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KSAU § 19/2021 Dnr 2021/24  
 
Förslag till underhålls- och investeringsbudget 
2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att godkänna AB Hultsfreds Bostäders förslag på 
fördelning av fastighetsavdelningens extra underhållsbudget på 11 miljoner 
kronor samt fördelning av investeringsbudgeten. 
 
Ärendebeskrivning 
Fastighetsavdelningen har flera olika budgetar som inte har utpekade 
fastigheter som de ska användas till. Dessa budgetar är av mer 
övergripande karaktär. Den utökade underhållsbudgeten ska användas först 
och främst till åtgärder som ger en förbättrad arbetsmiljö och som grundar 
sig på bland annat medarbetarenkäten. Lokalresursplaneringsgruppen, LRP, 
har fått information om förslaget och fått möjlighet att lämna synpunkter 
som inarbetats i förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef 2020-12-16 
Bilaga förslag underhållsbudget 2021 
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 20/2021 Dnr 2021/25  
 
Komponenter för styr- och övervakningssystem 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att del av kommunens utökade underhållsbudget 
för 2021 ska användas till att byta ut komponenter för styr- och reglerteknik 
i kommunens fastigheter. Kostnaden beräknas bli upp till 2 miljoner kr. 
 
Sammanfattning 
Kommunens servrar som finns för styr- och reglerutrustningen i 
kommunens fastigheter måste bytas ut viket gör att komponenter i 
fastigheterna måste bytas samtidigt. För att säkerställa funktion måste akuta 
åtgärder göras.  
 
Ärendebeskrivning 
Till styr- och reglerteknik för kommunens fastigheters alla uppkopplade 
installationer finns speciellt avsedda servrar som hanterar Siemens Desigo-
program. Kommunen har idag en server som hanterar en gammal 
programvara för styr och övervakning av fastigheter. Denna server är 
gammal och omodern vilket innebär att kommunens IT-enhet inte kan 
garantera full drift och funktionalitet. Fastighetsavdelningen har känt till 
detta men efter IT-enhetens information så har det nu blivit akut. Om 
servern skulle gå sönder och det inte går att återställa dess funktionalitet så 
skulle det innebära att driftpersonal inte kan få larm eller t.ex. inte kan styra 
viktiga ventilationsaggregat. 
  
De nya programmen från Siemens är inte kompatibla med befintliga 
komponenter i fastigheterna därav av de måste bytas ut till moderna 
komponenter. 
Planen har tidigare varit att lägga över några objekt per år på ny 
servermiljö, men det akuta läget gör att vi behöver lägga över sex objekt 
med en gång.  
Den omedelbara åtgärden kommer att beräknas kosta upp till ca 2 miljoner 
kr. Exakta belopp finns först efter projektering och upphandling. Skulle 
åtgärderna behöva utökas till fler objekt än de som planeras utföras 2021 
får nya beslut tas. 
Förslag på hur den kvarvarande delen av kommunens utökade 
underhållsbudget ska fördelas kommer AB Hultsfreds Bostäder att 
återkomma med separat. 
 
De fastigheter som är planerade att först projekteras och därefter 
uppgraderas är: Räddningstjänsten Virserum, Lindblomskolan, 
Räddningstjänsten Hultsfred, Vena skola, Hagadal, Knektagården. Planerad 
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projektering följer för Valhall, Målilla skola, Mörlunda skola, flera 
förskolor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse fastighetschef 2020-12-16 
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 21/2021 Dnr 2019/130  
 
Nationella minoriteter - policy och riktlinjer 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
godkänna policyn och riktlinjerna.  
 
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen i 
fortsättningen beslutar om riktlinjerna.     
 
Sammanfattning 
Sveriges kommuner är sedan 2019 skyldiga att ta fram mål och riktlinjer 
för sitt minoritetspolitiska arbete. Syftet för detta är att stärka de nationella 
minoriteternas rättigheter och skydda deras språk och kultur. Policy, 
riktlinjer och mål för minoritetsarbetet i kommunen ska vid begäran lämnas 
ut till Länsstyrelsen uppföljningsmyndigheterna för minoritetspolitiken i 
Sverige.  
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan 2010 
ansvariga uppföljningsmyndigheter för minoritetspolitiken i Sverige. 
Myndigheterna samordnar, informerar, utbildar och ger stöd till kommuner, 
regioner och andra förvaltningsmyndigheter i deras arbete samt följer upp 
hur minoritetslagen tillämpas. 
 
Policy och riktlinjer för kommunens minoritetsarbete innefattar de fem 
nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar och deras språk; jiddisch, romani-chib, samiska, finska och 
meänkieli.  
 
Kommunens policy och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 
utgår från  

- Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009.724)  
- Språklagen (2009:600)  
- Bibliotekslagen (2013:801) 
- Skollagen (2010:800)  
- Diskrimineringslagen (2008:567)  
- Socialtjänstlagen (2001:453)  
- Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 
- Språkstadgan – Den europeiska stadgan om landsdels- och 

minoritetsspråk 
- Barnkonventionen – svensk lag sedan 1 januari 2020 
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Nationella minoriteter i kommunen 
I Hultsfreds kommun visar statistiken som exempel att ca 5% är av 
minoritetsgruppen sverigefinnar. Då är endast de som är födda i Finland 
inräknade. Lägger man till övriga generationer så innefattar det många fler. 
En uppskattning är att minst 10% av Sveriges befolkning utgörs av 
personer som tillhör en eller flera nationella minoriteter. Detta kan innebära 
att mellan 1 400 till 1 500 personer i kommunen har sitt ursprung i någon 
av de nationella minoriteterna.  
 
Kommunens värdegrund  
”Du syns och hörs i Hultsfred”, med värdeorden, handlingskraft, 
nyskapande, stolthet, jämställdhet och tolerans stämmer väl överens med 
uppdraget att skapa förutsättningar för de nationella minoriteterna, deras 
rättigheter och möjligheten att verka och synas i kommunen. 
 
Till tjänsteskrivelsen bifogas 
Policy för Hultsfreds kommuns minoritetspolitiska arbete.  
Riktlinjer för Hultsfreds kommuns minoritetspolitiska arbete. 
 
Handlingsplan för kommunens övergripande arbete för att uppfylla målen 
och riktlinjerna färdigställs utifrån antagen policy och antagna riktlinjer. 

 
Policy och övriga dokument rörande det minoritetspolitiska arbetet 
revideras varje mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kultursekreterare 2021-01-18 
Policy för det minoritetspolitiska arbetet 
Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 22/2021 Dnr 2021/22  
 
Remiss Ett bättre underlag för att bedöma 
bostadsbristen (Ds 2021:2) 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända remissen till 
samhällsbyggnadsgruppen för att återkomma till arbetsutskottet med 
yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet har sänt Ett bättre underlag för att bedöma 
bostadsbristen (Ds 2021:2) på remiss. Svar på remissen ska vara 
Finansdepartementet tillhanda senast den 14 april 2021. 
 
Alla kommuner ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i den 
egna kommunen. I denna promemoria lämnas förslag som innebär att 
kraven på den analys som ska ligga till grund för uppgifterna i riktlinjerna 
förtydligas och får en tydligare inriktning mot bostadsbristen i kommunen. 
Utöver den analys av den demografiska utvecklingen och 
marknadsförutsättningarna som ska göras, föreslås att uppgifterna i 
riktlinjerna särskilt ska grundas på en analys av vilka bostadsbehov som 
inte tillgodoses på bostadsmarknaden.Vidare föreslås att Boverket ska få i 
uppgift att bedöma och redovisa vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på 
bostadsmarknaden, och att myndigheten ska förse kommunerna med ett 
underlag baserat på denna bedömning. Kommunerna ska använda 
underlaget som stöd för sina analyser. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 
2021:2) 
 
Skickas till 
Samhällsbyggnadsgruppen 
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KSAU § 23/2021 Dnr 2021/23  
 
Remiss av Boverkets rapport mått på 
bostadsbristen – förslag på hur återkommande 
bedömningar ska utföras (2020:21) 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända remissen till 
samhällsbyggnadsgruppen för att återkomma med yttrande till 
arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet har sänt Boverkets rapport mått på bostadsbristen – 
förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras (2020:21) på remiss. 
Svar på remissen ska vara Finansdepartementet tillhanda senast den 14 
april 2021. 
 
I rapporten beskrivs och diskuteras en modell för att beskriva, definiera och 
mäta bostadsbrist. Utgångspunkten är att hushållens situation på 
bostadsmarknaden, särskilt de med begränsad ekonomi, ska beskrivas och 
mätas på detaljerad nivå. Målsättningen är att etablera en metod för att 
beskriva, definiera och mäta behovsbaserad bostadsbrist och att utifrån 
denna modell tillhandahålla mått som belyser bostadsbristproblematiken på 
både lokal, regional och nationell nivå samt för olika hushållsgrupper. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och rapport Boverkets rapport mått på bostadsbristen – förslag på 
hur återkommande bedömningar ska utföras (2020:21) 
 
Skickas till 
Samhällsbyggnadsgruppen 
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KSAU § 24/2021 Dnr 2021/27  
 
Skrivelse om vägen mellan Vimmerby och 
Målilla 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att skrivelsen är besvarad enligt nedan. 
 
Sammanfattning 
En skrivelse om vägen mellan Målilla och Vimmerby har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
En skrivelse har lämnats in angående Trafikverkets hastighetssänkning på 
riksvägen mellan Målilla och Vimmerby. Skriftställaren föreslår att hela 
vägen mellan Målilla och Vimmerby ska byggas om till 100-väg med 
mitträcke. 
 
Kommunen delar synpunkten på att upprustning av vägnätet är viktigt, och 
att man i olika sammanhang verkar för detta i bland annat arbete med den 
regionala transportplanen. Ombyggnation av vägen Målilla - Hultsfred med 
mittseparering kommer påbörjas i år medan sträckan Hultsfred-Vimmerby 
inte finns med i nuvarande planperiod fram till år 2029. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse inkommen 2021-01-25 
 
Skickas till 
Skriftställaren 
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KSAU § 25/2021   
 

Anmälningsärenden 
1. Protokoll från kommunförbundets styrelse2020-12-10 
2. Redovisning av borgerliga vigslar 2020 
3. Sammanställning av utbetalda bidrag till föreningar 2020 
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