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KSAU § 127/2020  

Kvarteret Batteriet projektrapport
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen.

Ärendebeskrivning
Utvecklingschef Lars Gjörloff, projektchef Jens Karlsson och stadsarkitekt 
Sara Dolk lämnar en helhetsrapportering om kvarteret Batteriet i Hultsfred.

Skickas till
Utvecklingschefen
Projektchefen
Stadsarkitekten

4



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-08-18

1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 128/2020 Dnr 2020/97

Rivnings- och saneringsåtgärder Herrstorpet, 
samt skjutbana
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ärendet får återkomma på nästa sammanträde 
efter ytterligare beredning.

Sammanfattning
Förslag på rivnings- och saneringsåtgärder vid Herrstorpet samt skjutbana.

Ärendebeskrivning
Inför exploateringen av Herrstorpet, efter verkställd detaljplan, behöver 
områdets byggnader och tillhörande anläggningar hanteras. 

En mindre arbetsgrupp bestående av ÖSK, planavdelning, ABHB och 
kultur- och fritid har gått igenom behovsbild och vilka möjligheter samt 
begränsningar som finns gällande byggnadsbeståndet inom området samt 
närliggande områden.

I planarbetet och det efterföljande detaljprojekteringsarbetet för 
exploateringen har endast vissa saneringar ingått. Bland annat den gamla 
deponin som finns på området. Inga byggnader och tillhörande 
anläggningar har ingått då dessa inte inkräktar på exploateringen fysiskt. 
Däremot påverkar vissa delar estetiken på området och framförallt så 
innebär de underhållsbehov om inga åtgärder vidtas nu.  

Arbetsgruppen har kommit fram till att samtliga byggnader och tillhörande 
anläggningar exklusive tegelbruket bör rivas. Detta omfattar också 
byggnaderna i Hultåsa strax söder om Herrstorpet samt skjutvallsområdet 
väster om Herrstorpet. Skjutvallsområdet påverkas vid framtida utveckling 
av området enligt planprogrammet som togs fram 2016. 
Tegelbruket behöver renoveras och underhållas. Denna byggnad har 
bevarandestatus enligt detaljplanen; den får inte rivas och dess 
karaktärsdrag vad gäller stensockel med eldningsskott och tegelfasaden ska 
bibehållas.

I första skedet föreslås att undersökningar och rivningsplaner genomförs 
och i andra skedet rivningar och marksaneringar samt vissa kompensations- 
och markåtgärder. Skulle det gå att återbruka någon byggnad kommer det 
att beaktas vid rivningstillfället.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och underlag 2020-08-18

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
Östra Smålands Kommunalförbund
Ekonomikontoret
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KSAU § 129/2020

Lokalfrågor AB Hultsfreds Bostäder
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchef Lars-Erik Rönnlund och VD 
Helena Grybäck Svensson i uppdrag att se över lokaler för AB Hultsfreds 
Bostäder och återkomma till arbetsutskottet med förslag.

Ärendebeskrivning
VD Helena Grybäck Svensson, ekonomichef Henric Svensson, kultur- och 
fritidschef Tommy Svensson Pöder, utvecklingschef Lars Gjörloff och 
fastighetschef Mikael Pettersson redogör för lokalfrågor inom AB 
Hultsfreds Bostäder.

Skickas till
Kommunchefen
VD:n AB Hultsfreds Bostäder
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KSAU § 130/2020 Dnr 2020/95

Underhåll på Lindblomskolan
Beslut
Arbetsutskott beslutar att omfördela medel inom den utökade 
underhållsbudgeten med 1.250.000:- som är avsatt för Lindblomskolan för 
att möjliggöra åtgärdsbehov i mer långsiktig och kostnadseffektiv ordning.

Ärendebeskrivning

Under 2019 har en statusbedömning av fastigheten Lindblomsskolan tagits 
fram. AB Hultsfreds Bostäder (ABHB) har under våren 2020 gjort ett 
utredningsarbete för Hus A som enligt statusbedömningen är i störst behov 
av åtgärder. ABHB har kommit fram till att relining av stammar och byte 
av elnät från matning och in i fastigheten behöver utföras i första hand, då 
detta inte är gjort sedan Hus A uppfördes. 
Fokus är att genomföra åtgärder i byggnaden för att uppnå dagens 
arbetsmiljökrav som har för avsikt att hålla över tid, byggnadstekniskt och 
ekonomiskt.
Arbetsmiljön kommer att beaktas utifrån ljud och ventilation. Ambitionen 
är att renovera hela huset med ett långsiktigt fokus och på ett sådant sätt att 
arbetsmoment inte inkräktar på verksamheten mer än nödvändigt.

I budgeten för 2020 var ABHB:s förslag att fokusera på ytskiktsunderhåll, 
akustik och belysning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-07-01

Skickas till
AB Hultsfreds Bostäder
Ekonomikontoret
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KSAU § 131/2020 Dnr 2020/87

Skrivelse till kommunstyrelsen om belysning 
på Badstigen i Virserum
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att lämna skrivelsen till kultur- och 
fritidsförvaltningen för att kommentera densamma om det kan finnas någon 
beröringspunkt med motionsspår och promenadstråk. 

Ärendebeskrivning
En skrivelse har lämnats in av Sture Bergh och Monica Bergh, båda KD. 
Skriftställarna har fått kännedom om att elledning ska grävas ner på 
Badstigen i Virserum, och anser då att det vore lämpligt att undersöka 
möjligheten att få belysning längs promenadstigen.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Sture Bergh och Monica Bergh, båda KD, 2020-06-22

Skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen
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KSAU § 132/2020 Dnr 2020/72

Motion från Owe Samuelsson, C, angående 
sportfiske i sjön Hulingen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kultur- och 
fritidsförvaltningen för yttrande.

Vidare påminns om att kontakt ska tas med motionsställaren för att 
säkerställa motionens intentioner. Detta ska ske innan arbetet med 
motionsyttrandet påbörjas.

Sammanfattning
En motion om sportfiske i sjön Hulingen har lämnats in.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Owe Samuelsson, C, har 2020-05-27 lämnat in en 
motion angående sportfiske i sjön Hulingen. Motionsställaren föreslår att 
en fiskekonsult anlitas för att utveckla sportfisket och önskar ge ägarna av 
Hultsfreds Strandcamping ensamrätt att sälja fiskekort.

Beslutsunderlag
Motion från Owe Samuelsson, C, 2020-05-27
Kommunfullmäktige § 49/2020

Skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen
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KSAU § 133/2020 Dnr 2020/31

Svar på motion från S om framtagande av 
byggbara planer avseende byggande av en eller 
flerbostadshus på alla orter i vår kommun
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen bifallen i och med yttrandet från 
samhällsbyggnadsgruppen där det framgår att planutredningen från 2016, 
med vissa justeringar, fortfarande är aktuell. I yttrandet lämnas en 
redogörelse för dagsläget i kommunens tätorter.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att bjuda in samhällsbyggnadsgruppen för att ha en 
diskussion utifrån det sammanställda svaret om övriga planer exempelvis 
tidplan och detaljplan för Mörlunda.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsgruppen har lämnat yttrande på motionen om 
framtagande av planer avseende byggande av en- eller flerbostadshus.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling, Jonny Bengtsson, 
Mattias Wärnberg, Mikael Lång, Nermina Mizimovic och 
Lena Hasting, samtliga S, har lämnat in en motion om 
framtagande av byggbara planer avseende byggande av en 
eller flerbostadshus på alla orter i kommunen.

År 2016 gjorde kommunen en planutredning av tillgängliga 
tomter för flerbostadshus inom kommunen. Utredningen är 
en översiktlig studie av var det är möjligt att bygga 
flerfamiljshus i Hultsfreds kommun, men den är även 
applicerbar för enbostadshus. 
Planutredningens förslag utgår i första hand med stöd i 
gällande detaljplaner, och i andra hand där ändring av 
detaljplan behövs. I sista hand där förutsättningarna är bra 
för övrigt, men en ny detaljplan krävs. Kommunen är i 
huvudsak ägare till marken som redovisas i utredningen.
Uppgifterna i planutredningen ses fortfarande som aktuella.

Samhällsbyggnadsgruppen har prioriterat följande förslag 
utifrån planutredningen och pågående detaljplanearbete:
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Målilla
- Målilla 14:3, pågående detaljplan för bostäder i 

centrala Målilla intill Hultsfreds Bostäders 
nybyggda marklägenheter på Södra Långgatan. 
Detaljplanen föreslår bostäder i två våningar och 
beräknas vinna laga kraft vid årsskiftet 2020/2021.

- Stockholmsvägen. Planlagt för bostäder i två 
våningar. Saknar dock markgeoteknisk utredning 
(risk finns för dålig bärighet) som bör utföras.

Virserum
- Evahagen. Planlagt för bostäder i två och tre 

våningar. 
- Garvaren 18: Planlagt för bostäder, men belagt med 

prickmark. En ändring av detaljplanen måste göras.

Mörlunda 
- Ny detaljplan för hela centrumområdet bör göras för 

bland annat bostäder.

Järnforsen 
- Brogärdet. Planlagt för bostäder i två våningar. 
- Järeda 13:2 privat mark som kommunen bör köpa 

in. Planlagt för bostäder i två våningar.

Vena
- Skördevägen. Planlagt för bostäder i en våning. 
- Klockaregården: planlagt för bostäder i två 

våningar.

Silverdalen 
- Talleryd. Planlagt för bostäder i en våning.

Beslutsunderlag
Motion från Tomas Söreling, Jonny Bengtsson, Mattias Wärnberg, Mikael 
Lång, Nermina Mizimovic och Lena Hasting, samtliga S, 2020-03-02
Kommunfullmäktige § 9/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 62/2020
Tjänsteskrivelse och underlag 2020-06-26

Skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsgruppen
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KSAU § 134/2020 Dnr 2020/21

Revisionsrapport granskning av långsiktig 
lokalförsörjning
Förslag
Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till yttrade från 
lokalresursplaneringsgruppen. Vidare föreslås att kommunstyrelsen lägger 
till under kapitel 3 § 39 ny punkt nr 11 ”Leda den strategiska 
lokalförsörjningen” i det förslag till reglemente som är på remiss inom 
kommunstyrelsens förvaltningar.

Sammanfattning
Lokalresursplaneringsgruppen har lämnat yttrande över revisionsrapport 
om granskning av långsiktig lokalförsörjning.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av kommunens långsiktiga lokalförsörjning. Revisionen önskar 
svar på rapporten senast den 30 juni 2020. Förlängd svarstid har begärts så 
att rapporten kan behandlas i kommunstyrelsen i september.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav § 29/2020 
Lokalresursplaneringsgruppen i uppdrag att yttra sig över granskning. 
Lokalresursplaneringsgruppen har lämnat yttrande enligt nedan.

1. Det finns styrande dokument, system och rutiner för 
lokalförsörjningsprocessen med tydliga roller och ansvar. Vi bedömer 
att det övergripande ansvaret för kommunens lokalfrågor behöver 
klargöras i kommunstyrelsens reglemente. Vi bedömer att 
fastighetsfunktionens roll (bostadsbolagets) är tydlig avseende det 
löpande arbete som sker genom lokalresursplaneringsgruppen, med en 
väl etablerad kommungemensam samverkan och tydlig rolluppdelning 
mellan verksamheterna (behov) och fastighetsfunktionen (utförande), 
men att ansvaret för det långsiktiga strategiska arbetet behöver 
klargöras. 

Yttrande: Hänsyn kommer tas till detta i den pågående översynen av 
kommunstyrelsens reglemente.

2. Lokalförsörjningsprocessen bedrivs med tillräcklig framförhållning 
och med ett långsiktigt perspektiv. Vi bedömer att hittillsvarande 
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planering av lokalförsörjning varierar, där den utredning som gjorts 
inom äldreomsorgen belyser såväl nuläge som framtida behov. 
Samtidigt finns inte fullt ut en samlad bild som ger tillräcklig 
framförhållning och långsiktighet, framförallt inom förskole- och 
skolområdet. Samtidigt bedömer vi att kommunens kraftiga 
befolkningsökning under de senaste åren har hanterats med flexibla 
lokallösningar, där det vid vikande barn och elevtal har skapats 
möjligheter att anpassa lokalbehovet. Det saknas en 
nulägesbeskrivning där kapacitet, reinvesteringsbehov och eventuella 
myndighetskrav framgår, samt en bedömning av det samlade 
lokalbehovet ur ett längre perspektiv. Vi bedömer att det inte är tydligt 
hur kommunens finansiella mål förhåller sig till de behov av 
investeringar som bland annat avser lokalförsörjning. Bedömningen av 
den finansiella kapaciteten att genomföra lokalförsörjningen behöver 
utvecklas, med en avvägning utifrån en för kommunen långsiktig 
finansiella analys.

Yttrande: Statusbedömningar av kommunens fastigheter pågår löpande 
utifrån tillgängliga resurser och behov. Det finns en 5-årsplan för 
fastighetsinvesteringar som hanteras i budgetprocessen. Att ha en 
långsiktighet på 10-15 år är väldigt svårt p.g.a. den stora osäkerheten i 
prognoserna för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Vad gäller 
dom flexibla modulerna ska dom tas bort så fort lokalbehoven minskar 
eller så fort det går att lösa lokalbehovet på annat sätt.

3. Det finns tillräckliga beslutsunderlag med koppling till styrdokument, 
finansiella och verksamhetsmässiga mål, fysisk planering, demografisk 
utveckling, samt ekonomiska kalkyler över investeringsutgift och 
driftpåverkan. Det finns olika handlingsalternativ och 
konsekvensanalyser som en del av beslutsprocessen. Vi bedömer att 
det delvis saknas beslutsunderlag som ger tillräcklig transparens. Vi 
anser att det av beslutsunderlagen som behandlas politiskt behöver 
säkerställas att de innehåller behovsbeskrivningar, handlingsalternativ, 
konsekvensanalyser samt ekonomiska kalkyler avseende 
investeringsutgift, fastighetsekonomi och verksamhet. Vi anser även 
att det inför framtiden behöver finnas en mer långsiktig plan för 
lokalförsörjningen för att underlätta den politiska processen. Utan en 
sådan plan begränsas möjligheten till en överblick vad avser 
handlingsalternativ och dess konsekvenser.

Yttrande: Hultsfreds kommun har ett beslut från 2015 avseende LCC-
kalkyler för att bl.a. jämföra olika alternativ vid 
fastighetsinvesteringar. Vi kommer att återgå till att följa det beslutet 
som finns om LCC-kalkyler.
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Beslutsunderlag
Missiv och rapport granskning av långsiktig lokalförsörjning
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 
Tjänsteskrivelse 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 135/2020 Dnr 2020/86

Uppföljning av tidigare granskning av 
upphandling
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till svar på 
revisionsrapporten. 

Sammanfattning
Ekonomichefen har lämnat förslag till svar på uppföljningen av 
granskningen av upphandlingsverksamheten.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
uppföljning av en tidigare granskning av upphandling. Revisorerna önskar 
svar på rapporten senast den 30 september 2020.

Ekonomichef Henric Svensson har lämnat yttrande på rapporten enligt 
följande:

”Revisionsrapporten innehåller bedömning av fyra revisionsfrågor varav tre 
bedöms uppfyllda. Det innebär att kommunstyrelsen bedöms ha utformat 
en ändamålsenlig styrning och organisation av sina upphandlingar, att 
avtalet med Inköpscentralen följs och att upphandlingar genomförs i 
enlighet med LOU och kommunens styrdokument. Svar ges nedan på den 
revisionsfråga som bedömts ej uppfylld.

Revisionsfråga: Görs uppföljning av avtalstrohet? 

Revisionen skriver: ”Vi bedömer att det inte görs uppföljning av 
avtalstrohet. Vi grundar vår bedömning på att det inte har skett någon 
förändring sedan granskningen år 2017. Vi rekommenderar att 
kommunstyrelsen säkerställer att det finns tillräckliga rutiner för 
uppföljning avtalstrohet och att rätt avtalsvillkor tillämpas vid köp. Det är 
av vikt att kommunstyrelsen säkerställer att den interna kontrollen är 
tillräcklig inom inköpsområdet.

Svar/kommentar: Någon samlad uppföljning av avtalstrohet görs inte och 
finns i dagsläget inte systemstöd för att utföra. Diskussion för att 
åstadkomma detta pågår med Inköpscentralen och de samverkande 
kommunerna.
Stickprover gällande avtalstrohet och avtalsvillkor omfattas av kommunens 
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arbete med intern kontroll och utförs bland annat av serviceenheten vid 
inköp av livsmedel och kemiska produkter för städverksamheten.

Beslutsunderlag
Missiv och rapport uppföljning av tidigare granskning av upphandling
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2020-08-14

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-08-18

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 136/2020 Dnr 2020/88

Remiss - Högre växel i minoritetspolitiken - 
Stärkt samordning och uppföljning (SOU 
2020:27)
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att remittera remissen till kultur- och 
fritidsförvaltningen för att återkomma till arbetsutskottet med remissvar 
eller besked om att avstå detta.

Ärendebeskrivning
Kulturdepartementet har översänt Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt 
samordning och uppföljning (SOU 2020:27) på remiss. Svar på remissen 
ska vara Kulturdepartementet tillhanda senast den 1 oktober 2020.

Beslutsunderlag
Remiss Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och 
uppföljning (SOU 2020:27)

Skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-08-18

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 137/2020 Dnr 2020/89

Remiss - Redovisning av uppdrag att se över 
förordning om bidrag till 
öppenvårdsapoteksservice
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att avstå från att lämna yttrande på remissen.

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har översänt Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets (TLV) rapport redovisning av uppdrag att se 
över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice på remiss.

Socialförvaltningen har tittat på remissen och föreslår arbetsutskottet att 
avstå från yttrande.

Beslutsunderlag
Remiss – redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till 
öppenvårdsapoteksservice

Skickas till
Socialdepartementet
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-08-18

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 138/2020 Dnr 2020/91

Remiss - Tillsynsprogram och tillsynsbesök för 
yrkesmässiga verksamheter som hanterar 
avfall samt nya skyldigheter vid tillsyn av 
utvinningsavfallsanläggningar
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att remittera remissen till miljö- och 
byggnadsnämnden för att återkomma till arbetsutskottet med remissvar 
eller besked om att avstå detta.

Ärendebeskrivning
Miljödepartementet har översänt Tillsynsprogram och tillsynsbesök för 
yrkesmässiga verksamheter som hanterar avfall samt nya skyldigheter vid 
tillsyn av utvinningsavfallsanläggningar på remiss. Svar på remissen ska 
vara Miljödepartementet tillhanda senast den 30 oktober 2020.

Beslutsunderlag
Remiss - Tillsynsprogram och tillsynsbesök för yrkesmässiga verksamheter 
som hanterar avfall samt nya skyldigheter vid tillsyn av 
utvinningsavfallsanläggningar

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-08-18

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 139/2020 Dnr 2020/92

Remiss - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i 
skyddat boende – förslag till bestämmelser 
rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess 
och skolgång (Ds 2020:16)
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att remittera remissen till socialnämnden för att 
återkomma till arbetsutskottet med remissvar eller besked om att avstå 
detta.

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har översänt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i 
skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar 
placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16) på remiss. Svar på remissen 
ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 13 november 2020.

Beslutsunderlag
Remiss - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till 
bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång 
(Ds 2020:16)

Skickas till
Socialnämnden

21



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-08-18

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 140/2020 Dnr 2020/93

Remiss - Kommunalt ansvar för insamling och 
materialåtervinning av returpapper
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att remittera remissen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund för att återkomma till arbetsutskottet med 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Miljödepartementet har översänt Kommunalt ansvar för insamling och 
materialåtervinning av returpapper på remiss. Svar på remissen ska vara 
miljödepartementet tillhanda senast den 30 oktober 2020.

Beslutsunderlag
Remiss - Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av 
returpapper

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund

22



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-08-18

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 141/2020 Dnr 2020/94

Remiss - Begäran om yttrande över förslag till 
Regional biblioteksplan 2021–2024
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att remittera remissen till kultur- och 
fritidsförvaltningen för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande.

Ärendebeskrivning
Region Kalmar län har översänt Begäran om yttrande över förslag till 
regional biblioteksplan 2021–2024. Svar på remissen ska vara Region 
Kalmar län tillhanda senast 4 september 2020.

Beslutsunderlag
Remiss - Begäran om yttrande över förslag till Regional biblioteksplan 
2021–2024

Skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-08-18

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 142/2020 Dnr 2020/96

Remiss av Kommuners medverkan i den 
statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41)
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att remittera remissen till socialnämnden för att 
återkomma till arbetsutskottet med remissvar eller besked om att avstå 
detta.

Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsdepartementet har översänt Kommuners medverkan i den 
statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41) på remiss. Svar på 
remissen ska vara Arbetsmarknadsdepartementet tillhanda senast den 13 
november 2020.

Beslutsunderlag
Remiss av Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken 
(SOU 2020:41)

Skickas till
Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-08-18

1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 143/2020

Anmälningsärenden
1. Delegationsbeslut om turistsatsning Hultsfredshemester
2. Ärendestatistik Överförmyndare i samverkan
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