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Ärendelista  2020-12-15 
 

 
 Val av protokolljusterare samt 

godkännande av dagordning 
  

§ 260 Presentation kompetensfonden 2020/201  

§ 261 Handlingskraft Hultsfreds kommun 2020/195  

§ 262 Ny motion från Lennart Beijer, V, om 
Hulingen runt 

2020/177  

§ 263 Ny motion från Lennart Davidsson, KD, 
om röjning av träd och buskar längs gator 
och vägar 

2020/167  

§ 264 Flytt av uppdraget som 
bredbandssamordnare 

2020/175  

§ 265 Val av nytt Dataskyddsombud från och 
med 2021-02-01 

2020/186  

§ 266 Energi- och klimatrådgivning i samverkan 2020/189  

§ 267 Remiss Kompletterande promemoria till 
betänkandet En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik (SOU 2020:54) 

2020/184  

§ 268 Remiss av Nationell plan för radioaktivt 
avfall 

2020/185  

§ 269 Demokratistuga och deklaration för 
demokratin 

2020/190  

§ 270 Vaccinationsfrågor gällande Covid-19 2020/197  

§ 271 Förändring av tjänst på 
utvecklingskontoret 

2020/196  

§ 272 Arrendeavtal Hultsfreds och Virserums 
marknader 

2020/199  

§ 273 Anmälningsärenden 2020/1  
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KSAU § 260/2020  Dnr 2020/201  
 
Kompetensfond för att möjliggöra det livslånga 
lärandet för alla medarbetare 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge chefen för livslånga lärandet i uppdrag att ta 
fram förslag i enlighet med dagens diskussioner. Innehållande alla de 
byggstenar som beskrivs i ärendet, samt färdigt förslag på 
engångsavsättning av medel, årlig finansiering och förslag på vilka 
organisationsformer kommunen bör ha för att hantera de olika 
byggstenarna i Kompetensfonden. 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har nio strategier för att möta 
kompetensutmaningen i Sveriges kommuner. Den första strategin handlar 
om hur man kan stödja medarbetarnas utveckling. 
 
Kristina Ankarhamn Råsmark, chef för det livslånga lärandet presenterar på 
dagens sammanträde en strategi för hur kommunen samordnat ska jobba 
med att ytterligare stimulera det livslånga lärandet hos de anställda i 
kommunen. Förslaget innehåller tre olika insatsområden, ett 
finansieringsförslag och organisationsförslag. Förslagets övergripande 
namn är kompetensfond. En kompetensfond som skapar förutsättningar för 
lärande och för en kultur där man är stolt över att lära sig nytt, delar det 
man kan med sina kollegor och älskar att göra det bästa för varje 
kommuninvånare. I kompetensfonden finn tre byggstenar. 
Kompetenskonto 
Internuniversitet 
Innovationsfond 
 
Förslaget till finansiering skulle kunna innebära att kommunen avsätter en 
engångssumma pengar för en fond för de anställdas kompetensutveckling 
framåt i tiden. Likaså att kommunen årligen avsätter en del till samma fond. 
Utöver det så föreslås också att centrala medel avsätts för medarbetarnas 
önskan om att testa nya metoder och innovationer i sin verksamhet. 
Organisationsformen skulle kunna vara en personalstiftelse eller 
organiseras inom ramen för kommunens ordinarie verksamhet, eller en 
blandform av detta. Ekonomichefen redogör för olika alternativ som står 
till buds och behöver utredas vidare. Chefen för livslånga lärandet redogör 
för utredning som gjorts gällande organisationsform samt hur flera andra 
kommuner har gjort inom samma områden som detta förslag täcker. 
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Skickas till 
Chefen för livslånga lärandet 
Ekonomichefen 
 
 

4



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-12-15 

1(3) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 261/2020 Dnr 2020/195  
 
Satsningen ”Handlingskraft Hultsfreds kom-
mun” i syfte att stötta lokal handel med anled-
ning av covid - 19 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen ska 
genomföra handelssatsningen ”Handlingskraft Hultsfreds kommun”.  
 
Kostnaden för satsningen, upp till 670 000 kronor, finansieras genom beslut 
i kommande ombudgetering. 
 
Näringslivsutvecklare med ansvar för handelsfrågor får i uppdrag att teckna 
avtal med aktörerna och verkställa projektet.  
 
Sammanfattning 
Kommunens krisledning har diskuterat behovet av insatser för att stötta 
lokal handel, ge kommuninvånarna möjlighet att handla lokalt och tryggt, 
samt att samtidigt uppmana till att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer för att begränsa smittspridning av covid – 19. Turism- 
och informationschef Malin Albertsson samt kultur- och fritidschef Tommy 
Svensson Pöder fick uppdraget att se över hur en sådan satsning skulle 
kunna se ut. Samråd har skett med näringslivssamordnare med ansvar för 
handel, chef för arbete och integration samt med trygghetschef.  
 
Ärendebeskrivning 
Lokal handel har med anledning av situationen kring covid – 19 en 
utmanande period. Då det är ovisst hur länge situationen kommer att pågå, 
avser kommunen att tillsammans med lokala handlare att skapa ett 
erbjudande där kommuninvånare uppmanas att stötta lokal handel, med 
möjlighet att handla på distans och med fri hemkörning.  
 
Koncept 
Satsningen har sin grund i en treenighet mellan det offentliga, näringsliv 
och invånare, där kommun och handlare bidrar genom att rabattera 
invånarnas köp under en begränsad period. Invånarna uppmanas att handla 
lokalt och gärna på distans direkt av medverkande handlare. Upplägget 
innebär att invånarna under våren 2021 får 20% rabatt på köp upp till 500 
kr hos de lokala handlare som är med i satsningen. Varje medverkande 
handlare har maximalt 500 köp á 500 kr som ingår. Medverkande handlare 
står för hälften av den 20%-iga rabatten och kommunen för den andra 
hälften. Vid ett antagande om att satsningen genererar 30% i ”ny” 
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omsättning som medverkande handlare annars inte skulle få, skulle insatsen 
kunna innebära en total ökad omsättning till lokal handel på cirka 
1 600 000 kr. 
 
I satsningen ingår möjlighet till fri hemkörning av varor inom kommunen, 
eller av butikens eventuella egna hemkörningsservice. Kommunens kultur- 
och fritidsförvaltning samt arbetsmarknadsenhet står för denna del av 
satsningen. Tjänsten för hemkörning kan komma att förlängas i tid året ut 
om behov och intresse av den kvarstår. Satsningen och 
hemkörningstjänsten gäller för detaljhandel och inte för matvaror, alkohol, 
tobak eller stora kapitalvaror som inte får plats i en personbil. Andra varor 
än matvaror som köps i lokal matvaruaffär omfattas dock av satsningen.  
 
Marknadsföring görs genom ett utskick till alla hushåll, samt via en 
hemsida som är kopplad till visithultsfred.se. Marknadsföring görs även i 
sociala medier samt via handlarnas egna kanaler. I alla led finns vikten av 
att noggrant följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska risk för 
smittspridning av covid-19. 
 
Kostnader  
Kostnadsberäkningen baseras på att kunden får 20% rabatt;100 kr, på köp 
upp till 500 kr hos deltagande butiker. Om 25 butiker deltar i satsningen 
och kommunen står för hälften av rabatten, så innebär detta ett kostnadstak 
på maximalt 25 000 kr per deltagande butik, som kommunen står för.   
 
10% rabatt enligt ovan                      625 000 kr 
Utskick till alla hushåll                      40 000 kr 
Marknadsföring digitala kanaler           5000 kr 
Total kostnad                                   670 000 kr                                   
 
Kultur- och fritidsförvaltningen och arbetsmarknadsenheten står för 
samordning och utförande av själva transporttjänsten, vilken huvudsakligen 
kommer att utföras av personer i olika former av 
arbetsmarknadsanställningar. Kostnader för arbetstid, fordon, drivmedel, 
med mera finansieras huvudsakligen via befintlig budget för respektive 
verksamhet eftersom kostnaderna för dessa är svåra att uppskatta på 
förhand. 
 
Lagrum 
Kommuner får enligt 2 kap. 8 § första stycket i kommunallagen genomföra 
åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Individuellt 
inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns 
synnerliga skäl för det. 
 
Enligt SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, får den situation vi nu 
befinner oss i betraktas som extraordinär. Det innebär att ”synnerliga skäl” 
enligt paragrafens andra stycke kan vara uppfyllda när det gäller vissa typer 
av stöd, i vart fall om företaget tillhör en bransch som drabbats hårt av 
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pandemin. Enligt SKR kan det inte uteslutas att olika former av stöd till 
följd av covid-19 kan ges ut utan hinder av 2 kap. 8 § KL.  
 
Enligt lagen om vissa kommunala befogenheter, 3 kap. §1, får kommuner 
bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med funktionshinder en 
anställning om de inte i tillräcklig omfattning inom kommunen kan få 
lämpliga anställningar på annat sätt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschef, kultur- och fritidschef 
och chef för arbete och integration 2020-12-11 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 262/2020 Dnr 2020/177  
 
Ny motion från Lennart Beijer, V, om Hulingen 
runt 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kultur- och 
fritidsförvaltningen i samråd med Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
(ÖSK) 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 Hulingen runt med cykel har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, har 2020-11-26 lämnat in en 
motion om Hulingen runt med cykel. I motionen framförs att sjön Hulingen 
spelar en viktig roll för Hultsfreds självkänsla. Motionsställaren föreslår att 
möjligheterna till att uppföra en cykelled runt sjön Hulingen undersöks.  
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lennart Beijer, V 
Kommunfullmäktige § 117/2020  
 
Skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 263/2020 Dnr 2020/167  
 
Ny motion från Lennart Davidsson, KD, om 
röjning av träd och buskar längs gator och 
vägar 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) 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 röjning av träd och buskar längs gator och vägar har lämnats 
in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Davidsson, KD, har 2020-11-19 lämnat in 
en motion om röjning av träd och buskar längs gator och vägar. I motionen 
framkommer att på många ställen i kommunen har träd och buskar tillåtits 
breda ut sig vilket är en trafikfara. Motionsställaren föreslår därför att 
överflödig och trafikfarlig växtlighet tas bort från gator och vägar. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lennart Davidsson, KD, 2020-11-19 
Kommunfullmäktige § 116/2020  
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 264/2020 Dnr 2020/175  
 
Flytt av uppdraget som bredbandssamordnare 
 
Förslag  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta om att kommunstyrelsen lämnar över följande uppdrag till Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK): 
- uppdraget att ansvara för kommunens Bredbandsstrategi och 
bredbandssamordning 
- uppdraget att vara utförarorganisation för skolskjutssamordning.  
 
Uppdragen införs i ÖSK:s förbundsordning.  
 
Vidare föreslås att godkänna övriga justeringar i förbundsordningen enligt 
bilagt förslag.  
 
Sammanfattning 
Hultsfreds kommun har ett behov av att omorganisera sin hantering gällande 
bredbandsfrågor och skolskjutshandläggning. Föreslaget är att lämna över 
båda uppdragen till ÖSK. Överlämnande av uppdrag kräver ändringar i för-
bundsordningen och därför beslut av både Högsby och Hultsfreds kommu-
ner. I samband med detta föreslås ytterligare några justeringar av förbunds-
ordningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun har ett behov av att omorganisera sin hantering gällande 
bredbandsfrågor och skolskjutshandläggning. Diskussioner har skett för att 
kunna hitta en lösning genom att flytta båda uppdragen till ÖSK. 
Överlämnande av uppdrag kräver ändringar i förbundsordningen och därför 
beslut av både Högsby och Hultsfreds kommuner. 
 
Ansvaret för bredbandsfrågor ligger idag på Kommunstyrelsens  
E-utvecklingskontor, 0,5 tjänst genom konsult. Ansvaret för 
skolskjutshantering finns idag på kommunstyrelsens utvecklingskontor men 
utförs på uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden, 0,25 tjänst. 

Ansvaret för bredbandsstrategin och bredbandssamordningen 
lämnas över till ÖSK ifrån E-utvecklingskontoret 
E-utvecklingskontoret, kommunstyrelsens förvaltning, ansvarar för 
kommunens bredbandsstrategi och tjänsten som bredbandssamordnare finns 
där.Det 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, likaså ansvaret för 
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bredbandsstrategin. 
 
Rollen bredbandssamordnare finns beskriven i kommunens 
bredbandsstrategi 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 600 tkr och föreslås flyttas i samband med 
ombudgeteringen 2021 till ÖSK. Tjänstegraden beräknas till cirka 50 % för 
att hantera uppdraget. Det kommer också finnas behov att, kort- och 
långsiktigt, köpa in viss kompetens via konsult. Utöver driftbudget finns det 
investeringsmedel inom Hultsfreds kommun för att hantera uppdraget. Dessa 
hanteras på samma sätt som övriga investeringar inom kommunen med 
startbesked och övrig politisk hantering. 
 
ÖSK kan under 2021–2022 behöva återkomma med reviderat förslag på 
bredbandsstrategin. 
 
I samband med detta så justeras E-utvecklingskontorets verksamhetsidé 
enligt redovisad bilaga. 

Att vara utförarorganisation för skolskjutssamordning lämnas 
över till ÖSK men fortsatt utförs på uppdrag av Barn- och 
utbildningsnämnden 
Skolskjutshanteringen är delvis en myndighetsutövning som idag ligger hos 
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) som ansvarig nämnd. 
Handläggningen och delar av beslutsfattandet sker på delegation av 
medarbetare hos Utvecklingskontoret. 
 
På grund av att medarbetare ska sluta inom Utvecklingskontoret och att det 
stundar en omorganisation så har frågan om att flytta denna funktion till 
ÖSK blivit aktuell.  
 
Tidigare har ansvaret för de regionala- och bevakningen av de nationella 
infrastrukturfrågorna flyttat från Utvecklingskontoret till ÖSK. Det finns 
således en naturlig koppling till skolskjutsfrågan inom ÖSK.  
ÖSK hanterar också flera andra myndighetsfrågor kopplade till 
infrastruktur/trafik såsom parkeringsövervakning, parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade samt lokala trafikföreskrifter. 
 
Om en flytt av skolskjutsfrågan blir aktuell innebär det att 
myndighetsutövningen kommer ligga kvar hos barn- och 
utbildningsnämnden och endast handläggning sker av ÖSK. ÖSK blir således 
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en utförarorganisation åt BUN.  
 
Men en dialog pågår med jurister på SKR och med BUN om vad som är 
möjligt och lämpligt framöver. Således kan det visa sig att ärendet slutligen 
utformas som ett förslag till överlämnandet av uppdraget till ÖSK i sin 
helhet. Det skulle i sådana fall innebära att även myndighetsutövningen 
flyttas över till ÖSK. Eventuellt kan det komma som ett tilläggsförslag 
längre fram när förvaltningarna ser vad som är mest rationellt och rättssäkert. 
 
Skolskjutsfrågan kräver en tjänstegrad på cirka 25 % utslaget över året. 
Tyvärr är handläggningen väldigt säsongsbaserad så tjänstegraden kan 
variera mellan 0–100 % vissa månader. Det finns således ett behov att 
samordna uppdraget med annan verksamhet för att kunna säkerställa en 
rimlig belastning över hela året. 
 
I samband med överföringen av uppdraget till ÖSK så justeras 
Utvecklingskontorets verksamhetsidé och antal tjänster minskar med 0,25 
enligt redovisad bilaga. 

Det föreslås ytterligare justering av förbundsordningen – 
förtydligande av krisledning. 
I nuvarande förbundsordning för ÖSK finns det behov av några justeringar 
för att bättre överensstämma med verkligheten. Dessa finns i bilagt förslag 
till förbundsordning. Kursiv överstruken text föreslås utgå och fetstil kursiv 
text föreslås införas i följande paragraf: 
 
§ 5. Krisledning  
Om medlems krisledningsnämnd eller kommunens ledande tjänsteperson 
eller den tjänsteperson som leder medlems krisledningsarbete så beslutar  
ska förbundet ingå samordna sig med i medlemmens ledningsorganisation 
för kris eller katastrofer, när det i medlemskommunen råder höjd beredskap 
eller föreligger en extra ordinär händelse. Vardera medlemmen och 
förbundet bär i dessa situationer sina egna kostnader. 
 
Utöver detta föreslås ett antal språkliga förändringar och förtydliganden som 
återfinns i bilagt förslag till ny förbundsordning. 

Beslutsgång 
När en av medlemmarna i förbundet vill lägga över verksamheter till 
förbundet kräver det ändring av förbundsordningen och beslut i samtliga 
förbundsmedlemmars kommunfullmäktige. Förbundet ska också få lämna ett 
yttrande. 
 
Eftersom ÖSK endast ska vara utförarorganisation för 
skolskjutshandläggningen så lämnas inte uppdraget över i sin helhet ifrån 
BUN. ÖSK kan inte då vara myndighetsutövande i frågan så som 
Utvecklingskontoret har varit. Därför krävs en ändring i BUN:s 
delegationsordning där delegationen till utvecklingskontoret återtas.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichefen 2020-11-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 240/2020 
Tjänsteskrivelse kommunchef 2020-12-13 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 265/2020 Dnr 2020/186  
 
Val av nytt Dataskyddsombud från och med 
2021-02-01 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att utse Victoria Åberg till 
Dataskyddsombud från och med 1 februari 2021. 
 
Samtidigt beslutas att Felicia Kurjenkallios nuvarande uppdrag som 
Dataskyddsombud upphör från och med 1 februari 2021. 
 
Sammanfattning 
Nuvarande Dataskyddsombud kommer att vara tjänstledig stor del av 2021. 
Eftersom alla myndigheter är enligt dataskyddsförordningen skyldiga att 
utse ett Dataskyddsombud så måste ett nytt utses. Varje nämnd, styrelse 
och förbund är personuppgiftsansvariga och har därmed det yttersta 
ansvaret för att dataskyddsförordningen efterlevs. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje nämnd, styrelse och förbund i en kommun är 
personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas i respektive 
förvaltning. Det är den personuppgiftsansvarige som bestämmer för vilka 
ändamål uppgifter ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Som 
personuppgiftsansvarig har man det yttersta ansvaret över att 
dataskyddsförordningen efterlevs. En del i att efterleva 
dataskyddsförordningen är för myndigheter och vissa andra organisationer 
att utse ett Dataskyddsombud.  
 
Dataskyddsombudets uppdrag är att kontrollera att dataskyddsförordningen 
följs inom organisationen, informera och ge råd, vara kontaktperson för 
Datainspektionen och vara kontaktperson för de registrerade. 
 
Nuvarande Dataskyddsombud kommer att vara tjänstledig stor del av 2021. 
Eftersom alla myndigheter är enligt dataskyddsförordningen skyldiga att 
utse ett Dataskyddsombud så måste ett nytt utses. 
 
Förslag 
Förslag lämnas att utse administratör Victoria Åberg, kommunkansliet, som 
Dataskyddsombud och entlediga administratör Felicia Kurjenkallio från 
och med 2021-02-01. Detta ska meddelas till Datainspektionen.  
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Notering 
Från 1 januari 2021 kommer Datainspektionen byta namn till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Dataskyddsombudet 2020-12-04 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 266/2020 Dnr 2020/189  
 
Energi- och klimatrådgivning i samverkan 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta, under rådande 
ekonomiska förutsättningar, om att fortsätta samverkan inom Energi- och 
klimatrådgivningen med Mönsterås kommun som huvudpart samt övriga 
ingående kommuner.  
 
Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att stötta Mönsterås kommun med 
kostnader för Energi- och klimatrådgivningen under kvartal 1 år 2021 vid 
behov och om maximalt 20 000 kr. Kostnaden föreslås belasta budgeten för 
Fastighetsförvaltningen Hultsfreds kommun. 
 
Sammanfattning 
Hultsfreds kommun har samverkat med 5 andra kommuner för att leverera 
energi- och klimatrådgivning till allmänheten under åren 2018-2020.  
Mönsterås kommun har varit utförare och Hultsfreds kommuns insats har 
varit finansierat till fullo av Energimyndigheten. För kommande 
utlysningsperiod föreslås en fortsättning av samverkan. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun har under åren 2018-2020 tillsammans med 
Vimmerby-, Högsby-, Borgholm- och Mörbylånga kommuner samverkat 
om energi- och klimatrådgivning genom Mönsterås kommuns utförande.  
 
Nu inväntas information från Energimyndigheten vilka kommande 
förutsättningar för energi- och klimatrådgivning blir. Under liknande 
förutsättningar är det aktuellt att fortsätta samverkan. Det är därmed inte 
känt under vilka kommande år det går att erhålla stöd eller vilken stödnivå 
som blir aktuell. Dock har det getts indikation på att stöd gäller från januari 
2021 och att utformning ska anpassas för ett längre perspektiv. Detta 
kommer bli känt och uylyst under kvartal 1 år 2021. Under denna tid löper 
verksamhet på och Mönsterås står med kostnader, det kan bli aktuellt med 
en stöttande summa för att täcka omkostnader tills det att utlysningar är 
ombesörjda. Detta beräknas bli max 20 000 kr per kommun. 
 
Energi- och klimatrådgivningen i Hultsfreds kommun har under år 2020 
resulterat i följande: 
13 st. rådgivningar för privathushåll eller företag 
5 st. aktiviteter inom kommunikation eller media. Till exempel solsafari, 
webbinarium och kommunikation under Trafikantveckan samt utbildning 
för företagare om energieffektivisering. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrategen 2020-12-04  
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 267/2020 Dnr 2020/184  
 
Remiss Kompletterande promemoria till 
betänkandet En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik (SOU 2020:54) 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att avstå från att lämna yttrande på remissen. 
 
Sammanfattning 
Justitiedepartementet har översänt kompletterande promemoria till 
remissen En långsiktigt hållbar migrationspolitik SOU 2020:54. 
 
Ärendebeskrivning 
Justitiedepartementet har översänt kompletterande promemoria till 
remissen En långsiktigt hållbar migrationspolitik SOU 2020:54. Svar på 
remissen ska vara justitiedepartementet tillhanda senast den 10 januari 
2021. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Kompletterande promemoria till betänkandet En 
långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 259/2020 
 
Skickas till 
Justitiedepartementet 
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KSAU § 268/2020 Dnr 2020/185  
 
Remiss av Nationell plan för radioaktivt avfall 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att avstå från att lämna yttrande på remissen. 
 
Sammanfattning 
Nationell plan för radioaktivt avfall har sänts ut på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Strålsäkerhetsmyndigheten har sänt  Nationell plan för radioaktivt avfall på 
remiss. Yttrande på remissen ska vara Strålsäkerhetsmyndigheten tillhanda 
senast den 31 januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss Nationell plan för radioaktivt avfall 
 
Skickas till 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
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KSAU § 269/2020 Dnr 2020/190  
 
Demokratistuga och deklaration för demokratin 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att underteckna den 
gemensamma deklarationen för demokratin. 
 
Vidare föreslås att kommunen ska, om möjligt, delta i det gemensamma 
undertecknandet i samband vid invigningen av demokratistugan i Kalmar 
12 mars 2021. 
 
Sammanfattning 
En skrivelse från landshövding Peter Sandwall har översänts till länets 
kommuner om att underteckna en gemensam deklaration för demokratin. 
Vidare kommer en demokratistuga sättas upp i Kalmar i mars och i 
samband med detta kan kommunen göra aktiviteter på hemmaplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Under den här mandatperioden uppmärksammar regeringen, via kommittén 
”Demokratin 100 år”, den svenska demokratins 100 års-jubileum. Tanken 
är att, tillsammans med myndigheter, kommuner, föreningsliv, näringsliv 
och andra, stärka och utveckla demokratin i Sverige.  
 
Ett sätt att göra detta på, är den demokratistuga som ska turnera runt till 
samtliga län för att spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka 
kunskapen om demokratin samt uppmuntra till engagemang och eftertanke.  
 
Demokratistuga och deklaration 
Den 12-17 mars 2021 kommer demokratistugan till Kalmar. Även om 
stugan fysiskt placeras i Kalmar vill länsstyrelsen att detta ska bli ett 
evenemang för hela länet. Detta skulle kunna ske genom att kommunerna i 
länet uppmärksammar den viktiga demokratin genom egna aktiviteter. 
 
I samband med invigningen av demokratistugan fredagen den 12 mars 
planeras för ett samtal på residenset kring demokrati i vid bemärkelse. 
Tanken är att länets samtliga tolv kommuner vill delta i samtalet och då 
också undertecknar deklarationen. Givetvis är detta ett beslut som varje 
kommun själv måste ta.  
 
”Deklarationen för demokrati” har tagits fram av kommittén och 
Länsstyrelsen Kalmar län undertecknade det i våras. Deklarationen syftar 
till att ena de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och 
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uppmuntra att fler tar tydlig ställning och arbetar för att stärka demokratin. 
De aktörer som antar deklarationen åtar sig att bidra till de åtaganden som 
anges i deklarationen.  
 
Åtaganden i deklarationen 
Deklarationen lyder enligt nedan: 
 
”Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och 
rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, 
extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att 
demokratin står sig stark även i framtiden genom att:  

- verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det 
demokratiska systemet,  

- arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och  
- bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och 

respekt”.  
 
Utöver dessa punkter kan ytterligare punkter tillföras om kommunen själv 
så önskar. 
 
På webbplatsen www.vardemokrati.se/ataganden finns förslag på fler 
punkter. 
 
Notering 
Länsstyrelsen kommer att kontakta varje kommuns kommunikatör för att 
följa upp förfrågan och diskutera hur kommunen kan delta i länets 
”demokrativecka”. 
 
Om nuvarande läge fortfarande råder planeras andra lösningar än fysiskt 
möte på residenset i Kalmar. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från landshövdingen 
Tjänsteskrivelse från kanslichefen 2020-12-08 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 270/2020 Dnr 2020/197  
 
Vaccinationsfrågor gällande Covid-19 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att med anledning av rådande situation vad gäller 
åtgärder i samband med covid-19 får kommunchefen Lars-Erik Rönnlund 
delegation att fatta nödvändiga beslut inklusive ekonomiska och 
anställningsärenden för sitt uppdrag utifrån instruktion för kommunchefen, 
fastställd av kommunstyrelsen § 125/2019. 
  
Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman även vid kris eller svår 
på frestning samt ansvarar för det förberedande arbetet och kommunens 
organisation för krisledning. 
  
Det gäller koncernövergripande inklusive kommunens alla bolag, 
samverkansorgan och förbund. Vidare ges kommunchefen delegation att ge 
utsedda ställföreträdare i krisledningsgruppen beslutanderätt. Detta för att 
kunna hålla kontinuitet i krisledningsarbetet.     
  
Kommunchefens beslut ska anmälas till kommunstyrelsen och meddelas 
eventuell berörd nämnd. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun har en hög smittspridning av Covid-19 och behöver 
samtidigt vara redo att delta i det stora vaccinationsprogram som nu ska 
ske. Det bedöms krävas snabba och extraordinära beslut under kort tid. Att 
få beslutsfattandet så nära verkställandet är väsentligt. Därför föreslås 
utökad delegation för kommunchefen inom ramen för 
krisledningsuppdraget. Det ska bildas en beredningsgrupp för hela länet 
som ska kunna bistå Regionen och Länsstyrelsen i planeringen av 
vaccinationen. Regionen kommer också behöva kommunernas hjälp i 
vaccineringsarbetet. Samordning i länet är väsentlig. Redan i början av 
januari 2021 så behöver kommunen vara redo. Mycket av 
förberedelsearbetet kommer att behöva ske under julhelgerna. 
 
Skickas till 
Kommunchefen 
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KSAU § 271/2020 Dnr 2020/196  
 
Förändring av tjänst på utvecklingskontoret 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att berörd tjänst 100% enligt 
ärendebeskrivning utgår ur utvecklingskontorets organisation. Tjänst på 
75% med delvis motsvarande uppgifter inrättas på Additivt Teknikcenter 
AB. 
 
Utvecklingskontoret får behålla 50% tjänstebudget för kommande 
nyrekrytering. Finansiering av överskjutande 25% tas med i 
ombudgeteringen för 2021. 
 
Sammanfattning 
Förslag till förändring av tjänst på utvecklingskontoret. 
 
Ärendebeskrivning 
En tjänst vid utvecklingskontoret 100% har ägnats åt 50% arbete med 
Additivt Teknikcenter (ATCAB) samt 50% näringslivsarbete med visst 
personalansvar.  Utifrån förändrade förutsättningar för tjänsteinnehavaren 
så har förslag om överenskommelse upprättats som innebär att tjänsten 
utmönstras ifrån Utvecklingskontoret och inrättas på ATCAB. Samtidigt 
minskas tjänsteinnehållet till 75%. Tjänsten kommer bestå av dagligt arbete 
på ATCAB men också allmänt näringslivsarbete dock utan personalansvar. 
Utvecklingskontoret föreslås få behålla budget för 50% tjänst för att kunna 
göra nyrekrytering i kommande omorganisation av Utvecklingskontoret. 
Detta skulle i sådana fall innebära att det saknas finansiering för 25% av 
dessa. Detta eftersom Utvecklingskontoret kommer att få lämna över 75% 
av sin 100%-iga tjänstebudget till ATCAB.  
Av 100% tjänstebudget blir det: 
+75% till ATCAB 
+50% till Utvecklingskontoret. 
= 25%, ökat finansieringsbehov. 
Finansiering av dessa 25% föreslås tas med i ombudgeteringen för 2021. 
 
I avvaktan på omorganisation på utvecklingskontoret tar kommunchefen 
över personalansvaret för berörd personal. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunchefen 2020-12-11 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 272/2020 Dnr 2020/199  
 
Arrendeavtal Hultsfreds och Virserums 
marknader 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att inga avgifter tas ut för arrende under 2020 för 
marknaderna i Hultsfred och Virserum. 
 
Ärendebeskrivning 
På grund av coronapandemin har inga marknader kunnat genomföras under 
året. För marknaderna i Hultsfred och Virserum finns arrendeavtal med 
avgift på vardera 25 000 kr per år.  
 
Skickas till 
Ab Hultsfreds Bostäder 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 273/2020   
 

Anmälningsärenden 
1. Skrivelse med synpunkter om trygghet för personer i 

beroendeställning inom LSS – socialnämndens arbetsutskott har 
2020-11-23 behandlat skrivelsen 

2. Delegationsbeslut om finansiering av måltidspeng till 
Albäcksskolan  
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