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KSAU § 224/2020 Dnr 2020/162  
 
Omdaning Stålhagen 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna AB Hultsfreds Bostäders (ABHB) förslag att riva fem 
huskroppar, Granitvägen 26, 28, 30, 32, 34 samt gamla panncentralen. 
Samt att kommunen finansierar detta med upp till 13,9mnkr. Medel till 
detta tas av det sedan tidigare tillskjutna aktieägartillskottet till ABHB.  
 
Vidare föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott på uppdrag av 
kommunfullmäktige slutligen ska ta ställning till eventuell rivning av 
förskolan på Granitvägen 15 och de lägenheter i Virserum som 
Migrationsverket lämnar.  
 
Kommunfullmäktige föreslås också att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i 
uppdrag att i samråd med ABHB föra dialogen om eventuell kommunal 
medfinansiering i frågan vad gäller Granitvägen 15 och lägenheterna i 
Virserum som Migrationsverket lämnar. I uppdraget ska även ingå att ta 
fram förslag på andra insatser som kommunen och ABHB kan göra 
tillsammans för att utveckla området Stålhagen. 
 
Sammanfattning 
Besluta om finansiering till ABHB för rivningskostnader samt ta principiell 
ställning till ABHB:s önskade rivning av fastigheter. 
 
Ett förslag att riva fem huskroppar i området Stålhagen har tagits fram samt 
en kostnad för det. Kommunen föreslås delta i finansiering av rivningen 
med 13,9mnkr. Utöver det överväger ABHB rivning eller omstrukturering 
av ytterligare fastigheter i Stålhagen samt Virserum. Kommunen föreslås 
även delta i finansiering av dessa. 
 
Besluten om rivningar bedöms vara av principiell karaktär och därför ska 
kommunfullmäktige även ta ställning i sakfrågan. 
 

Ärendebeskrivning  

Migrationsverket upphör med sin verksamhet i Hultsfreds kommun 
2021 
Antalet människor som söker skydd i Sverige har minskat under en längre 
tid. I takt med att antalet asylsökande minskar så minskar även antalet som 
behöver få sin bostad ordnad av Migrationsverket. Migrationsverket har 
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nyligen beslutat att avveckla all verksamhet i Kalmar län. 
 
I januari 2020 så beslutade Migrationsverket, i samråd med AB Hultsfreds 
Bostäder och Hultsfreds kommun, att säga upp samtliga lägenheter i 
kommunen. Avvecklingen ska vara helt genomförd i januari 2021. 
 
Migrationsverket har sedan slutet av 80-talet hyrt ett varierande antal 
lägenheter i kommunen.  När beslutet togs att avveckla så hyrde 
Migrationsverket ca:105 lägenheter i Hultsfred. Flera av dem stod redan 
tomma i början av 2020. Ytterligare 45 lägenheter hyrdes i Virserum och 
där påbörjades avvecklingen under hösten 2020. Migrationsverket har nu 
helt lämnat Stålhagen och fåtalet lägenheter återstår i Virserum att 
avveckla. 

ABHB och kommunen gör gemensam sak i omstruktureringen – 
kommunen deltar i finansieringen och fullmäktige ska ta ställning 
eftersom det är av principiell karaktär 
Beslut om att riva i denna omfattning bedöms vara av principiell karaktär 
och därför ska kommunfullmäktige ta ställning i frågan. 
 
I samband med att Migrationsverket lämnar har kommunen och ABHB 
arbetat med omformningen av Stålhagen och lägenheterna i Virserum. 
ABHB har utrett olika alternativ för de tomma huskropparna.  
Lägenheterna bedöms vara i dåligt skick för renovering. Nyproduktion 
bedöms vara ekonomiskt effektivare för att nå dagens boendestandard.  
 
Därför har ABHB tagit fram ett förslag där fem huskroppar, Granitvägen 
26, 28, 30, 32, 34, rivs. Även gamla panncentralen föreslås rivas. 
 
Vad gäller lägenheterna i Virserum har ännu inga kostnader beräknats. 
ABHB fortsätter att utreda olika alternativ för dessa lägenheter. Varav ett 
kan vara rivning. 
 
I samband med att överenskommelsen tecknades med Migrationsverket om 
att lämna alla lägenheter för asylboende så har kommunen och ABHB haft 
utgångspunkten att kommunen ska delta i finansieringen av 
omstruktureringen på ett sätt som gör att övrig verksamhet i ABHB inte 
drabbas. 
 
Flera förändringar i Stålhagen planeras – kommunen planerar 
eventuellt att lämna vissa av lokalerna där förskola bedrivs 
I samband med att kommunens nya förskola blir klar så har kommunen 
gjort bedömningen att lokalerna man har på Granitvägen 15 inte längre 
kommer att behövas. Enligt hyresavtalet mellan kommunen och ABHB så 
ska kommunen stå för kostnaderna för en återställning av lokalerna till 
bostäder. Kommunen och ABHB bedömer att det troligen inte är 
kostnadseffektivt att återställa dessa lokaler till bostäder. Ett alternativ att 
överväga bör därför vara rivning. 
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Kostnader och finansiering 
ABHB har av Migrationsverket erhållit 5,2mnkr för avvecklingen i 
Stålhagen och Virserum.  ABHB har gjort en kostnadskalkyl för rivning av 
Migrationsverkets lägenheter i Stålhagen. Nettokostnaden efter 
Migrationsverkets ersättning bedöms till 13,9mnkr. Således är det den 
kostnad som kommunen föreslås finansiera. 
För rivning av Granitvägen 15(förskolan) och de åtgärder som kan bli 
aktuella i Virserum finns i nuläget inga beräkningar klara.  ABHB avser att 
återkomma i den frågan senare. 
 
Nettokostnaden på 13,9mnkr för rivning i Stålhagen samt för ytterligare 
åtgärder kommer att belasta ABHB:s resultat respektive år de uppstår.  
 
Kommunen har idag ett kapital i ABHB (eget kapital) på totalt 99,5mnkr. 
Sedan tidigare finns i det egna kapitalet ett aktieägartillskott på 18mnkr 
som inte blivit utnyttjat utan som förstärkt bolagets egna kapital. Med 
anledning av detta bedömer kommunen att det i nuläget inte finns behov av 
att kommunen lämnar ytterligare aktieägartillskott för att täcka de förluster 
som uppstår i samband med rivningen. Finansiering kan tas av kommunens 
redan tillskjutna kapital. 
 
I kommande rivningsetapper kan dock behovet uppstå av ytterligare 
aktieägartillskott varför KSAU föreslås att i dialog med styrelsen för 
ABHB bestämma storlek på eventuellt aktieägartillskott till bolaget och 
sedan återkomma till kommunfullmäktige med förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-17 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 225/2020 Dnr 2020/99  
 
Projekt medborgardemokrati i samverkan med 
ICLD 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att en ansökan om en ettårs förberedelse i att arbeta 
med medborgardemokrati genom verktyget Consulproject ska göras hos 
ICLD. Arbetsutskottet beslutar därutöver att överenskommelse om ett 
partnerskap med Elgeyo Marakwet County som partnerskapskommun ska 
göras.   
 
Förberedelsen förväntas starta i januari 2021. Den totala budgeten 
uppskattas till 240 – 300 tkr, och finansieras av ICLD. Ersättning för 
arbetstid ges. Därutöver tillkommer eventuell konsultkostnad för att skriva 
projektansökan (25 tkr). Denna kostnad finansieras från kontot för 
administrativ utveckling.  
 
Vidare beslutar arbetsutskottet att i samband med förberedelsen ge 
informationsenheten möjligheten att stänga ner systemen ”Debattforum” 
och ”Synpunkten” samt att tillhandahålla alternativt sätt att ta emot och 
publicera politiska frågor från invånare till dess att Consul eller annat 
verktyg är på plats.  
 
Sammanfattning 
Informationsenheten lämnar förslag på projekt medborgardemokrati i 
samarbete med ICLD. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun har tidigare haft ett flerårigt samarbete med ICLD om 
ett projekt i North West District Council i Maun, Botswana. Kommunen 
har nu via ICLD fått en möjlighet att ingå i en finansierad förberedelse för 
att prova ett nytt sätt att arbeta med medborgardialog. Verktyget Consul är 
en plattform och ett arbetssätt för medborgardemokrati, som används i ett 
antal kommuner i Europa och i världen. 
 
ICLD och SKR International önskar att en svensk kommun prövar denna 
plattform och arbetssätt, som utgår från samma sätt att se på 
medborgardemokrati som kommunallagen och SKR, Sveriges Kommuner 
och Regioner. 
 
Idag har kommunen två olika system för att ta emot synpunkter och 
politiska inlägg från invånarna. De två system som används nyttjas i låg 
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grad av invånarna, och har fått återkommande kritik från handläggarna på 
olika förvaltningar.  Idag finns heller inga möjligheter för invånarna att 
tycka till om varandras synpunkter, rösta eller koppla dem till budget.  
 
Det huvudsakliga syftet är att undersöka hur Hultsfreds kommun 
långsiktigt kan arbeta med förslag, debatter och medborgarbudget med 
ökad transparens och delaktighet hos invånarna. 
 
Informationsenheten blir projektägare, med eventuellt stöd av inhyrd 
administrativ resurs som finansieras av projektet. ICLD har även erbjudit 
Hultsfreds kommun stöd i själva projektarbetet och med dokumentation.  
Projektet, inklusive ersättning för arbetstid, skulle finansieras helt av ICLD. 
Budgeten omfattar enligt ICLD 240 – 300 tkr för ett år. Den innefattar inga 
kostnader för den svenska parten. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 144/2020 
Tjänsteskrivelse turism- och informationschefen 2020-11-11 
 
Skickas till 
Informationsenheten 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 226/2020 Dnr 2017/93  
 
Vattenverksamheter i detaljplanen för 
Herrstorpet 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ta bort vattenverksamheten, bostäder på vatten, 
ur nuvarande detaljplanearbete, för att kunna återkomma i separat 
detaljplan. Vattenverksamheten för bryggområdet minskas ner så ytan är 
mindre än 3000 m2 med möjlighet att justera placeringen, dock ej till den 
plats avsedd för bostäder på vatten. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag på vattenverksamheter i detaljplanen för Herrstorpet redovisas 
för arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
I detaljplanen för Herrstorpet finns idag två områden för som innebär 
vattenverksamhet där tillstånd alternativt dispens måste sökas. Områdena är 
vart och ett större än 3 000m2.  
Dispens söks av Länsstyrelsen och de handlägger vattenverksamhet under 
en yta av 3 000m2. För vattenverksamhet större än 3 000m2 så krävs 
tillstånd via domstol vilket är en längre process på ett till två år. 
 
För att kunna slutföra detaljplanen så finns det tre alternativ gällande 
vattenverksamheterna. 
1. Ta bort vattenverksamheten, bostäder på vatten och flytta upp samt 

minska ner brygg området så ytan är mindre än 3000 m2 till den plats 
där bostäder på vatten är planerat på nuvarande planförslag. 

2. Söka tillstånd för vattenverksamhet och gå vidare med det planförslag 
som är idag. Detta innebär att detaljplanen inte kan antas förrän tidigast 
under år 2022. 

3. Ta bort vattenverksamheten, bostäder på vatten från detaljplanen och 
beställa en ny detaljplan för endast bostäder på vatten. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från avdelningschefen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 218/2020 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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KSAU § 227/2020 Dnr 2017/93  
 
Vision för centrumområdet i detaljplanen för 
Herrstorpet 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att marken där tegelugnen är placerad markeras 
med planbestämmelsen N (natur) och skyddas samt att miljön i 
centrumområdet bevaras enligt förslag 1 nedan. 
 
Sammanfattning 
En vision för centrumområdet i detaljplanen för Herrstorpet redovisas för 
arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
I mitten av detaljplanen för Herrstorpet ligger de gamla gårdsbyggnaderna, 
området är idag markerat med C för centrum i detaljplanen. I 
planbeskrivningen till granskningsskedet står följande beskrivning gällande 
området. 
 
Kulturcentrum 
I planen mittdel föreslås användningen centrum som möjliggör utveckling 
av Herrstorpets gård, ett kulturcentrum. Förslaget innebär att kopplingar 
inom området och till Hultsfreds centrum förbättras. Tanken är att de 
befintliga nyttobyggnaderna ska kunna bevaras och användas för kultur- 
och 
besöksändamål. 
Centrumorådet är navet i området och har direktkontakt med föreslaget 
brygg område W1. 
 
Byggnadskultur 
Tegelugnen med brännugnen skyddas i planen med rivningsförbud (r1) 
eftersom den anses vara en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Dessutom är 
den försedd med varsamhetskrav genom bestämmelsen k1; tegelugnens 
karaktärsdrag vad gäller sten sockel med eldningsskott och tegelfasad på 
Sten sockeln ska bibehållas. 
Ambitionen är att hitta användningsområden för de övriga byggnaderna 
tillhörande Herrstopets gård (med undantag av bostadshuset). Kommunen 
kommer att jobba aktivt för att nyttobyggnaderna ska kunna fyllas med 
aktiviteter och skapa underlag för underhåll och därmed undgå förfall. 
 
Gällande tegelugnen så är plan avdelningens förslag att lägga den på 
naturmark samt skydda den med rivningsförbud och varsamhetskrav enligt 
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nuvarande planbeskrivning. 
 
När det gäller övriga byggnader på centrumområdet så finns det idag inget 
skydd för dem i plankartan utan man kan göra det mesta på området, se 
beskrivning av beteckningen C (centrum); 
 
Enligt Boverkets allmänna råd och föreskrift:  
Boverkets föreskrifter om detaljplan: Användningen centrum ska tillämpas 
för områden för kombinationer av handel, service, tillfällig vistelse, 
samlingslokaler, kontor och annan jämförlig verksamhet som ligger centralt 
eller på annat sätt ska vara lätta att nå. Även komplement till verksamheten 
centrum ingår i användningen. Boverkets allmänna råd om redovisning av 
reglering i detaljplan: Användningen centrum kan betecknas C och kan vid 
färgläggning ges brun färg. 
 
Förslag gällande centrumområdet; 
1. Miljön i området bevaras som småskaligt och lantligt genom att i 

planen begränsa byggnadshöjd, takutformning, byggrätt, färg etc. 
Området markeras enbart med C utan begränsningar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från avdelningschefen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 217/2020 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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KSAU § 228/2020 Dnr 2020/145  
 
Motion från Åke Nilsson, Lennart Davidsson, 
Monica Bergh och Anders Andersson, samtliga 
KD, om att stärka den medicinska kompetensen 
i äldreomsorgen 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till socialnämnden för 
beredning. 
 
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 att stärka den medicinska kompetensen i äldreomsorgen har 
lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Åke Nilsson, Lennart Davidsson, Monica Bergh 
och Anders Andersson, samtliga KD, har 2020-10-15 lämnat in en motion 
om att stärka den medicinska kompetensen i äldreomsorgen. I motionen 
framgår bland annat att bristerna i fråga om medicinsk kompetens i 
äldreomsorgen har fått stor uppmärksamhet i samband med 
coronapandemin men problemet går längre tillbaka än så. Med anledning 
av detta föreslås bland annat att behovet av förstärkt kompetens i 
äldreomsorgen analyseras. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Åke Nilsson, Lennart Davidsson, Monica Bergh och Anders 
Andersson, samtliga KD, 2020-10-15 
Kommunfullmäktige § 93/2020 
 
Skickas till 
Socialnämnden 
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KSAU § 229/2020 Dnr 2020/157  
 
Remiss Digital agenda Kalmar län 2021-2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända remissen till informationsenheten för 
att återkomma till arbetsutskottet med yttrande. 
 
Sammanfattning 
Remissen Digital agenda för Kalmar län 2021-2022 överlämnas till 
arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har översänt Digital agenda för Kalmar län 2021-2022 
på remiss. Svar på remissen ska vara Region Kalmar län tillhanda senast 
den 18 januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss digital agenda för Kalmar län 2021-2022 
 
Skickas till 
Informationsenheten 
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KSAU § 230/2020 Dnr 2020/138  
 
Svar på remiss En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik SOU 2020:54 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet och översända 
detsamma till justitiedepartementet. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till yttrande på remissen har överlämnats till arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Justitiedepartementet har översänt En långsiktigt hållbar migrationspolitik 
SOU 2020:54 på remiss. Svar på remissen ska vara justitiedepartementet 
tillhanda senast den 7 december 2020. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 211/2020 att översända remissen till 
socialnämnden för yttrande. 
 
Yttrande har nu lämnats. Sammanfattning av yttrandet är enligt följande: 
” Hultsfreds kommun anser sammantaget att utredningens förslag syftande 
till en långsiktigt hållbar migrationspolitik inte är tillräckliga. Det behövs 
ett helhetsperspektiv på migrations- och integrationsfrågan. I direktiven har 
utredningen begränsats till att omfatta migrations- och asylprocesser, men 
då dessa har stor påverkan på integrationsprocesserna borde även dessa 
aspekter tagits i beaktande. Utredningen har inte i tillräckligt hög grad tagit 
i beaktande kommunernas kostnader för integration och etablering. 
 
Det Sverige behöver är en långsiktig idé och en plan med 
migrationspolitiken. Utredningen går en bit men inte tillräckligt långt i 
detta avseende.  
Sverige som land, och vissa kommuner i synnerhet, har tagit ett stort ansvar 
i att hjälpa människor som är på flykt. Vi ska även fortsättningsvis ta vårt 
ansvar för människor i nöd men också andra länder måste ta sitt ansvar. 
Därmed anser vi att Sverige inte kan ha en generösare lagstiftning än andra 
europeiska länder, varken vad gäller uppehållstillstånd, 
socialförsäkringssystem, boende eller i övrigt. 
 
Vad gäller frågan om uppehållstillstånd anser vi att tillfälliga 
uppehållstillstånd ska vara regel. En ordning med tillfälliga 
uppehållstillstånd som regel ger tydliga incitament för integration och 
arbetsmarknadsetablering. Permanenta uppehållstillstånd ska tydligt 
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kopplas till kunskaper i svenska och samhällskunskap. Försörjningskrav 
ska gälla vid anhöriginvandring.” 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss En långsiktigt hållbar migrationspolitik SOU 2020:54 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 211/2020 
Yttrande från socialförvaltningen 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 231/2020 Dnr 2020/158  
 
Kulturstipendium 2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att kulturstipendiet 2020 tilldelas Christian Holtzer 
med följande motivering: 
Christian har under många år utforskat norra Småland till fots, med cykel, 
båt, bil och tåg,  
Genom sina böcker inspirerar han till att upptäcka regionen och naturen. 
Inte minst Hultsfreds kommun där han även är verksam. Med sitt skrivande 
i kombination med sin turistiska verksamhet och sitt engagemang möter 
han människor såväl lokalt som från hela världen och är med det en 
uppskattad ambassadör för Hultsfreds kommun och Småland. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen överlämnar förslag till Hultsfreds 
kommuns kulturstipendium 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje år delar Hultsfreds kommun ut ett kulturstipendium på 10 000 kr. 
Kultur-och fritid har fått till uppgift att lämna förslag till kulturstipendiat 
för år 2020. Stipendiet brukar delas ut i samband med kommunfullmäktiges 
sista årsmöte. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kultursekreteraren 2020-11-10 
 
Skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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KSAU § 232/2020 Dnr 2020/160  
 
Investeringsbidrag ridklubben 
 
Beslut 
Ärendet utgår. 
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KSAU § 233/2020 Dnr 2020/163  
 
Anstånd till företag i Hultsfreds kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att företag i Hultsfreds kommun till och med 28 
februari 2021 kan begära anstånd/ förlänga betalningstider på fakturor, 
utställda efter 1 november 2020 från Hultsfreds kommun och Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund, med upp till 6 månader. Villkoret är 
att företaget vid begäran inte har några förfallna skulder till kommunen 
eller Östra Smålands Kommunalteknikförbund. 
 
Vidare beslutas att ingen dröjsmålsränta eller andra avgifter tas ut i dessa 
fall. 

 
Slutligen beslutas att hanteringen sköts av ekonomikontoret i Hultsfreds 
kommun. 
 
Sammanfattning 
Förslag om beslut att lämna anstånd fria från ränta och avgifter för att 
underlätta för företag i Hultsfreds kommun i samband med smittspridning 
av covid-19. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun och Östra Smålands Kommunalteknikförbund erbjöd 
2020-03-18 till 2020-08-31 företag i Hultsfreds kommun möjlighet att få 
anstånd på fakturor/ förlängd betalningstid med 6 månader, utan påförd 
ränta eller andra avgifter.  
 
Med anledning av nu rådande situation i samband med covid-19 vill 
Hultsfreds kommun åter hitta sätt att stötta företagen och ett av dessa är att 
erbjuda företag i Hultsfreds kommun anstånd med betalning av fakturor. 
Ytterligare lättnader är att inte ta ut dröjsmålsränta eller andra avgifter 
kopplat till de beviljade anstånden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichefen 2020-11-13 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 234/2020 Dnr 2020/165  
 
Konsekvensutredning över föreskrifter om 
begränsning av allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar inom Kalmar län för att 
motverka spridning av det nya coronaviruset 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att inte lämna några 
synpunkter på remissen. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt Konsekvensutredning över 
föreskrifter om begränsning av allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar inom Kalmar län för att motverka spridning av det nya 
coronaviruset på remiss. Eventuella synpunkter ska vara länsstyrelsen 
tillhanda senast den 30 november 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Konsekvensutredning över föreskrifter om begränsning 
av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom Kalmar län 
för att motverka spridning av det nya coronaviruset 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § /   
 

Anmälningsärenden 
1. Beslut från förbundsdirektionen för kännedom till arbetsutskottet - 

Svar på skrivelse om praktiska lösningar på trafikfrågor i Mörlunda 
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