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Ärendelista  2021-01-12 
 

 
 Val av protokolljusterare samt 

godkännande av dagordning 
  

§ 1 Dialog Famera Fastigheter AB och 
Hultsfreds kommun 

  

§ 2 Nya VA-verksamhetsområden 2021/16  

§ 3 Trafikåtgärder i Järnforsen   

§ 4 Försäljning av två parkeringsområden till 
AB Hultsfreds Bostäder 

2020/203  

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

2017/173  

§ 6 Svar på revisionsrapport granskning av 
verksamheten vid fritidsgårdar Hultsfreds 
kommun 

2020/115  

§ 7 Svar på remiss avseende förslag till 
revidering av Socialstyrelsens allmänna 
råd om ekonomiskt bistånd 

2020/174  

§ 8 Svar på remiss Digital agenda Kalmar län 
2021-2022 

2020/157  

§ 9 Överlåtelse av aktie i Virumsvallen AB 2021/14  

§ 10 Uppräknad taxa för brandskyddskontroll, 
uppräknad sotningstaxa för Hultsfreds 
kommun samt uppräknat 
skorstensfejarmästararvode från och med 
2021-02-01 

2021/15  

§ 11 Beslutsattestanter 2021 2020/204  

§ 12 Översyn av styrdokument 2020 2021/17  

§ 13 Förslag till riktlinjer för post, gods och 
handlingar 

2021/18  
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§ 14 Revisionsrapport granskning av införande 
av GDPR Hultsfreds kommun 

2020/202  

§ 15 Remiss Utbetalning av ersättning för 
personlig assistans endast vid tillstånd 

2020/205  

§ 16 Redovisning av öppna ärenden 2021 2021/19  

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

2021/20  

§ 18 Anmälningsärenden 2021/3  
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KSAU § 1/2021    
 
Dialog Famera Fastigheter AB och Hultsfreds 
kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
Utvecklingschef Lars Gjörloff och representant från Famera Fastigheter AB 
redogör för fastighetsfrågor.  
 
Skickas till 
Utvecklingschefen 
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KSAU § 2/2021 Dnr 2021/16  
 
Nya VA-verksamhetsområden 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet får återkomma efter att ärendet har 
diskuterats i partigrupperna. 
 
Sammanfattning 
Enligt § 6 i vattentjänstlagen (LAV) har VA-huvudmannen skyldighet att 
besluta om verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 
Arbetsgruppen för VA-planen har arbetat fram ett förslag. Arbetsgruppen 
har bestått av tjänstemän från ÖSK och miljö- och byggnadsförvaltningen.  
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde föredras ärendet av projektchef Jens Karlsson och 
miljöstrateg Daniel Johansson. Arbetsutskottet anser att ärendet bör beredas 
ytterligare samt att partierna ges möjlighet att diskutera ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen § 50/2020 
Miljö- och byggnadsnämnden § 183/2020 
Kartbilagor 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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KSAU § 3/2021 Dnr 2021/21  
 
Trafikåtgärder i Järnforsen 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet får återkomma när det finns mer 
underlag i ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektchef Jens Karlsson redogör för möjliga trafikåtgärder i Järnforsen. 
 
Skickas till 
Projektchefen 
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KSAU § 4/2021 Dnr 2020/203  
 
Försäljning av två parkeringsområden till AB 
Hultsfreds Bostäder 
 
Beslut 
Arbetsutskottet godkänner förslag till köpekontrakt med AB Hultsfreds 
Bostäder för två parkeringsområden i Hultsfred. 
 
Åke Nilsson, KD, deltar inte i ärendets handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
AB Hultsfreds Bostäder (ABHB) nyttjar och sköter i dagsläget de två 
parkeringarna i Hultsfred som finns vid Källerydsgatan/Hantverkargatan 
och Snickaregatan/Aspedalsgatan men som Hultsfreds kommun äger. 
Parkeringsområdena har en total yta om ca 4 600m². Det skulle vara 
naturligt att ABHB blir ägare till dessa parkeringar eftersom de i dag redan 
ansvarar för dem och nyttjar dem till parkering för sina hyresgäster. ÖSK 
ställer sig positiv till detta. Ett förslag till köpekontrakt är upprättat där 
kostnaden uppgår till 46 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD:n ABHB 
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 5/2021 Dnr 2017/173  
 
Svar på motion från Eva Svedberg, S, angående 
rastplats för hundar 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 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 
Förbundsdirektionen § 36/2020 
Yttrande från VD:n ABHB 2020-12-28 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 6/2021 Dnr 2020/115  
 
Svar på revisionsrapport granskning av 
verksamheten vid fritidsgårdar Hultsfreds 
kommun 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna yttrande 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 
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mål enligt kultur- och fritidsförvaltningens strategikarta som är framtagen 
enligt kommunens styrmodell. Strategikartan är fastställd i 
kommunfullmäktiges beslut om budget 2020. I samband med 
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 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 7/2021 Dnr 2020/174  
 
Svar på remiss avseende förslag till revidering 
av Socialstyrelsens allmänna råd om 
ekonomiskt bistånd 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 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 
Socialnämndens arbetsutskott § 111/2020 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 

13



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-01-12 

1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 8/2021 Dnr 2020/157  
 
Svar på remiss Digital agenda Kalmar län 2021-
2022 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 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 
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något som saknas i agendan är tidsramar och eventuella tidpunkter för när 
insatser ska ha varit genomförda och/eller ha fått resultat. 
 
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 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 9/2021 Dnr 2021/14  
 
Överlåtelse av aktie i Virumsvallen AB 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 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 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 10/2021 Dnr 2021/15  
 
Uppräknad taxa för brandskyddskontroll, upp-
räknad sotningstaxa för Hultsfreds kommun 
samt uppräknat skorstensfejarmästararvode 
från och med 2021-02-01 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 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. 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 11/2021 Dnr 2020/204  
 
Beslutsattestanter 2021 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om beslutsattestanter 
och ersättare för kommunstyrelsens verksamheter 2021. 
 
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 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 12/2021 Dnr 2021/17  
 
Översyn av styrdokument 2020 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 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/ 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 13/2021 Dnr 2021/18  
 
Förslag till riktlinjer för post, gods och 
handlingar 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna ”Riktlinjer för post, 
gods och handlingar” och ge kommunkansliet uppdraget att hålla 
riktlinjerna aktuella genom uppdateringar vid behov. 
 
Riktlinjerna föreslås 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. 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 14/2021 Dnr 2020/202  
 
Revisionsrapport granskning av införande av 
GDPR Hultsfreds kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att lämna rapporten till kommunkansliet för att 
sammanställa yttrande och därefter återkomma till arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att genomföra en 
granskning av införandet av GDPR. Granskningen ligger inom den av 
revisorerna antagna granskningsplanen. Svar på rapporten ska vara 
revisorerna tillhanda senast den 28 februari 2021. För att barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden ska ha möjlighet att lämna förslag 
till kommunstyrelsen har förlängd svarstid begärts och godkänts. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och rapport 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
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KSAU § 15/2021 Dnr 2020/205  
 
Remiss Utbetalning av ersättning för personlig 
assistans endast vid tillstånd 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera remissen till socialnämnden för att 
återkomma till arbetsutskottet med yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet har översänt utbetalning av ersättning för personlig 
assistans endast vid tillstånd på remiss. Svar på remissen ska vara 
Socialdepartementet tillhanda senast den 31 mars 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss utbetalning av ersättning för personlig assistans endast 
vid tillstånd 
 
Skickas till 
Socialnämnden 
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KSAU § 16/2021 Dnr 2021/19  
 
Redovisning av öppna ärenden 2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen per 2021-01-05. 
 
Sammanfattning 
Sammanställning av öppna ärenden görs två gånger per år. 
 
Ärendebeskrivning 
En sammanställning har gjorts över öppna ärenden. Per 2021-01-05 är det 
68 ärenden öppna varav 10 är motioner. Det äldsta ärendet är från 2017-11-
10. 
 
Vad gäller motionerna har kultur- och fritid 4 stycken och 
informationsenheten 3 stycken. I övrigt är motionerna jämt fördelade. 
 
Vid förra redovisningen 2020-09-01 var det 63 ärenden varav 13 motioner. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunsekreteraren 2021-01-05  
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
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KSAU § 17/2021 Dnr 2021/20  
 
Undantag av taxa i samband med hembesök för 
vaccinering mot covid-19 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 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 s.k. 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 
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regionen. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunchef 2021-01-11 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 18/2021   
 

Anmälningsärenden 
1. Meddelande från styrelsen - Överenskommelse mellan Staten 

och Sveriges Kommuner och Regioner om Välfärdsteknik 
med de äldre i fokus 2021 

2. Policy och riktlinjer för offentlig konst – en del av gestaltad 
livsmiljö i Kalmar län 

3. Beslut om ytterligare förskjutning av styrels planeringsomgång 
2019-2021 
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