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KSAU § 70/2020 Dnr 2016/133 

Policy för systematiskt brandskyddsarbete
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till AB Hultsfreds 
Bostäder för att återkomma till arbetsutskottet med uppdaterade dokument.

Sammanfattning
AB Hultsfreds Bostäder lämnar förslag på reviderad policy för systematiskt 
brandskyddsarbete. 

Ärendebeskrivning
Tidigare har kommunstyrelsen godkänd policy för systematiskt 
brandskyddsarbete enligt beslut § 36/2014-03-11. Då denna inte blev 
remitterad ut till berörda föreslås nu en uppdatering samt att en remissrunda 
utförs för att på nytt lyftas till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottet beslutade § 209/2016 att ge fastighetsavdelningen på Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund i uppdrag att revidera policyn, 
remittera densamma samt sammanställa yttranden för vidare hantering till 
kommunstyrelsen.

Fastighetsavdelningen, som numera tillhör AB Hultsfreds Bostäder, har 
remitterat policyn till kommunens samtliga förvaltningar och sammanställt 
inkomna synpunkter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 36/2014
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 209/2016
Systematiskt brandskyddsarbete, Revidering av policy, daterad 2020-04-14 
SBA-policy, Brandskyddspolicy 
SBA-policy, Byggnadstekniskt brandskydd 
SBA-policy, Brandskyddsorganisation
SBA-policy, Larmlista 
SBA-policy, Kontrollista 
SBA-policy, Riskvärdering 
SBA-policy, Utbildning och övning SBA-policy, Gränsdragningslista SBA-
policy, Skriftlig redogörelse

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
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KSAU § 71/2020 Dnr 2020/55

Reviderat bredbandsprogram 2020–2025
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta reviderat bredbandsprogram 2020-2025.

Vidare föreslås att nuvarande bredbandsprogram antaget av 
kommunfullmäktige § 129/2012-11-26 upphör att gälla.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge bredbandssamordnare Curt Tyrberg i 
uppdrag att samtala med närliggande kommuner som har bolag för fiber om 
eventuell möjlighet till samverkan.

Sammanfattning
Ett förslag på reviderat bredbandsprogram har tagits fram.

Ärendebeskrivning
Nuvarande bredbandsprogram antogs av kommunfullmäktige § 129/2012. 
En rad förutsättningar har förändrats varför bredbandsprogrammet nu 
reviderats. Till bredbandsprogrammet finns även en handlingsplan för 
aktuella objekt. Förlaget är enligt följande:

”Bredbandsprogram 2020–2025

Detta dokument
Kommunens första bredbandsprogram antogs av kommunfullmäktige 2012.
En rad förutsättningar har sedan dess förändrats radikalt och detta 
dokument innehåller därför både en redogörelse för nuläget och 
rekommendationer för hur kommunen kan agera för en fortsatt gynnsam 
utveckling. 

Sammanfattning
Tillgång till god digital infrastruktur är minst lika viktig för Hultsfreds 
kommun som vägar och järnvägar. Därför måste kommunen agera för att 
stimulera utbyggnaden. Det är oklart om det inom de närmsta fem åren 
kommer att finnas ökade möjligheter att få bidragsstöd. De kommersiella 
aktörer som 2012 var beredda att på marknadsmässiga grunder bygga 
fibernät till hushåll och företag i Hultsfreds kommun har omvärderat sitt 
engagemang då de områden som kvarstår är betydligt dyrare att 
fiberförsörja och få lönsamhet på. 
För Hultsfreds kommuns del är uppbyggnad av ett eget fibernät fortfarande 
inget realistiskt alternativ, däremot är investering i passiv infrastruktur mer 
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aktuellt. Kommunalt stöd till föreningar kommer åter bli en framgångsrik 
väg för landsbygdsbredband.
Under den kommande programperioden måste flera nya modeller för 
samverkan och stöd prövas och utvärderas.
Målet för kommunen är att uppnå samma nivåer som riket i stort enligt 
regeringens bredbandsstrategi.

Vad vill vi uppnå?
Alla som vistas i Hultsfreds kommun ska ha tillgång till konkurrenskraftiga 
digitala tjänster. 
Senast 2023 bör 

 95% av våra hushåll och arbetsställen kunna beställa minst 100
Mbit/s bredband till jämförbara nationella priser.
Senast 2025 bör

 såväl täckningsgraden som kapacitetsmålet ha ökat till 98%
respektive 1 Gbit/s.

 utöver fasta anslutningar bör man i Hultsfreds kommun kunna
använda stabila mobila bredbandstjänster på de flesta bebodda
och besökta platserna. Kommunen ska ha varit framgångsrik i
sina insatser för att påverka detta.

Varför är det viktigt?
Tillgång till god digital infrastruktur är minst lika viktig för Hultsfreds 
kommun som annan infrastruktur i form av vägar och järnvägar. 
Argumenten för konkurrenskraftig infrastruktur är desamma oavsett om det 
handlar om asfalterade vägar eller digitala motorvägar. Alla som väljer att 
bo, arbeta, studera, besöka eller driva företag i vår kommun måste enkelt 
kunna nå resten av världen.
Att ha ett stabilt bredband i hemmet ger goda förutsättningar att delta i det 
digitala samhällslivet via sin dator, platta eller telefon.
Våra invånare riskerar att hamna utanför och halka efter i utvecklingen om de 
inte får likvärdiga möjligheter att ta del av de moderna samhällstjänster och 
kommersiella tjänster som i snabb takt flyttar till digitala plattformar.

Marknadsintresset har markant stagnerat efter den kraftiga utbyggnaden av 
fiber i tätorter och småorter som genomfördes i kommunen till och med 
2017. En stor andel invånare, främst på landsbygden, saknar fortfarande 
bredband av hög kapacitet och mobila tjänster av god kvalitet.

Därför måste utbyggnaden av digital infrastruktur i vår kommun stimuleras 
med alla rimliga medel som står till buds. 

Nuläge och förväntningar 20201

Status bredbandsutbud (fiber, xDSL, mobilt bredband m m)

1 Se relaterat dokument Nuläge bredband 2020 för fler detaljer
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Fiber
2020 hade drygt 82 % av kommunens hushåll tillgång till eller absolut 
närhet till fiber. Och nästan 62 % var anslutna till fibernät.

I tätorter var andelen ännu högre, drygt 87 % i absolut närhet till fiber och 
66 % anslutna. I kommunens tätorter har så gott som samtliga bostäder 
numera tillgång till fiber, antingen indragen eller vid tomtgräns. Detta 
gäller inte Vena och Mörlunda tätorter som fortfarande saknar många 
framdragningar till tomtgräns2. Och på landsbygden har ca 50 % av 
hushållen ingen möjlighet till enkel fiberanslutning3. 

Koppar (bredband via telejacket)
Nästan 100 % av hushållen har länge haft tillgång till bredband via 
telejacket.
Under 2020 kommer övergången till det Telia kallar Framtidens nät 
medföra att 14 telestationer avvecklas, och ytterligare en har aviserats 
2021. Totalt berörs 190 abonnenter när alla kopparbaserade tjänster släcks 
ner. Drygt hälften av dessa har idag bredband via telejacket (ADSL).

Trådlösa tekniker
Egna mätningar visar att det fortfarande finns många vita fläckar på 
täckningskartorna för mobilt bredband. PTS-statistiken är därför 
missvisande på många sätt.

Förväntningar
Fiber eller trådlös kommunikation?
Telia har aviserat att de har för avsikt att använda trådlösa tekniker (länk 
och FWA) för att kunna erbjuda en lösning på landsbygdens 
bredbandsbehov. Några planer för 5G-utbyggnad i kommunen är ännu inte 

2 Omfattades inte av Telias satsning på tätorter, eftersom de redan ingick i befintliga föreningsprojekt
3 På landsbygden har många områden helt saknat lokala initiativ
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kända4, men om en tillfredsställande täckning med 5G ska bli verklighet 
kommer fler master/sändare att krävas. Många experter anser att 5G 
åtminstone till en början endast löser städernas problem, inte landsbygdens. 
Vår bedömning är att 5G inte är ett relevant alternativ att hoppas på, 
åtminstone inte för landsbygdsbor.

Möjlighet att söka statligt eller regionalt stöd
Det finns i nuläget mycket begränsat utrymme att söka statligt stöd för 
bredbandsutbyggnad. Men det kan eventuellt öppnas nya möjligheter till 
finansiering både från regeringen och från Region Kalmar län. Här spelar 
den regionale bredbandskoordinatorn en viktig roll som bevakare och 
samordnare av kommunernas behov.

Analys och rekommendationer
Vi ser att vi börjar nå vägs ände med såväl marknadens som statens/EU:s 
stöd. De rent kommersiella incitamenten att fortsätta bygga fiber i allt 
dyrare områden har kraftigt försvagats, och den lilla potten statliga 
stödpengar fylls inte längre på i den omfattning som krävs. Men när statligt 
stöd helt saknas eller reglerna för sådant inte längre försvårar kommunal 
medfinansiering öppnar det upp för kommunen att vara mer flexibel i sitt 
stöd till byalag/föreningar som vill etablera mindre nät. 

Vi ser också i nulägeskartläggningen att tätorterna Vena och Mörlunda inte 
har samma förutsättningar när det gäller efteranslutning av fiberkunder, 
som övriga tätorter, där nollmeter-principen tillämpats. Det bör vara en 
prioriterad kommunal angelägenhet att verka för att de kommer ikapp på 
den fronten.

Vi konstaterar att kommunens samverkanspart Telia byter strategi och 
fokuserar på trådlösa alternativ för bredband på landsbygden. Dessa 
lösningar kan ge relativt höga hastigheter till konsument. Kommunen bör 
underlätta sådan utbyggnad i möjligaste mån, framför allt eftersom den inte 
kräver bidragsstöd. 

Samtidigt blir många landsbygdsbor av med sin ADSL-uppkoppling vid 
övergång till Framtidens nät (avveckling av koppartjänster). Kommunen 
bör engagera sig för att mildra effekterna av detta teknikskifte.

Våra invånare och företag har trots relativt god tillgång till infrastrukturen 
inte anslutit sig till fibernäten i den utsträckning man skulle önska ur ett 
samhällsperspektiv. Kopparbredband (ADSL) och mobilt bredband via 4G 
är fortfarande för många tillräckligt, och man är inte villig att ta kostnaden 
för en mer framtidssäker anslutning av bostaden/företagslokalen. Här kan 
kommunen fortsatt agera genom informationsinsatser, men än så länge 
ligger huvudansvaret för högre anslutningsgrad hos leverantörerna.

4 PTS har ännu inte fördelat frekvenserna som lämpar sig bäst för 5G
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Rekommendationer
Under vintern 2019 - 2020 genomförde konsulter från Bredbandsforum en 
genomlysning av läget enligt modellen Bredbandslyftet. Slutsatserna5 
sammanfattas under de fyra perspektiven Attrahera, Samverka, Upphandla 
och Bygga själv. Att attrahera fler marknadsaktörer har hittills visat sig 
svårt men om Telia drar sig tillbaka från fortsatt fiberutbyggnad kan det 
öppna upp för andra. Samverkansspåret är det som är fortsatt prioriterat 
enligt slutsatserna, men konsulterna menar att Hultsfred kan komma att 
behöva upphandla och finansiera/samfinansiera utbyggnad. Bygga själv är 
det inte läge för i den här fasen, om man undantar etablering/upplåtelse av 
passiv infrastruktur.
Kommunen måste således agera på många olika sätt, och det är också den 
strategi som förordas. Det finns inte en enskild modell som ger framgång i 
bredbandsarbetet, olika förutsättningar i olika projekt styr kommunens 
agerande.

Formerna för kommunala insatser 
Huvudinriktningen för kommunal stimulans till både kommersiella aktörer 
och föreningar bygger på passiv infrastruktur, främst kanalisation för fiber. 

 Etablering och upplåtelse av tomrör
 Köp av befintlig kanalisation för att därefter upplåta den till

generösa villkor, men utan kommunalt driftansvar
Alternativt medfinansiering eller ägande av master. Både föreningar och 
marknadsaktörer kommer troligen att behöva använda trådlösa tekniker för 
att hålla nere kostnaderna i sina utbyggnadsprojekt. Då är det viktigt att 
identifiera var och hur kommunen kan stötta, och om det ändå finns 
utrymme för investering i och ägande av delar av de etablerade näten.

 Samplanera och etablera master för att förbättra trådlös täckning
En annan form av kommunal insats är att fortsätta vara en möjliggörare, 
inte ett hinder för utbyggnad. Till exempel genom 

 upplåtelse av kommunal mark
 effektiv handläggning av grävtillstånd och andra ärenden
 låg taxa för återställning efter schakt
 att informera om samförläggningsmöjligheter och samordna

sådan
 ge råd och stöd till föreningar (kartor/fastighetsregister, råd och

anvisningar, upphandlingshjälp, information om regelverk och
möjligheter till stöd, samordning av parallella projekt och
kontaktuppgifter)

Även kommunal beställning av anslutningar inom ett utbyggnadsområde 
kan bli aktuell, s k ”stödköp”.

Särskilda projekt
I de handlingsplaner6 som tas fram årsvis föreslår bredbandssamordnaren 

5 Se relaterat dokument Konklusion av Bredbandslyftet Hultsfreds kommun – feb-2020
6 Se Handlingsplan bredband Hultsfreds kommun 2020
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vilka insatser som bör prioriteras, vilken effekt de ger samt uppskattar vad 
det kommer att kosta för kommunen. 
Några identifierade insatsområden har redan nämnts.

 Utjämna olikheter i förutsättningar för efteranslutning av villor
och företag i Vena och Mörlunda tätorter

 Informera och ge stöd till de abonnenter som inte längre har
tillgång till koppartjänster (ADSL)

 Information om fördelarna med fiberanslutning till dem som kan
men ännu inte anslutit sig

Andra är redan igång
 Dialog med marknadsaktörer som bygger kommersiellt (Flaten-

Gårdveda, landsbygdsprojekt runt Virserum och Mörlunda med
beviljat stöd)

 Dialog med föreningar som arbetar med mindre fibernät
(Faggemåla, Hagelsrum)

2020 är också det år då Telia avvecklar den första gruppen telestationer i 
vår kommun. Information, stöd i dialogen mellan berörda och Telia och 
insatser för att bidra till förbättrad infrastruktur för mobilt bredband står 
på listan över vad kommunen kan bidra med i den nya situationen. 

Organisation, dokumentation och uppföljning
Kommunens ansvar
Något reglerat kommunalt ansvar för bredbandsutbyggnad finns inte. I 
regeringens senaste bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en 
bredbandsstrategi” 7 som kom i december 2016, ”är utgångspunkten en 
fortsatt marknadsstyrd utveckling kompletterad med offentliga insatser”. 
Även om det förekommer svepande formuleringar som ”det är utan tvivel 
så att kommunerna har nyckelroller för att målen ska kunna uppnås” så 
pekas inga skyldigheter för kommunen ut. 
Så när kommuner engagerar sig och investerar i bredbandsutbyggnad så 
handlar det om ett självpåtaget ansvar, baserat på viljan att öka 
attraktiviteten och kunna erbjuda minst lika bra förutsättningar som andra 
kommuner.

Samordningsansvar (självpåtaget)
Kommunen har en resurs som kallas bredbandssamordnare, inte 
bredbandsansvarig. Att anlägga ett kommunalt perspektiv på kommersiell 
eller föreningsplanerad utbyggnad så att samhällsnytta maximeras, och att 
hålla sig informerad och informera om möjligheter och begränsningar ingår 
i samordningsansvaret.

Aktivt stödjande (självpåtaget)
Utöver samordningsansvaret vill kommunen också aktivt stödja en 
gynnsam utveckling av bredbandstjänster. Formerna för stödet kan variera 
och beskrivs under avsnittet Analys och rekommendationer och i 

7 Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
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Handlingsplanerna.

Planarbete enligt PBL (ålagt)
Se det relaterade dokumentet Organisation för bredbandsarbetet, där även 
roller och ansvar i planarbetet redovisas.

Dokumentation och uppföljning
Bredbandsprogrammet antas av kommunfullmäktige, medan revisioner 
godkänns av KS. Till programmet kopplas ett antal relaterade dokument 
som ofta har kortare livslängd och som kan uppdateras löpande, eller enligt 
särskild revisionsperiod.
Alla kommunens större insatser på området bredbandsutveckling ska 
dokumenteras och utvärderas både före och efter insatsen.

Beslutsunderlag
Reviderat bredbandsprogram med bilagor

Skickas till
Kommunstyrelsen
Bredbandssamordnaren
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KSAU § 72/2020 Dnr 2020/51

Kommunalt förvärv av fastigheten X i 
Hultsfred
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att godkänna köpekontraktet för fastigheten X i 
Hultsfred.

Sammanfattning
Hultsfreds kommun har tillfrågats om kommunen vill köpa fastigheten X i 
Hultsfred.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har fått frågan om de vill köpa fastigheten X i 
Hultsfred. Nuvarande ägare är ett dödsbo där alla fyra dödsbodelägare vill 
sälja fastigheten till kommunen för 83 000 kr. Fastigheten har en yta av 
1992 m². På fastigheten finns ett flertal byggnader som kan anses vara 
rivningsobjekt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-19
Köpekontrakt

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
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KSAU § 73/2020 Dnr 2020/57

Barnkonventionen – ny lag 1 januari 2020
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att fastställa förslag till handlingsplan med anledning av nya lagen 
och att återrapportering ska ske till kommunfullmäktige senast utgången av 
2021. 

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att återrapporteringen ska 
sammanställas av styrgruppen för LUPP (lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken).

Slutligen föreslås att Susanne Svenson, kultur- och fritidsförvaltningen blir 
kontaktperson för handlingsplanen samt övriga frågor kring 
barnrättsarbetet.

Sammanfattning
Styrgruppen för LUPP har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur 
barnkonventionen kan uppmärksammas.  

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Förenta nationerna antog 1989 konventionen för barnets rättigheter 
(Barnkonventionen). Sverige ratificerade konventionen 1990 och förpliktar 
sig att följa konventionen. I och med ratificeringen blir konventionen 
juridiskt bindande för staten. Det medför att varje kommun och landsting 
måste tillämpa de rättigheter som konventionen ger barn. 

Barnkonventionen består av 54 artiklar och har fyra grundprinciper: 
• Artikel 2. Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras. 
• Artikel 3. Barns bästa ska alltid komma i främsta rummet. 
• Artikel 6. Alla barn har rätt till liv och utveckling. 
• Artikel 12. Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, 
beakta och återkoppla till barnet. 

Den 1 december 2010 godkände riksdagen strategin för att stärka barnets 
rättigheter i Sverige som regeringen har föreslagit i propositionen Strategi 
för att stärka barnets rättigheter (prop. 2009/10:2329). Den 13 juni 2018 
beslutade riksdagen att barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020.

Uppdrag från kommunfullmäktige
I en motion från Lizette Wästerlund och Mikael Lång, båda S, om barn- 
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och ungdomsperspektiv beslutade kommunfullmäktige § 70/2017-05-29 att 
ge uppdrag till styrgruppen för LUPP. Uppdraget var att ta fram förslag på 
hur dialoger kan ske mellan förtroendevalda och unga. Vidare gavs 
uppdrag att bevaka motionens intentioner och hur de kommer att påverka 
kommunens arbete.

Nuläge
Vid en enklare översyn kan konstateras att det finns en medvetenhet om 
barnkonventionen. Främst i de verksamheter som arbetar med barn och 
unga mer eller mindre dagligen. 

Vid genomgång av de implementeringsnycklar som tillhandahålls av 
Sveriges Kommuner och Regioner framgår det att det harmonierar väl med 
arbetet som sker ute i verksamheterna idag. Dessa kan också vara till hjälp 
vid genomgången

Styrdokument att beakta
Kommunfullmäktige har tidigare antagit en strategikarta. Under ”Vision”   
finns följande att läsa: ”Våra barn växer upp i en trygg miljö där förskolor 
och skolor fungerar bra och där det finns gott om spännande 
fritidsaktiviteter.”
  
Inom folkhälsoplanen finns också punkter som berör barn och unga. Många 
av nyckeltalen rör barn och unga. Där prioriterar kommunen fyra 
målområden: 

- Barn- och ungas uppväxtvillkor
- Fysisk aktivitet
- Matvanor och livsmedel
- Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

Det finns även kopplingar i Agenda 2030 och i lagen om nationella 
minoriteter för barn och unga. 

Styrgrupp för LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken)
Styrgruppen för LUPP representeras av barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden och tjänsteman från kultur- och fritidsförvaltningen under 
kommunstyrelsen. Idag består styrgruppen av socialnämndens ordförande 
Per-Inge Pettersson, socialnämndsledamot Tomas Lockström, barn- och 
utbildningsnämndens förste vice ordförande Martina Johansson, barn- och 
utbildningsnämndens andre vice ordförande Mikael Lång, rektor Anna 
Källåker, administratör Susanne Svensson och folkhälsosamordnare Lena 
Borgstrand från kultur- och fritidsförvaltningen.

Vid varje sammankomst diskuteras aktuella ungdomsfrågor som sedan kan 
föras vidare till berörd nämnd. En luppenkät genomförs vart tredje år som 
sedan utvärderas och ligger bland annat till grund för sommarlovsprojekt.
 
Ungdomsforum och focusgrupper är också något som ligger inom 
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styrgruppens arbete. Under hösten kommer tre barnrättskoordinatorer 
utbildas, Susanne Svensson och folkhälsosamordnare Lena Borgstrand 
samt någon mer. 

Förslag till handlingsplan 
Inledning
I och med att barnkonventionen är lag från och med 1 januari 2020 föreslås 
följande insatser som ett led i att implementera denna.

Uppdrag 
Respektive nämnd, styrelse, förbundsdirektion samt de kommunala bolagen 
ska själva ta beslut om hur barnkonventionen implementeras i respektive 
verksamheter. Minst två artiklar lyfts fram. Återrapportering ska ske till 
styrgruppen för LUPP senast augusti 2021 för att kunna redovisa till 
kommunfullmäktige innan utgången 2021.    

Utbildning
I samband med kommunfullmäktiges behandling av ärendet var det tänkt 
att styrgruppen skulle informera om barnkonventionen. Med anledning av 
covid-19 kan informationen inte genomföras samtidigt varför förslag 
lämnas på länk med en kortare webbutbildning för den som vill läsa mer: 
https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/webbutbildning/ .
 
Under hösten kommer tre barnrättskoordinatorer utbildas vilka kommer att 
kunna stötta förvaltningarna i arbetet med barnkonventionen. 

En särskild kortlek med artiklarna har införskaffats där fördelning kommer 
att ske till samtliga nämnder, styrelser och förbundsdirektion. Denna kan 
fungera som en hjälp till att uppmärksamma innehållet i barnkonventionen. 

Dialog
Styrgruppen får uppdrag att se över vilka tillfällen som skulle kunna ordnas 
för att få möjligheter till dialog med barn och unga, vid till exempel 
ungdomsforum och genom elevråd.

Inför beslut
I beslut som berör barn och unga kan barnchecklistan användas. Det är upp 
till varje nämnd, styrelse och förbundsdirektion att bestämma hur denna ska 
användas samt även hur man vill utforma barnkonsekvensanalysen. 

Barnchecklista:
- Innebär beslutet att barnets bästa sätt i främsta rummet.
- Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet?
- Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt och har deras åsikt beaktats?

Om svaret på någon av frågorna är nej, beakta hur det bäst kan bli ett 
beslut som följer barnkonventionen och om en barnkonsekvensanalys ska 
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upprättas för att pröva barnets bästa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-14

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 74/2020 Dnr 2020/54

Redovisning av motioner under beredning 2020
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna redovisningen av motioner under beredning per 2020-04-14.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att vad gäller motionerna från 2017-2018 som bereds av 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund ska svar lämnas till arbetsutskottet 
senast 31 augusti 2020.

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 2020-04-14. Det är 14 motioner. Den äldsta är från 2017-06-09.

Belysning av väg i Virserum 2017/101 SD Svar under 2020 troligen
Konkreta åtgärder för 
förbättrad folkhälsa nr 1 2017/164 C Svar under 2020 troligen
Konkreta åtgärder för 
förbättrad folkhälsa nr 2 2017/165 C Svar innan sommaren 2020
Rastplats för hundar 2017/173 S Svar under 2020 troligen
Parkeringsmöjligheter vid 
förskolan i Mörlunda 2018/28 KD Svar under 2020 troligen
Badplatsen vid Gåsehall i 
Virserum 2018/164 C Svar under 2020 troligen
Cykelled mellan Järnforsen och 
Målilla 2019/110 KD

Avrapporterad i au 2019-10-08.
Förstudie pågår.

Bättre integration av nya 
kommuninvånare 2019/122 V Svar innan sommaren 2020
Informationstavlor vid 
infarterna till Hultsfreds 
kommun 2019/123 C
Säkerhet och trygghet 2019/135 SD KF
Rökförbud på kommunens 2019/141 SD KF
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arbetsplatser

Cykelplan 2019/168 KD
KoF, turism- och 
informationschefen

Utemiljön vid Albäcksskolan 2019/178 V
Barn- och utbildningschefen, 
samhällsbyggnadsgruppen

Framtagande av byggbara 
planer av en eller 
flerbostadshus 2020/31 S Samhällsbyggnadsgruppen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-14

Skickas till
Kommunstyrelsen
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KSAU § 75/2020 Dnr 2018/65

Ny förskola i Hultsfreds tätort – beslut om 
avbrytande
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Fastighetsingenjör Stefan Fredriksson informerar om att upphandlingen 
gällande nybyggnad av förskola i Hultsfred har avbrutits. Detta efter att en 
ansökan om överprövning inkommit till Förvaltningsrätten. Grunden för 
överklagan, är brister i förfrågningsunderlaget. Skanska AB som tilldelats 
entreprenaden fråntas därför tilldelningsbeslutet. Inställning är att 
förvaltningsrätten ska avskriva målet från vidare handläggning, så att en ny 
upphandling kan annonseras enligt LOU.

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
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KSAU § 76/2020 Dnr 2020/56

Skrivelse från Lennart Beijer, V, angående 
snabba åtgärder för företagen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att utvecklingskontoret får i uppdrag att 
sammanställa ett svar och översända detsamma till Lennart Beijer.

Sammanfattning
En skrivelse angående snabba åtgärder för företagen har lämnats in av 
Lennart Beijer, V.

Ärendebeskrivning
Lennart Beijer, V, har 2020-04-06 lämnat in följande skrivelse om snabba 
åtgärder för småföretagen:

”Coronaviruset hotar både hälsa och ekonomi. Den stora frågan är nu vad 
som händer i världen, Sverige och den egna kommunen, om eller när man 
har fått kontroll över denna virussjukdom.

Det finns knappast någon erfarenhet från tidigare liknande situationer. Man 
bör därför så gott man kan se till att offentliga sektorn och näringslivet inte 
drabbas av dålig sparpolitik eller slås ut av ekonomiska skäl. Staten 
erbjuder olika åtgärder för att rädda varuproducerande företag och ökar 
bidragen till kommuner och regioner. Dessa åtgärder är bra.

Man kan emellertid ha en viss oro för vad som händer med de små 
företagen och egenföretagarna? Dessa har knappast nytta av att dra på sig 
ökade skulder, som ändå ska betalas när verksamheten åter kommer igång. 
Risken är uppenbar att verksamheten läggs ner.

Undertecknad vill därför att kommunen öppnar vad som kallas 
småföretagsakut, som får uppgiften att underlätta för de företag i 
kommunen som inte täcks in av de statliga åtgärderna. De kraftigt höjda 
bidragen till kommunerna borde passa till denna uppgift.”

Beslutsunderlag
Skrivelse från Lennart Beijer, V, 2020-04-06

Skickas till
Utvecklingskontoret
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KSAU § 77/2020

Anmälningsärenden
1. Regeringsbeslut – uppdrag om att utöka antalet tester för covid-19
2. Protokoll från styrelsemöte med Kommunförbundet Kalmar län 

2020-03-26
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