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Ärendelista  2021-01-19 

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning 

§ 1 Aktuellt läge för planer om vindkraft i 
Tönshult 

§ 2 Inriktningsbeslut om att ingå i ny 
programperiod för LEADER/Astrid 
Lindgrens Hembygd för åren 2021 - 2027 

2020/182 

§ 3 Handlingskraft Hultsfreds kommun 2020/195 

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

2020/186 

§ 5 Energi- och klimatrådgivning i samverkan 2020/189 

§ 6 Demokratistuga och deklaration för 
demokratin  

2020/190 

§ 7 Förändring av tjänst på 
utvecklingskontoret 

2020/196 

§ 8 Revisionsrapport granskning av 
verksamheten vid fritidsgårdar Hultsfreds 
kommun 

2020/115 

§ 9 Remiss avseende förslag till revidering av 
Socialstyrelsens allmänna råd om 
ekonomiskt bistånd 

2020/174 

§ 10 Remiss Digital agenda Kalmar län 2021-
2022 

2020/157 

§ 11 Beslutsattestanter 2021 2020/204 

§ 12 Förslag till riktlinjer för post, gods och
handlingar 

2021/18 

§ 13 Svar på motion från Eva Svedberg, S,
angående rastplats för hundar 

2017/173 

§ 14 Svar på motion från Lennart Beijer och
Rickard Wästerlund, båda V, om 

2019/178 
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förändring av utemiljö vid Albäcksskolan 

§ 15 Svar på motion från Mattias Wärnsberg, S,
om vänortssamarbete med en kommun i 
Israel 

2020/114 

§ 16 Revidering av ordningsföreskrifter 2019/60 

§ 17 Behov av verksamhet och lokaler på
Knektagårdens område 

2020/181 

§ 18 Flytt av uppdraget som
bredbandssamordnare 

2020/175 

§ 19 Överlåtelse av aktie i Virumsvallen AB 2021/14 
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uppräknad sotningstaxa för Hultsfreds 
kommun samt uppräknat 
skorstensfejarmästararvode från och med 
2021-02-01 

2021/15 

§ 21 Undantag av taxa i samband med
hembesök för vaccinering mot covid-19 

2021/20 

§ 22 Översyn av styrdokument 2020 2021/17 

§ 23 Anmälan av delegationsbeslut m m 2021/4 

Närvarolista 
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KS § 1/2021 

Aktuellt läge för planer om vindkraft i Tönshult 
Beslut 
Kommunstyrelsen har mottagit informationen. 

Ärendebeskrivning 
Representant från Stena Renewable AB redogör för planer om vindkraft i 
Tönshult utanför Virserum. 
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KS § 2/2021 Dnr 2020/182 

Inriktningsbeslut om att ingå i ny 
programperiod för LEADER/Astrid Lindgrens 
Hembygd för åren 2021 - 2027 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ta ett inriktningsbeslut om att fortsatt ingå i 
LEADER-området Astrid Lindgrens Hembygd för den nya 
programperioden 2021 - 2027.  

Inriktningsbeslutet innebär fortsatt samverkan med föreningen Astrid Lind-
grens Hembygd kring lokal landsbygdsutveckling, och att medverka till att 
utforma strategi och budget från 2023 samt ansökan till Jordbruksverket. 

Frågan om finansiering får återkomma när underlag för budget från Astrid 
Lindgrens Hembygd är klart.  

Sammanfattning 
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd påbörjar en ny programperiod för 
åren 2021 – 2027, och önskar ett inriktningsbeslut från de samverkande 
kommunerna om man önskar fortsätta att ingå i LEADER-området för 
landsbygdsutveckling.   

Hultsfreds kommun har tidigare godkänt förlängningen av nuvarande 
programperiod fram till år 2023, samt budget för denna. 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd bildades 1995 och  
samverkar med Oskarshamn, Högsby, Hultsfred, Vimmerby, Nässjö och 
Eksjö kommuner kring landsbygdsutveckling genom LEADER inom EU:s 
landsbygdsprogram. Budgeten omfattar 34 miljoner kronor och 
medfinansieringen från kommunerna utgör 33 % av budgeten. 

Kommande programperiod, 2021 - 2027 är kraftigt försenad och kommer 
med största sannolikhet inte att påbörjas förrän tidigast 2023. Minst 5 % av 
landsbygdsprogrammets budget kommer enligt Jordbruksverket att 
reserveras till det fortsatta arbetet och även fortsättningsvis kommer det att 
krävas offentlig medfinansiering från kommuner och regioner. 

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd har 2020-09-16 inkommit med en 
skri-velse om att snarast möjligt få ett inriktningsbeslut av kommunerna 
inför den nya programperioden 2021 - 2027.  
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Inriktningsbeslutet innebär: 
 Att fortsätta samverka med föreningen Astrid Lindgrens Hembygd

kring lokal landsbygdsutveckling genom LEADER -metoden.
 Att medverka till att utforma den strategi och budget som ska gälla

från 2023 samt ansökan som slutligen ska skickas till
Jordbruksverket.

Enligt beslut KSAU § 190/2017 från 2017-09-19 har Hultsfreds kommun 
godkänt förlängningen av programperioden 2016 – 2023, och finansiering 
finns i budget för åren 2021, 2022 och 2023. Den årliga medfinansieringen 
under denna period är beräknad på summan 23 kr per invånare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschefen 2020-12-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 255/2020 

Skickas till 
Informationsenheten 
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KS § 3/2021 Dnr 2020/195 

Handlingskraft Hultsfreds kommun 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet behöver omarbetas och 
arbetsgruppen får återta ärendet för att återkomma längre fram med ett 
starkare förslag. 

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 skapa ett erbjudande 
där kommuninvånare uppmanas att stötta lokal handel, med möjlighet att 
handla på distans och med fri hemkörning.  

Efter diskussioner har arbetsgruppen kommit fram till att ärendet behöver 
omarbetas och arbetsgruppen har därför bett om att få återta ärendet och 
återkomma med ett starkare förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschef, kultur- och fritidschef 
och chef för arbete och integration 2020-12-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 261/2020 

Skickas till 
Arbetsgruppen 
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KS § 4/2021 Dnr 2020/186 

Val av nytt Dataskyddsombud från och med 
2021-02-01 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser 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.  

Notering 
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Från 1 januari 2021 kommer Datainspektionen byta namn till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Dataskyddsombudet 2020-12-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 265/2020 

Skickas till 
Kommunkansliet 
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KS § 5/2021 Dnr 2020/189 

Energi- och klimatrådgivning i samverkan 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, under rådande ekonomiska förutsättningar, om 
att fortsätta samverkan inom Energi- och klimatrådgivningen med 
Mönsterås kommun som huvudpart samt övriga ingående kommuner.  

Vidare beslutar kommunstyrelsen 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 266/2020  

Skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Ekonomikontoret 
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KS § 6/2021 Dnr 2020/190 

Demokratistuga och deklaration för demokratin 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att underteckna den gemensamma deklarationen 
för demokratin. 

Vidare beslutas 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. 

Yrkanden 
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från landshövdingen 
Tjänsteskrivelse från kanslichefen 2020-12-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 269/2020 

Skickas till 
Kommunkansliet 
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KS § 7/2021 Dnr 2020/196 

Förändring av tjänst på utvecklingskontoret 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 271/2020 
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Skickas till 
Utvecklingskontoret 
Ekonomikontoret 
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KS § 8/2021 Dnr 2020/115 

Revisionsrapport granskning av verksamheten 
vid fritidsgårdar Hultsfreds kommun 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna yttrandet på revisionsrapporten. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidschefen har lämnat yttrande på revisionsrapporten 
granskning av verksamheten vid fritidsgårdar i Hultsfreds kommun. 

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att genomföra en 
granskning av verksamheten vid fritidsgårdar. Granskningen ligger inom 
den av revisorerna antagna granskningsplanen. Svar på rapporten ska vara 
revisionen tillhanda senast den 30 november 2020. Förlängd svarstid på 
rapporten har godkänts. 

Arbetsutskottet beslutade § 156/2020 att remittera motionen till kultur- och 
fritidschefen för yttrande. 

Följande yttrande har lämnats på rapporten: 

Kommentarer till den revisionella bedömningen i rapporten 

. Granskningen avgränsas till den frivilliga verksamheten. Intervju har 
genomförts med kultur- och fritidschefen samt verksamhetschefen för 
ungdomsenheten. Det har även genomförts en telefonintervju med 
kommunstyrelsens ordförande. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 
Att kommunstyrelsen säkerhetsställer att fritidsgårdarna är ändamålsenliga. 

 Finns fastställda mål och riktlinjer för verksamheten
 Får kommunstyrelsen någon återrapportering av verksamheten vid

fritidsgårdarna
 Sker uppföljning och utvärdering av verksamheten vid fritidsgårdarna

1. Revisionen skriver
”Vi bedömer att ungdomsenheten/fritidsgårdsverksamheten omfattas av
mål enligt kultur- och fritidsförvaltningens strategikarta som är framtagen
enligt kommunens styrmodell. Strategikartan är fastställd i
kommunfullmäktiges beslut om budget 2020. I samband med
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kommunfullmäktiges beslut att inrätta ungdomsenheten beskrevs 
verksamhetens inriktning och vilka nyckeltal som skulle användas för att 
utvärdera satsningen. 

Inom ramen för ett länsgemensamt samarbete har en värdegrund tagits fram 
för fritidsgårdsverksamheten. Utifrån värdegrunden har verksamheten 
beskrivits i ett antal effektmål. Vi bedömer att värdegrunden och 
effektmålen överensstämmer med inriktningen i beslut att inrätta 
ungdomsenheten.” 

Kommentar 
Fritidsgårdsverksamheten är väl förankrad i kommunens värdegrund och 
policy/riktlinje arbete. 

1.
2. Revisionen skriver
” Vi bedömer att kommunstyrelsen får återrapportering av verksamheten
vid ungdomsenheten/fritidsgårdarna inom ramen för kommunens
styrmodell som del av kultur- och fritidsförvaltningen. I delårsrapporten per
augusti 2019 finns ungdomsenheten/fritidsgårdarna beskriven under viktiga
händelser samt vad gäller budgetavvikelser för utfall och prognos.”

Kommentar 
Vi känner att ungdomsenheten/fritidsgårdarna har en god samverkan med 
förtroendevalda när det gäller återrapportering av verksamhet vid 
ungdomsenheten/fritidsgårdarna. 

3. 3. Revisionen skriver
” Vi bedömer att det delvis sker uppföljning och utvärdering av
ungdomsenheten/fritidsgårdsverksamheten. Det görs uppföljning och
utvärdering av verksamheten inom ramen för arbetsplatsträffar och det görs
även uppföljning av specifika uppdrag till styrgruppen ÖSAM. Det finns
däremot ingen dokumenterad utvärdering av ungdomsenheten eller
specifikt för fritidsgårdarna.

Kommentar
Det sker kontinuerlig uppföljning och utvärdering av
fritidsgårdsverksamheten, men verksamheten måste synliggöra detta på ett
bättre sätt i skrift.

Beslutsunderlag
Missiv och revisionsrapport
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen 2021-01-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6/2021

Skickas till
Revisionen
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KS § 9/2021 Dnr 2020/174 

Remiss avseende förslag till revidering av 
Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt 
bistånd 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet och översända detsamma till 
Socialstyrelsen. 

Sammanfattning 
Socialnämndens arbetsutskott har lämnat förslag till svar på remiss 
avseende förslag till revidering av Socialstyrelsens allmänna råd om 
ekonomiskt bistånd. 

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. Förlängd svarstid på 
rapporten har godkänts. 

Arbetsutskottet beslutade § 244/2020 att översända remissen till 
socialnämnden för yttrande. 

Följande yttrande har nu lämnats: 

”Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd 
upprättades 2013 och har genomgått en revidering 2017. Sedan dess har det 
skett ändringar i lagstiftning och praxis. De allmänna råden behöver därför 
ändras för att följa detta och även samhällsutvecklingen som skett. 

Ändringarna som Socialstyrelsen föreslår förändrar inte arbetet mot 
självförsörjande eller handläggningen av ekonomiskt bistånd för IFO 
Vuxen i Hultsfreds kommun. I handläggningen av ekonomiskt bistånd är 
Socialstyrelsens allmänna råd vägledande men går aldrig före lagstiftning, 
rättspraxis eller det individuella behovet. IFO Vuxens arbete följer gällande 
lagstiftning, rättspraxis och det individuella behovet och arbetar redan 
enligt de ändringar som Socialstyrelsen föreslår i revideringen. En 
revidering enligt förslag av de allmänna råden ses därför som nödvändigt 
för att de ska kunna användas fullt ut som vägledande i det dagliga arbetet 
med ekonomiskt bistånd.” 
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Beslutsunderlag 
Missiv och remiss förslag till revidering av Socialstyrelsens allmänna råd 
om ekonomiskt bistånd 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 244/2020, 7/2021 
Socialnämndens arbetsutskott § 111/2020 

Skickas till 
Socialstyrelsen 
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KS § 10/2021 Dnr 2020/157 

Remiss Digital agenda Kalmar län 2021-2022 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna yttrandet på remissen. 

Sammanfattning 
Informationsenheten har lämnat förslag till svar på remissen Digital agenda 
Kalmar län 2021-2022.  

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. Förlängd svarstid på remissen har godkänts. 

Arbetsutskottet beslutade § 229/2020 att överlämna remissen till 
informationsenheten för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande. 

Följande yttrande har lämnats: 

”Hultsfreds kommun är positiv till att gemensamma strategidokument och 
planer tas fram. Samverkan inom områden där varje enskild kommuns 
kompetens inte alltid finns eller räcker till är nödvändigt för att lyckas. 

Nedan följer tre områden där vi vill ge några övergripande synpunkter. 

Konkretisera 
I yttrandet till den digitala agendan för 2019 - 2020 framhölls att det var 
positivt med ett fokus på handlingsplaner och konkreta insatser samt försök 
att peka ut ansvar och uppskattade resursbehov. I uppdateringen för 2021 - 
2022 finns exempel på konkreta insatser men också allmänt hålla 
formuleringar såsom ”arbeta för”, ”stödja” och ”utveckla”. Dessa mer 
allmänt hållna formuleringar vore önskvärt att precisera mer i konkreta 
insatser eller åtgärder. 

Sätt tidsramar 
Samtidigt som det sker samverkan kring digital agenda, så sliter varje 
kommun för sig för att öka digitaliseringen. För att underlätta planering och 
prioritering av egna insatser i kommunen är det därför av stor vikt att 
innehållet i den digitala agendan är så konkret som möjligt. Ytterligare 
något som saknas i agendan är tidsramar och eventuella tidpunkter för när 
insatser ska ha varit genomförda och/eller ha fått resultat. 
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Använd begreppen mål och insatser mer konsekvent 
Inom de fem områdena används ibland samma formuleringar som mål och 
insatser, det märks på så sätt att olika arbetsgrupper arbetar med områdena. 
Som mål bör det uttryckas vad som ska bli bättre och/eller vilket tillstånd 
som ska nås och det ska också kunna mätas. Insatserna ska sedan 
konkretisera hur dessa mål ska nås. Flera mål i den digitala agendan är 
snarare insatser, exempelvis mål som börjar med ”utveckla”, ”stärka” och 
”tillgängliggöra”. För att den digitala agendan ska hänga ihop bör 
användandet av begreppen ses över.” 

Beslutsunderlag 
Missiv och remiss digital agenda för Kalmar län 2021-2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 229/2020, 8/2021 
Yttrande från e-Utvecklingschef 2021-01-05 

Skickas till 
Region Kalmar län 
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KS § 11/2021 Dnr 2020/204 

Beslutsattestanter 2021 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om beslutsattestanter och ersättare för 
kommunstyrelsens verksamheter 2021. 

Vidare beslutas att kommunchefen har rätt att under året besluta om 
förändringar av beslutsattestanter med anledning av personalförändringar. 

Sammanfattning 
Förslag till beslutsattestanter för 2021 har lämnats av ekonomikontoret. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har sammanställt lista över beslutsattestanter och 
ersättare för tillgångs- och skuldkonton samt för ansvar och verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomiassistent 2020-12-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 11/2021 

Skickas till 
Ekonomikontoret 
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KS § 12/2021 Dnr 2021/18 

Förslag till riktlinjer för post, gods och 
handlingar 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ”Riktlinjer för post, gods och 
handlingar” och ge kommunkansliet uppdraget att hålla riktlinjerna aktuella 
genom uppdateringar vid behov. 

Riktlinjerna ska delges samtliga förvaltningar inom kommunkoncernen. 

Sammanfattning 
Ett förslag till riktlinjer har tagits fram för att få till en enhetligare hantering 
inom kommunkoncernen i det pågående arbetet med informationssäkerhet 
samt i framtagandet av underlag för framtida beslut om e-arkiv. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med riktlinjerna är att få till en enhetligare hantering av den 
information som kommer genom olika kanaler till kommunen samt även 
det som upprättas inom kommunen. Detta är en del av arbetet inom 
informationssäkerhet som pågår. Riktlinjerna är också en viktig del i 
arbetet med att få fram ett underlag inför ett kommande beslut om e-arkiv. 

Riktlinjerna är framtagna i dialog med säkerhetsskyddschefen, 
vaktmästeriet, nämndsekreterare, IT-chef och kommunkansliet. 

Dokumentet är helt nytt i sin modell och ska vara till hjälp för olika 
situationer inom dokumenthantering. Bland annat om hemliga handlingar, 
skyddad identitet, GDPR, e-post och gallring. Dokumentet bör hållas 
ständigt uppdaterat för att fylla funktionen som aktuella riktlinjer. Med 
anledning av detta föreslås kommunstyrelsen ge uppdrag till 
kommunkansliet om att hålla dokumentet akutellt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichefen 2021-01-05 
Förslag till Riktlinjer för hantering av post, gods och handlingar 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 13/2021 

Skickas till 
Kommunkansliet 
Samtliga förvaltningar 
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KS § 13/2021 Dnr 2017/173 

Svar på motion från Eva Svedberg, S, angående 
rastplats för hundar 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
utifrån förslaget från AB Hultsfreds Bostäder. 

Sammanfattning 
AB Hultsfreds Bostäder (ABHB) har fått i uppdrag att lämna yttrande över 
motion från Eva Svedberg, S, samt inkommen skrivelse om rastplats för 
hundar i Hultsfred. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Eva Svedberg, S, har 2017-11-09 lämnat in en 
motion angående rastplats för hundar. Nedanför tennisbanorna vid Hagadal 
finns en inhägnad grusplan. Motionsställaren föreslår att möjligheten att 
iordningsställa denna grusplan till en rastplats för hundar undersöks. 

Arbetsutskottet beslutade § 310/2017 att remittera motionen till Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund att i samråd med kultur- och 
fritidsförvaltningen ta fram ett yttrande. 

Arbetsutskottet beslutade § 195/2020 att remittera motionen till ABHB. 

En skrivelse i samma ärende inkom 2020-12-22. Skrivelsen överlämnades 
till ABHB. 

ABHB har lämnat yttrande enligt följande: 

”ABHB kommer att undersöka möjligheten att anlägga en hundrastgård i 
Stålhagen i samband med att omdaningen av området ska göras. 

I skrivelsen som inkom 2020-12-22 tas även upp ett önskemål om en 
badstege vid Stenbryggan i Hultsfred. Då detta är en fråga för kultur- och 
fritidsförvaltningen har jag gjort en avstämning med dem. Deras svar är att 
Stenbryggan är ingen allmän badplats och avslår förslaget om en badstege. 
De hänvisar istället till de allmänna badplatserna vid Strandcampingen eller 
Kristinebergsbadet.” 

Beslutsunderlag 
Motion från Eva Svedberg, S, 2017-11-09 
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Kommunfullmäktige § 137/2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 310/2017, 195/2020, 5/2021 
Förbundsdirektionen § 36/2020 
Yttrande från VD:n ABHB 2020-12-28 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

25



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

1(2) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 14/2021 Dnr 2019/178 

Svar på motion från Lennart Beijer och Rickard 
Wästerlund, båda V, om förändring av utemiljö 
vid Albäcksskolan 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår 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, 242/2020 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2020-10-28 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 15/2021 Dnr 2020/114 

Svar på motion från Mattias Wärnsberg, S, om 
vänortssamarbete med en kommun i Israel 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad genom följande resonemang:  

Motionens syfte är gott och viktigt. Ett nytt samarbete med en israelisk 
kommun kräver dock tid och resurser, i en tid där många verksamheter är 
påverkade av situationen kring covid – 19 och internationella samarbeten är 
mer komplicerade att ta sig an. Frågan om ett samarbete med en israelsk 
kommun får därför återkomma när omständigheterna är mer gynnsamma.   

Sammanfattning 
Ett förslag till svar på motionen har lämnats av informationsenheten. 
Motionens syfte har stämts av med motionären.  

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Mattias Wärnsberg, S, har 2020-09-08 lämnat in en 
motion om att teckna ett vänortssamarbete med en kommun i Israel. Syftet 
skulle vara att stödja det judiska folket samt att ge barn- och ungdomar i 
vår kommun möjlighet att under grundskole- och gymnasietiden få kontakt 
med och förståelse för ungdomar i Israel. Ett samarbete skulle ge ökat 
kulturellt och ekonomiskt utbyte, främja demokrati och vara bra för 
samarbetet mellan Sverige och Israel. Enligt Israels ambassad har ingen 
svensk kommun i nuläget någon vänort i Israel. 

Arbetsutskottet beslutade § 186/2020 att remittera motionen till 
informationsenheten som nu har lämnat följande förslag till svar på 
motionen: 

”Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar redan idag med 
internationalisering, främst inom gymnasiet. Arbetet är begränsat till de 
projekt där EU-bidrag kan fås, och med förutsättning att projekten kan 
kopplas till kursplanerna för olika program. Ett samarbete med Rumia i 
Polen finns genom Musikskolan.  

Hultsfreds kommun har tidigare via ICLD arbetat med kvinnligt 
företagande i Botswana. ICLD har nu erbjudit Hultsfreds kommun att ingå i 
en ettårigt ”för-beredelse”-projekt om medborgardemokrati, tillsammans 
med en kommun i Kenya. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade  
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2020-11-17 att ingå i det samarbetet. 

Med bakgrund av de internationella projekt som kommunen redan har i 
andra länder, och rådande situation kring covid – 19, föreslås att 
kommunen avvaktar med ett vänortssamarbete i nuläget.” 

Yrkanden 
Tommy Rälg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion från Mattias Wärnsberg, S, 2020-09-08 
Kommunfullmäktige § 71/2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 186/2020, 254/2020 
Tjänsteskrivelse från informationsenheten 2020-12-01 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 16/2021 Dnr 2019/60 

Revidering av ordningsföreskrifter 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår 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, 243/2020 
Tjänsteskrivelse från projektchefen 2019-10-02 
Inkomna yttranden 
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2020-01-08 
Tjänsteskrivelse projektchefen 2020-10-29 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 17/2021 Dnr 2020/181 

Behov av verksamhet och lokaler på 
Knektagårdens område 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Knektagårdens 
fastigheter kvarstår i kommunens ägo, och alltså inte förvärvas av KHF 
Hultsfreds Trygga Hem. Kommande ombyggnationer etc kommer alltså 
ske i kommunens regi. Detta innebär en ändring av fullmäktiges beslut 
§131/2017.

Sammanfattning 
Knektagårdsområdet föreslås kvarstå i kommunens ägo. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 30/2020-02-25 att ge 
socialnämnden i uppdrag att se över behoven av användning av lokaler på 
Knektagårdsområdet i Hultsfred. Socialnämnden har genomfört detta 
uppdrag och redovisat vilka verksamheter som nämnden anser ska vara 
kvar på området.  

Socialnämnden föreslår i protokoll § 124/2020 kommunfullmäktige besluta 
att Knektagårdens fastigheter inte förvärvas av KHF Hultsfreds Trygga 
Hem utan ombyggnad sker i kommunens regi. Då inga platser i särskilt 
boende kommer att finnas där i framtiden anser nämnden att det inte längre 
finns motiv för att sälja delar av området till Hultsfred Trygga Hem, vilket 
var ett ursprungligt förslag enligt beslut i KF §131/2017. Förslaget innebär 
en förändring av samarbetsavtalet, som gick ut på att föreningen skulle äga 
och förvalta samt omvandla anläggningen Knektagården. Övriga särskilda 
boende i kommunen berörs ej av denna förändring i samarbetsavtalet 

Dialog om detta har förts med Styrelsen för Hultsfred Trygga Hem som 
delar samma syn på ärendet. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 124/2020 
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens ordförande 2020-12-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 253/2020 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 18/2021 Dnr 2020/175 

Flytt av uppdraget som bredbandssamordnare 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår 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.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att utreda 
formerna för beslutsfattande när det gäller bredband och återkomma med 
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 förbundsordningen och därför beslut av både Högsby och 
Hultsfreds kommuner. I samband med detta föreslås ytterligare några 
justeringar av förbundsordningen. 

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 
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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
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 
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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 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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichefen 2020-11-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 240/2020, 264/2020 
Tjänsteskrivelse kommunchef 2020-12-13 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunchefen 
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KS § 19/2021 Dnr 2021/14 

Överlåtelse av aktie i Virumsvallen AB 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att överlåta 
Hultsfreds kommuns aktie i Virumsvallen AB till Virserums Sport och 
Gymnastikförening.  

Sammanfattning 
Förslag om att kommunen överlåter aktie i Virumsvallen AB. 

Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun äger 1 av 1000 aktier i bolaget Virumsvallen AB. 
Övriga 999 aktier ägs av VSGF, Virserums Sport och Gymnastikförening. 
Föreningen har för avsikt att avveckla bolaget och önskar därför att 
kommunen överlåter sin aktie till föreningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD ABHB 2021-01-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2021 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 20/2021 Dnr 2021/15 

Uppräknad taxa för brandskyddskontroll, upp-
räknad sotningstaxa för Hultsfreds kommun 
samt uppräknat skorstensfejarmästararvode 
från och med 2021-02-01 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa uppräknad 
taxa för brandskyddskontroll, uppräknad sotningstaxa för Hultsfreds 
kommun samt uppräknat skorstensfejarmästararvode från och med 2021-
02-01.

Sammanfattning 
Förslag till uppräkning av taxor och skorstensfejarmästararvode att gälla 
från och med 2021-02-01. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fastställa 
taxor för både sotning och brandskyddskontroller. Nu gällande beslut gäller 
tills ny taxa träder i kraft. Kommunen tillämpar sedan 2002 sotningsindex 
enligt kommunförbundets cirkulär 2002:83. 

Sveriges Kommuner och Regioner och Skorstensfejarmästarförbundet har 
träffat en ny överenskommelse att gälla från och med 2020-04-01. 
Föreslagen taxa är enligt rekommendation från SKR, sotningsindex 2020 
uppräknad med 4,47%. 

Även arvodet till skorstensfejarmästaren Lennart Slotthed är uppräknade 
med samma procentsats, från 24 007 till 25 080 kronor exklusive 
mervärdesskatt för 2020. 

Kommunallagen 
Enligt kommunallagen 2 kap 4 § får kommuner och regioner inte fatta 
beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana 
beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det. 

I vanliga fall sker en uppräkning årligen men med anledning av pandemin 
har det dröjt med en ny överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och 
Regioner och Skorstensfejarmästarförbundet. Ny taxa föreslås gälla från 
och med 1 februari 2021. Detta innebär att taxan som fastställdes från 1 juli 
2019 gäller till och med 31 januari 2021. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse räddningschefen 2020-12-14 
Förslag till ny taxa att gälla fr o m 2021-02-01 tills vidare exklusive moms. 
Förslag till ny taxa att gälla fr o m 2021-02-01 tills vidare inklusive moms. 
SKR förslag om sotningsindex för 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2021 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 21/2021 Dnr 2021/20 

Undantag av taxa i samband med hembesök för 
vaccinering mot covid-19 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att retroaktivt fastställa att 
vid hembesök för vaccinering mot covid-19 ska ingen taxa tas ut. 

Beslutet föreslås gälla från och med 12 januari 2021. 

Sammanfattning 
Med anledning av skyndsamhet måste beslut tas om att ingen taxa ska tas 
ut vid hembesök för vaccinering mot covid-19. Detta är ett tillfälligt avsteg 
från taxan som kommunfullmäktige fastställt och sedvanlig hantering för 
ändrat beslut om taxan ska göras av kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Kommunallagen 
Enligt kommunallagen 2 kap 4 § får kommuner och regioner inte fatta 
beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana 
beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det. I detta fall är det 
till fördel för kommunens äldre invånare och frågan är påkallad från 
Region Kalmar. 

Bakgrund 
De brukare som inte har beslut om hemsjukvård utan äldre med till 
exempel hemtjänst går till vårdcentralen när de behöver vård. Detta ska 
följa den så kallade tröskelprincipen i normala fall. Tröskelprincipen 
tydliggör att den som kan ta sig till regionens vårdinrättning (vårdcentral 
eller mottagning) ska vända sig dit.  

Region Kalmar bedömer att de äldre enligt ovan inte kan komma till 
vårdcentralen nu när det gäller vaccineringen. Därför har kommuner i 
regionen fått i uppdrag att utföra vaccinering mot covid-19 utan kostnad 
vid hembesök.   

Detta innebär att kommunen får mer uppdrag av regionen vilket i sin tur 
ger en ökad belastning hos kommunen. Oavsett belastning eller inte så är 
det en kommunal taxa som inte ska tas ut. 

Kommunen kommer att få 200 kronor per vaccinering som genomförs från 
regionen. 
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Taxa idag 
Idag finns det en fastställd taxa för ”Hembesök gjord av sjuksköterska på 
uppdrag av regionen”. Den är fastställd till 234 kronor per besök enligt 
beslut i kommunfullmäktige § 99/2020. 

Förslag  
För att kunna erbjuda vaccinering vid hembesök utan att debitera taxa 
måste kommunfullmäktige i normala fall besluta om undantaget innan det 
träder i kraft. Då det råder skyndsamhet i frågan behöver undantag från 
taxan göras per omgående. Därför lämnas förslag om att ingen taxa för 
hembesök för vaccinering mot covid-19 tas ut från och med 12 januari 
2021.  

Det innebär att kommunfullmäktige föreslås fastställa undantaget från 
taxan retroaktivt. 

Yrkanden 
Per-Inge Pettersson, C, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunchef 2021-01-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 17/2021 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 22/2021 Dnr 2021/17 

Översyn av styrdokument 2020 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna översyn av 
styrdokument 2020 samt besluta att e-postpolicyn, antagen 2003, upphör att 
gälla. 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har uppdrag att informera kommunfullmäktige om 
styrdokument och aktualitet. Nu sker redovisning för år 2020. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Kommunkansliet har uppdraget att bevaka och informera 
kommunfullmäktige om styrdokumenten och den översyn som ska ske 
kontinuerligt. Detta enligt tidigare beslut som var ett svar på en av 
revisorernas granskningsrapport. I  styrmodellen finns dokumentet 
”Riktlinjer för begrepp på styrande dokument i Hultsfreds kommun”. Här 
finns hur namnsättning och beslutsgång ska vara. 

Kommunfullmäktige beslutade § 128/2019 att godkänna en rutin där 
styrdokument ska ses över varje mandatperiod. Rutinen innebär att 
kommunfullmäktige ska ha en fortsatt årlig redovisning. Till denna 
redovisning bifogas den lista över styrdokument som redovisades vid 
beslutet 2019. 

Översyn styrdokument 2020 
Gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden har reviderats och även beslutats i 
kommunfullmäktige § 112/2020. 

I och med detta har även delegationsordningarna för respektive fått en 
översyn. 

Nuvarande e-postpolicy upphör 
Nuvarande e-postpolicy, antagen § 199/2003 av kommunstyrelsen, är 
inaktuell och föreslås upphöra. Praxis har varit att de övergripande 
styrdokument som publicerats på webben ska i samband med översynen 
lyftas till kommunfullmäktige för att upphöra att gälla. I ett nyligen 
framtaget dokument med ”Riktlinjer för post, gods och handlingar” och 
tidigare antagna ”Riktlinjer för informationssäkerhet” finns även e-
posthantering med varför policyn nu spelat ut sin roll. Dessutom är 
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dokumentet inte reviderat på ett antal år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-01-05 
Förteckning styrdokument 2019 
E-postpolicyn
https://www.hultsfred.se/artikel/riktlinjer-for-informationssakerhet/
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 12/2021

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 23/2021 

Anmälan av delegationsbeslut 
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar 
kommunstyrelsen handläggning anmäls till kommunstyrelsen 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2020-12-01 2020-12-08 2020-12-15 2021-01-12 

AB Hultsfreds Bostäder 
2020-12-11 

Hultsfreds Kommunala Industri AB 
2020-12-01 

Rock City AB 
2020-12-01 

Delegationsbeslut 
Ekonomichef 
Avskrivning av fordringar 2020-11-24 

Ordförande 
Måltidspeng för Albäcksskolan 2020-12-13 

Kommunchef 
Åtgärder för att stoppa smittspridningen av covid-19 2020-12-21 
Beslut om att personalchefen ges rätt att pröva utlämnande av allmänna 
handlingar för inkommen begäran 2021-01-08 och 2021-01-14, samt besluta 
om avslag på begäran 

Personalchef 
Beslut om avslag på begäran av allmänna handlingar 2021-01-08 
Beslut om avslag på begäran av allmänna handlingar 2021-01-14 

Meddelande 
1. Revisionsrapport granskning av placeringar och öppenvårdsinsatser
2. Beslut från miljö- och byggnadsnämnden om negativt planbesked för

detaljplan för fastigheten Virserum 8:7
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Lars Rosander, C X

2 Åke Nilsson, KD §§ 2-
23

Monica Bergh, KD § 1 X

3 Tomas Söreling, S X

4 Åke Bergh, M §§ 5-7    Marianne Vifell Waters, M 
§§ 1-4 samt 8-23

X

5 Per-Inge Pettersson, C X

6 Åsa Landberg, C X

7 Ronny Olsson, C X

8 Nermina Mizimovic, S X

9 Tommy Rälg, S X

10 Tommy Ejnarsson, V X

11 Göran Gustafsson, SD X
 11/11      
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