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KSAU § 235/2020 

Markfrågor 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 

Ärendebeskrivning 
VD Helena Grybäck Svensson, projektchef Jens Karlsson och turism- och 
informationschef Malin Albertsson redogör för aktuella markfrågor. 

Skickas till 
VD:n 
Projektchefen 
Turism- och informationschefen 
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KSAU § 236/2020 Dnr 2020/171 

Återköp av X 
Beslut 
Arbetsutskott godkänner upprättat köpekontrakt. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten X sålde kommunen till nuvarande ägare augusti 2019 för 
beslutat taxa på 200 000 kronor. Ägaren önskar nu att Hultsfreds kommun 
ska köpa tillbaka tomten. Ett förslag till köpekontrakt är upprättat. 
Köpeskillingen är satt till 248 449 kronor, däri ingår ersättning med 48 449 
kronor för indragning av el till fastigheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD:n ABHB 2020-11-17 

Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 237/2020 Dnr 2020/169  
 
Begäran om starttillstånd för 
ventilationsåtgärder på Valhall 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge startbesked för entreprenaden som avser att 
byta ut befintliga ventilationsaggregat enligt nedan. 
 
Detta innebär att budgeten på 2 500 000 kr används för ändamålet, samt att 
ytterligare 2 544 000 kr från ”Energieffektiviseringsbudgeten 2021” får 
användas. 
 
Sammanfattning 
AB Hultsfreds Bostäder lämnar förslag på begäran om starttillstånd för 
ventilationsåtgärder på Valhall. 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnaden Valhall har under åren renoverats avseende ventilationen, dock 
har inte alla aggregat/frånluftsfläktar bytts ut. De aggregat som nu behöver 
bytas förser kontoren (tre våningsplan, som bland annat kultur- och 
fritidskontoret hyr), huvudentrén samt samlingslokalen som benämns ”blå 
hallen”. 
 
De befintliga aggregaten/frånluftsfläktarna är uttjänade och behöver 
ersättas för att säkra ventilationsflödet i byggnaden. De befintliga 
aggregaten är placerade i utrymmen som inte är acceptabla ur 
arbetsmiljösynpunkt, därför kommer det nya aggregatet att placeras i nytt 
teknikutrymme som tillskapas i byggnaden på vinden. Stora delar av den 
befintliga utrustningen saknar återvinning, så vid ett byte uppnås även en 
energibesparing. 
 
Budget för detta projekt är på 2 500 000 kr och lägsta inkomna anbud är på 
4 264 000 kr. Sedan tillkommer upparbetade kostnader för projekteringen 
på 280 000 kr, samt uppskattad byggherrekostnad på 500 000 kr. Detta 
innebär att budgeten på 2 500 000 kr inte täcker projektets kostnader, och 
därför föreslås att budgeten ”Energieffektivisering 2021” används för att 
genomföra entreprenaden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse fastighetsingenjör 2020-11-24 
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Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 238/2020 Dnr 2020/172  
 
Stöd till utbyggnad av fibernät i Vena tätort 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att bevilja stöd till VeNet Ekonomiska Förening 
med 177 240:- för utbyggnad av nät till 21 fastigheter i Vena. Beloppet 
belastar 2021 års kostnadsbudget för bredbandsstöd. Krav på återbetalning 
av stödet kan komma i fråga om projektet inte genomförs i sin helhet eller 
kostnader inte kan verifieras i slutredovisningen. 
 
Ärendebeskrivning 
VeNet Ekonomiska Förening har framfört önskemål om kommunalt stöd 
till utbyggnad av sitt fibernät till 21 fastigheter i Vena tätort.  
 
Stödet är på max 8 440:-/hushåll och förutsätter att merparten av de 21 
fastigheterna ansluter sig. Stödet avser till viss del asfalterade ytor. Total 
kostnad beräknas hamna på 177 240:- inkl. moms. Hushållen betalar  
28 000:-/st. inkl. moms. Stödet uppgår till max 8 440:-inkl. moms/hushåll. 
 
Bredbandssamordnaren föreslår att ansökan beviljas. Stödet kan komma att 
återkrävas om planerade volymer eller kostnader inte kan verifieras i 
slutredovisningen. Medel tas från 2021 års budget för bredbandsstöd. 
Kommunen kräver att få ta del av en slutredovisning samt verifikat på 
inbetalning av anslutningsavgifterna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse bredbandssamordnaren 2020-11-17 
 
Skickas till 
Bredbandssamordnaren 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 239/2020 Dnr 2020/173  
 
Utbyggnad av fibernät till nollmeter i Vena 
tätort 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar köpa förläggning av kanalisation till resterade 
hushåll, ca 50 st, i Vena tätort fram till tomtgräns. Säljare är VeNet och 
projektet kommer bara att genomföras under förutsättning att det kan ske i 
samband med utbyggnad av förtätningen om 21 fastigheter som planeras.  
 
Beräknad kostnad uppgår till ca 480 000:- inkl moms. Beloppet belastar 
2021 års investeringsbudget för bredband.  
 
Ärendebeskrivning 
VeNet Ekonomiska Förening har erbjudit möjlighet till samordning av 
bygget av fullt utbyggt kanalisationsnät i Vena med deras utbyggnad till 21 
fastigheter Detta innebär att alla fastigheter är antingen anslutna eller har 
kanalisation i tomtgräns inom Vena tätort.  
 
Kommunens del i kanalisationen utgör en tillgång i kommunens 
anläggningsregister. Kanalisationen ska vara inmätt och dokumenterad. 
Avtal upprättas med VeNet Ekonomiska Förening när del av den ska 
användas av föreningen för att ansluta något hushåll.  
 
Bredbandssamordnaren föreslår att genomföra köpet under förutsättning att 
den övriga utbyggnaden genomförs och samordningen ger önskade 
fördelar. Kostnaden beräknas till ca 480 000:- och medel tas från 2021 års 
investeringsbudget för bredband.  
Kommunen kräver att få ta del av inmätning och en slutredovisning med 
verifikat på kostnader. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse bredbandssamordnaren 2020-11-17 
 
Skickas till 
Bredbandssamordnaren 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 240/2020 Dnr 2020/175  
 
Flytt av uppdraget som bredbandssamordnare 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet får återkomma. 
 
Sammanfattning 
Förslag om flytt av rollen som bredbandssamordnare till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund. 
 
Ärendebeskrivning 
Rollen som bredbandssamordnare i Hultsfreds kommun finns idag under 
kommunstyrelsens förvaltning och har bestått av ett konsultuppdrag till CT 
konsult AB. Från årsskiftet upphör uppdraget till CT konsult och fortsatt 
arbete med bredbandssamordningen föreslås övertas av ÖSK.  
 
Rollen bredbandssamordnare finns beskriven i bredbandsstrategin samt i en 
bilaga till densamma och består i huvudsak av; 

 Omvärldsbevakning samt kartläggning av bredbandsaktörer 
 Kartläggning av bredbandstäckning 
 Hantering av bidragsansökningar 
 Stödjande insatser till byalag, föreningar och andra aktörer  
 Övriga insatser för att öka andelen hushåll med tillgång till fiber 

samt öka andelen anslutna till fibernät 
 
Budget för bredbandsuppdraget är 600tkr och flyttas i samband med 
ombudgeteringen 2021 till ÖSK.  
 
ÖSK föreslås återkomma med reviderat förslag på bredbandsstrategin om 
det visar sig att den behöver anpassas för ÖSK:s organisation. 
 
Beslutsgång 
När en av medlemmarna i förbundet som exempel vill lägga till verksamhet 
utöver tidigare beslutade verksamheter som ingår ska det godkännas av den 
andra medlemmen genom beslut i kommunfullmäktige. Förbundet ska 
också få lämna yttrande för att ge förslag på eventuella åtgärder, kostnader 
och konsekvenser.    
 
Det innebär också att när det sker förändringar som påverkar 
konsortialavtal eller förbundsordning så behöver dessa revideras. Därefter 
ska även det godkännas i kommunfullmäktige hos respektive kommun.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-22 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 241/2020 Dnr 2020/170  
 
Omfördelning av tjänst inom räddningstjänsten 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att aktuell tjänst ska ingå i räddningstjänstens 
ordinarie organisation och budget från och med 2021-01-01. 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänsten avser att omfördela en beredskapstjänst för att inom 
befintlig budget inrymma en dagtidstjänst. 
 
Ärendebeskrivning 
Efter tillsyn av länsstyrelsen gällande Hultsfred kommuns räddningstjänst 
påtalades brister vad gäller bland annat olycksundersökningar och 
sårbarheten i den förebyggande verksamheten. För att få möjlighet att 
uppfylla dessa krav så föreslår räddningstjänsten att omfördela en 
beredskapstjänst till en dagtidstjänst. Detta innebär också att 
räddningschefsberedskapen (RCB) kan löpa på 4 personer istället för 3, och 
kostnaden för kval-beredskap minskar. Även semester för RCB kan beredas 
på längre perioder. Räddningstjänsten kommer också att göra mer tillsyn, 
rådgivning och utbildning till både den enskilda, företag och kommunens 
egna verksamheter. En person finns nu anställd som kan ingå i ordinarie 
organisation och budget. Personen har tidigare jobbat med bland annat 
olycksundersökning hos Trafikverket och är utbildad till räddningsledare 
och har därmed formell kompetens för att inneha beredskap som RCB/TIB. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse räddningschefen 
 
Skickas till 
Räddningstjänsten 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 242/2020 Dnr 2019/178  
 
Svar på motion från Lennart Beijer och Rickard 
Wästerlund, båda V, om förändring av utemiljö 
vid Albäcksskolan 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad genom redovisningen av pågående projekt.  
 
Sammanfattning 
Ett förslag till svar på motionen lämnas till arbetsutskottet från barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Lennart Beijer och Rickard Wästerlund, båda V, 
har 2019-11-21 lämnat in en motion om att göra en ordentlig upprustning 
av utemiljön vid Albäcksskolan. 

 
Motionen tar upp vikten av en god arbetsmiljö för att öka elevernas resultat 
och för att förebygga psykisk ohälsa bland unga genom att stimulera till 
aktivitet och rörelse. 
 
Arbetsutskott beslutade § 3/2020 att remittera motionen till barn- och 
utbildningschefen i samråd med samhällsbyggnadsgruppen.  
 
Kontakt med motionsställarna har tagits för att säkerställa motionens 
intentioner.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat följande förslag till svar på 
motionen: 
 
”Skolområdet vid Sågdammen 
Albäcksskolans elever och NO-lärare ansökte om ett bidrag (LONA-
bidraget) från Naturvårdsverket 2016 för att genomföra ett projekt för att 
skapa uteklassrum och naturslinga runt Sågdammen vid skolan. Elevernas 
tankar och idéer togs fram i samarbete med stadsarkitekt Sara Dolk. Det 
sökta bidraget från Naturvårdsverket gavs endast till naturprojekt vid 
bäcken i anslutning till Sågdammen med en finansiering på 30% av 
kostnaderna vilket ledde till att projektet inte genomfördes. 
 
Albäcksskolans elevråd tog fram nya idéer och önskemål kring skolans 
utemiljö 2018. Stadsarkitekt Sara Dolk och projektchef Jens Karlsson hade 
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en avstämning med elevrådet på skolan för att ta tillvara på elevernas idéer 
i det fortsatta arbetet. 
 
Förslag på ritningar och kalkyl togs fram under 2018 för området kring 
Sågdammen. I projektet ingår samordning av tre delar runt Sågdammen: 
Hultsfred makeover, skolområdet och området vid Hagadal. Kalkylen 
enligt förslaget uppgår till 6 miljoner kronor för de tre delarna. 
 
Avsatta medel finns i kommunens investeringsbudget för 2021 och 2022 
för projektering och genomförande av utemiljön kring Sågdammen.  
 
Avsatta medel under 2021 för genomförande av projektering uppgår till 
250 000 kronor och avsatta medel under 2022 för utförande av projektet 
uppgår till 2 500 000 kronor. Projektets genomförande är under 
förutsättning att sökta externa bidrag erhålls.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lennart Beijer och Rickard Wästerlund, båda V, 2019-11-21 
Kommunfullmäktige § 136/2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3/2020 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2020-10-28 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 243/2020 Dnr 2019/60  
 
Revidering av ordningsföreskrifter 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att tidigare föreslagna tillägg av § 16 ska genomföras enligt nedan. 
 
Vidare föreslås att § 19 justeras enligt nedan.  
 
Sammanfattning 
Förslag till revidering av ordningsföreskrifter överlämnas för fastställande. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av en skrivelse med förslag om koppeltvång för hundar 
längs strandpromenaden utmed sjön Hulingen i Hultsfred beslutade 
arbetsutskottet § 78/2019 om en översyn av formuleringen i 
ordningsföreskrifterna och gav Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
(ÖSK) i uppdrag att återkomma med förslag till formulering i 
ordningsföreskrifterna. 
 
ÖSK lämnade 2019-10-02 yttrande om att i samband med revideringen har 
även översyn av övriga paragrafer skett. Ingen annan ändring behöver 
göras förutom då justering av 16 §. Den text som är markerad i fetstil är 
den som lagts till. 
 
Förslag till ny lydelse 16 §  
Hundar ska hållas kopplade inom följande områden: På 
strandpromenaden utmed sjön Hulingen i Hultsfred och vid badplatser, 
förutom vid anvisade hundbadplatser.  
 
De ska också hållas kopplade vid försäljningsplatser medan handeln pågår 
samt under tiden 1 april till och 30 september i park eller plantering. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 5/2020 att återremittera ärendet till ÖSK 
medavsikt att se över tidsintervallen för användning av fyrverkerier, § 19 
ordningsföreskrifterna. 
 
ÖSK har nu lämnat yttrande enligt följande: 
 
”Beredning återremitterat ärende (19 §) 
Nuvarande lydelse av 19 §:s 
Användning av pyrotekniska varor på allmän plats tillåts bara på påskafton, 
valborgsmässoafton samt nyårsafton till klockan 01.00 påföljande dag. 
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Under övriga tider på året krävs polismyndighetens tillstånd. 
 
Observera att 19 § avser användning av pyrotekniska varor på alla platser 
inom kommunen som är offentliga platser enligt 1 kap 2 § första stycket  
1–4 ordningslagen om inte annat anges.  
 
Begravningsplatser, idrottsplatser, slalombackar samt av kommunen 
särskilt anordnade motionsspår, lekplatser, campingplatser och friluftsbad 
jämställs med offentlig plats.  
 
Detta regleras i 2-3 § i de lokala ordningsföreskrifterna. 
 
Alltså regleras inte användning av pyrotekniska varor på privat mark i 
ordningslagen.  
 
Det har historiskt inte varit ett större problem med användandet av pyro-
tekniska varor på offentlig plats. Lagstiftningen gällande användandet av 
pyrotekniska varor har också de senaste åren reglerats hårdare. Marknaden 
har blivit mer reglerade och det har inneburit krav på specialistkunskap och 
utbildning för användande av vissa pyrotekniska varor. 
 
Med hänsyn till ovanstående fakta föreslås följande nya lydelse (struken 
text föreslås tas bort och fetstil är tillagd text): 
 
Användning av pyrotekniska varor tillåts bara på påskafton, valborgs-
mässoafton samt nyårsafton till klockan 01.00 påföljande dag. Användning 
av pyrotekniska varor på allmän plats kräver polismyndighetens 
tillstånd året runt. Under övriga tider på året krävs polismyndighetens 
tillstånd.” 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 78/2019, 215/2019, 5/2020 
Tjänsteskrivelse från projektchefen 2019-10-02 
Inkomna yttranden 
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2020-01-08 
Tjänsteskrivelse projektchefen 2020-10-29 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 

16



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-12-01 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 244/2020 Dnr 2020/174  
 
Remiss avseende förslag till revidering av 
Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt 
bistånd 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända remissen till socialnämnden för att 
återkomma till arbetsutskottet med förslag till yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialstyrelsen har översänt förslag till revidering av Socialstyrelsens 
allmänna råd om ekonomiskt bistånd på remiss. Yttrande ska vara 
Socialstyrelsen tillhanda senast den 19 januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss förslag till revidering av Socialstyrelsens allmänna råd 
om ekonomiskt bistånd 
 
Skickas till 
Socialnämnden 
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KSAU § 245/2020 Dnr 2020/168  
 
Remiss om förordnande av begravningsombud 
från och med 2021-01-01 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar ge kansliet i uppdrag att överlämna förslag på 
begravningsombud till Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Förslag till nytt begravningsombud ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 
den 18 december 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Det tidigare begravningsombudet har entledigats från sitt uppdrag. Beslutet 
om entledigande gäller från den 1 januari 2021. Länsstyrelsen ska därför 
förordna ett nytt begravningsombud för Hultsfred, Lönneberga, Målilla och 
Gårdveda, Järeda, Virserum, Vena och Mörlunda-Tveta (samtliga ingår i 
Aspelands pastorat) från och med den 1 januari 2021. 
 
Hultsfreds kommun ges tillfälle att, i enlighet med 50 § 
begravningsförordningen (1990:1147), föreslå en eller flera personer som 
kan vara lämpliga för uppdraget som ombud enligt begravningslagen. Vid 
bedömningen av om personen är lämplig ska Länsstyrelsen särskilt ta 
hänsyn till kunskaper inom ekonomi samt till kunskap om och förståelse 
för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder. Kommunen kan 
även föreslå personer som kommer från andra trossamfund eller andra 
livsåskådningsorganisationer än Svenska kyrkan och är verksamma inom 
kommunens område. Länsstyrelsen ser gärna att kommunen föreslår 
personer som inte innehar uppdrag eller anställning i Svenska kyrkan. 
 
Förslag till nytt begravningsombud ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 
den 18 december 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om förslag på begravningsombud 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
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KSAU § 246/2020 Dnr 2020/166  
 
Skrivelse om Tönshult bevakningstorn 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att överlämna skrivelsen till kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Göran Berglund har 2020-11-16 lämnats in en skrivelse till 
kommunstyrelsen gällande bevakningstornet i Tönshult. I skrivelsen 
framgår bland annat att tornet är ca 20 meter högt. Sedan ca 50 år har tornet 
saknat användningsområde. Underhållet är nu eftersatt och till tornet 
hörande träkonstruktioner, som trappornas steg i trä och överbyggnad, är i 
ganska dåligt skick. Själva tornkonstruktionen i järn är helt intakt. 
Skriftställaren föreslår att möjligheten att kunna använda tornet som 
besöksmål undersöks. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Göran Berglund 2020-11-16 
 
Skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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KSAU § 247/2020 Dnr 2020/176  
 
Kulturmiljöprogram 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge uppdrag till kultursekreteraren att tillsätta en 
arbetsgrupp med representant från miljö- och byggnadsnämnden, turism- 
och informationsenheten samt kultur- och fritidsförvaltningen för att ta 
fram ett förslag till förstudie för ett kulturmiljöprogram. 
 
Kommunen finansierar belopp upp till 100 000 kronor för 2021 och 2022, 
motsvarande samma belopp som länsstyrelsen eventuellt beviljar. 
Finansieringsfrågan får återkomma när länsstyrelsen lämnat besked om 
eventuellt bidrag. 
 
Slutligen beslutas att kultursekreteraren får i uppdrag att sammanställa en 
ansökan om bidrag till förstudien från länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att i 
samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen undersöka förutsättningarna 
för en förstudie till ett nytt kulturmiljöprogram. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade § 50/2020 att ge kultur- och 
fritidsförvaltningen i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen i 
uppdrag att undersöka förutsättningarna för en förstudie till ett nytt 
kulturmiljöprogram. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat följande förslag: 
 
”Kulturmiljöprogrammen i regionen tas fram gemensamt med kommunerna 
och Kalmar läns museum. Kultursekreteraren har varit i kontakt med miljö- 
och byggnadsförvaltningen samt bebyggelseantikvarier, enhetschef och 
verksamhetschef för Kalmar läns museum. 
 
Eftersom kulturmiljöprogrammet har direkt koppling till översiktsplan och 
platsutveckling inom kommunen är det också viktigt att programmet 
förankras inom alla de förvaltningar som kan beröras samt även externa 
aktörer och  
intressenter. 
 
Det kan då röra sig om externa aktörer och intressenter med kunskap inom  
kulturområdet men också inom miljö, natur eller liknande.  Exempel på det 
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är hembygdsföreningar, Virserums konsthall samt övriga 
landsbygdsföreningar. 
 
Förslag 
Efter samråd med byggnadsantikvarierna på Kalmar Läns Museum föreslås 
att arbetsgrupp bildas enligt förslag bilaga 1. 
 
Medel för projektet söks av Länsstyrelsen senast den 30 november 2020. 
Medel söks för de två nästkommande åren 2021 och 2022. Hultsfreds 
kommun skjuter till medel motsvarande de eventuella medel som blir 
beviljade. Medel ska motsvara det sökta beloppet på 100 000 kr förutsatt att 
ansökan blir beviljad och gäller för de två åren 2021 och 2022 då 
förundersökningen planeras att genomföras.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 50/2020 
Tjänsteskrivelse och bilagor från kultursekreteraren 2020-11-25 
 
Skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 248/2020   
 

Anmälningsärenden 
1. Skrivelse om bowlinghallen i Hultsfred 
2. Beslut från infrastrukturdepartementet om överklagande av 

Trafikverkets beslut om föreskrifter om hastighetsbegränsningen på 
väg 23 
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KSAU § 249/2020 Dnr 2020/180  
 
Uppföljning musikskolan - komplettering till 
beslut om taxa för musikskolan 2021 gällande 
elever folkbokförda i annan kommun 
 
Förslag  
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till taxa 
för musikskolan 2021, för elever som ej är folkbokförda i Hultsfreds 
kommun. 
 
Sammanfattning 
Komplettering av taxa för musikskolan 2021 gällande elever folkbokförda i 
annan kommun. Två olika kategorier av taxa föreslås; taxa för orkester och 
taxa för individuell undervisning eller individuell undervisning samt deltar 
i orkester. 
 
Ärendebeskrivning 
Målgrupp för musikskolans verksamhet är elever i grundskola och 
gymnasium, folkbokförda i Hultsfreds kommun och avgiftsfri undervisning 
i ämneskurs gäller för dessa. Då undervisning även kan erbjudas elever 
folkbokförda i annan kommun, bör taxa beslutas för berörda elever. 
 
Två olika kategorier av taxor föreslås, dels en taxa för elever som endast 
deltar i orkester, dels en för elever som deltar i orkester och har individuell 
undervisning eller endast har individuell undervisning. 
Taxa för orkester per termin: 995 kr 
Taxa för individuell undervisning/individuell undervisning och deltar i 
orkester per termin: 4 029 kr. 
 
Övriga villkor gäller enligt ”Bilaga taxebestämmelser musikskolan”. 
Terminskostnad debiteras berörd hemkommun. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 66/2020 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KSAU § 250/2020 Dnr 2020/58  
 
Digitala lösningar på förenklad administration 
vid sammanträden 
 
Beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen från kommunkansliet samt 
meddelar kommunfullmäktige att redovisning har skett. 
 
Sammanfattning 
Kommunkansliet lämnar svar på uppdrag från kommunfullmäktige 
gällande digital signering och utvärdering av digitalt mötessystem. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunkansliet fick i uppdrag efter beslut i kommunfullmäktige § 
44/2020-05-25 att se över införande av digital signering och återkomma 
vad gäller finansiering. I uppdraget ingick också att se över digitalt 
mötessystem med voteringsfunktion. 
 
Digitala signeringar 
Genom att köpa styckvisa signeringar har kostnaden kunnat hållas nere 
jämfört med att köpa in ett särskilt system för att signera protokoll och 
andra liknande handlingar. Denna typ av signering används inom hela 
kommunkoncernen. 
 
En rutin för hantering av digitala signeringar har tagits fram och nu 
används digital signering även inom nämndadministrationen. 
 
Digitala mötessystem med voteringssystem 
Detta har visat sig vara lite mer komplicerat. Kommunkansliet har 
undersökt marknaden och har haft visning av två system. Det system som 
motsvarar dagens krav på tillgänglighetsdirektivet skulle innebära stora 
kostnader. Dessutom skulle själva mötesdelen se annorlunda ut då 
systemen har ett annat upplägg för själva mötesdelen i plattan. Med detta 
bedömer kommunkansliet att det kan vara bättre att invänta och se vad det 
kommer för lösningar framöver. 
 
Ett mötessystem skulle dock kunna öppna upp för möjligheter med 
webbsändning av till exempel kommunfullmäktige då mötessystemen ofta 
är ”byggda” utifrån att de webbsänds. 
 
Utvärdering 
De mötessystem kommunkansliet tittat på är Meeting Spyder och 
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Quickchannel. Fokus i första hand är att hitta ett system för digital votering.  
 
Meeting Spyder 
Detta system kräver att alla politiker har nya iPads. IT-tekniker är viktig 
både under testperiod och i skarpt läge. Mycket handpåläggning både från 
IT, sekreterare och politiker, då man skulle behöva hoppa mellan 
Netpublicator och Meeting Spyder under mötet. En låg prislapp från ca 
2000 kronor/månad. Här använder man sig av Teams eller vad kunden själv 
använder. 
 
Quickchannel 
Här krävs också en del handpåläggning från både ordförande och 
sekreterare. Detta system är anpassat efter tillgänglighetsdirektivet vilket 
gör att det är lättöverskådligt och smidigt. Det syns på prislappen också, 
90 000 kronor år ett och därefter ca 5 500 kr/månad. 
 
Även här behöver man hoppa mellan de olika systemen eller helt enkelt ha 
samma mötesupplägg som de byggt sitt system på. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2020-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2020 
Kommunstyrelsen § 36/2020 
Kommunfullmäktige § 44/2020 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2020-11-17 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
Kommunfullmäktige 
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KSAU § 251/2020    
 
Måltidspeng till gymnasieelever 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att kostnaden på 258 888 kr för måltidspeng för 
gymnasieelever får belasta kost- och serviceenhetens budget. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av smittspridningen Covid-19 så har barn- och 
utbildningsnämnden fattat beslut om att helt gå över på distansundervisning 
på gymnasiet fram till jullovet. 
 
I samband med detta har barn- och utbildningsförvaltningen beslutat om att 
erbjuda måltidspeng till alla elever. Måltidspeng ges med 36kr/dag. Detta 
är samma belopp som eleverna får vid APL – Arbetsplatsförlagt lärande. 
Totalt berör detta 483 elever under 20 dagar. När eleverna äter på skolan är 
kostnaden 9,20kr/dag för kommunen. Således är 26,8kr/dag ofinansierat. 
Den totala ofinansierade kostnaden för dessa 20 dagar uppgår därmed till 
258 888 kr. Föreslaget är att denna kostnad får belasta kost- och 
serviceenhetens budget. 
 
Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret 
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