gruppen och arbetsutskottet.

Ärendebeskrivning
Projektet ”We stand app” har översänt en förfrågan om kommunen vill vara 
delaktiga i projektet. Föreningen Kumulus har fått finansiering till projektet 
från Allmänna Arvsfonden. Projektet är treårigt.

Om kommunen vill vara med ska en till två kontaktpersoner utses för att ta 
del av och sprida projektet i kommunen. Det finns möjlighet att anpassa 
projektet utifrån kommunens önskemål. 

Beslutsunderlag
Förfrågan och information från projektet ”We stand app”

Skickas till
LUPP-gruppen
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2017-11-07

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 248/2017 Dnr 2017/160

Revisionsrapport Uppföljning styrning och 
ledning av Campus Hultsfred 2017
Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge uppdrag till campuschef Pär Kågefors att ta 
fram förslag till svar på revisionsrapporten samt lämna till arbetsutskottet 
senast 31 december 2017. 

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
uppföljning av en tidigare granskning av styrning och ledning av Campus 
Hultsfred. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna 
granskningsplanen.

Revisorerna överlämna rapporten för beaktande och åtgärd. 

Beslutsunderlag
Revisionsrapport 2017-10-24

Skickas till
Campus Hultsfred
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-07

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 249/2017 Dnr 2017/

Friskvårdskort för personalen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att likställa värdet för friskvårdsbidraget med 
friskvårdskortet vilket innebär total utökad kostnad med 51 260 kronor.

Arbetsutskottet beslutar att kostnaden får tas med till ombudgeteringen 
samt kommande budgetarbete. 

Ärendebeskrivning
Kommunchefen redogör för förslag om friskvårdskortet och 
friskvårdsbidraget.

Friskvårdsbidraget ska likställas med värdet för ett friskvårdskort i 
kommunen. Detta motsvarar idag 1560 kronor.

Idag betalas 750 kronor som friskvårdsbidrag. Om 50% fler än idag skulle 
nyttja friskvårdsbidraget med en ersättning av 1560 kronor så skulle 
kommunens kostnad uppgå till 91 260 kronor. 

Personalkontoret beräknar att man kan finansiera 40 000 kronor av dessa 
inom befintlig budget. Detta innebär att från och med 2018 måste 51 260 
kronor finansieras.

Skickas till
Ekonomikontoret
Personalkontoret
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-07

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 250/2017 Dnr 2017/111

Motion från Rosie Folkesson, S, och Lennart 
Beijer, V, om att ta vara på varje orts starka 
sidor
Beslut
Arbetsutskottet ändrar tidigare beslut och remitterar motionen till kultur- 
och fritidschefen Peter Adolfsson och turism- och informationschefen 
Malin Albertsson för beredning. 

Vidare påminns om att stämma av med motionsställarna för att säkerställa 
motionens intentioner.

Sammanfattning
En motion om att ta vara på varje orts starka sidor har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Rosie Folkesson, S, och Lennart Beijer, V, har 
2017-07-06 lämnat in en motion om att ta vara på varje orts starka sidor.

Motionsställarna menar att Hultsfreds kommun bör utarbeta en plan/strategi 
för att tillvarata på varje orts starka sidor eller ”inofficiella varumärken”, 
exempelvis musik/konsthall i Virserum, speedway i Målilla och musik i 
Hultsfred. Motionsställarna föreslår kommunfullmäktige besluta att arbeta 
enligt intentionerna i motionen samt att en projektledare och arbetsgrupp 
utses.

Kommunfullmäktige remitterade motionen § 95/2017-09-25 till 
kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet beslutade § 213/2017 att 
remittera motionen till samhällsbyggnadsgruppen för beredning. Efter 
ytterligare genomgång föreslås att motionen ska beredas hos kultur- och 
fritidschefen och informationschefen varför förslag föreslås om att besluta 
om att ändra tidigare beslut. 

Beslutsunderlag
Motion från Rosie Folkesson, S, och Lennart Beijer, V, 2017-07-06
Kommunfullmäktige § 95/2017

Skickas till
Kultur- och fritidschefen
Turism- och informationschefen 
Samhällsbyggnadsgruppen för kännedom
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-07

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 251/2017

Anmälningsärenden
1. Nystartade företag
2. Inbjudan från länsstyrelsen om projektet Emån – en långsiktigt hållbar 
resurs för samhälle och miljö
3. Anmälan till Inera Ägarråd för kännedom
4. Skrivelse från akademien för cirkuskonstens bevarande
5. Skrivelse från cirkus Olympia
6. Skrivelse från Dackarna om 2016,2017 och 2018
7. Regional och nationell lägesbildsrapport avseende kommunernas 
mottagande av nyanlända
8. Skrivelse från Hela Sverige ska leva – Kalmar län om öppen WiFi på 
landsbygden
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