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KS § 24/2021    
 
Aktuellt läge för planer om vindkraft öster om 
Målilla 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Representant från Njordr informerar om planer på en vindkraftspark öster 
om Målilla. 
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KS § 25/2021 Dnr 2019/130  
 
Nationella minoriteter - policy och riktlinjer 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna policyn och 
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 

 
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 
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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. 

Yrkanden 
Tommy Ejnarsson, V, yrkar att kommunfullmäktige även i fortsättningen 
beslutar om riktlinjerna och därmed stryker andra stycket i arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag eller enligt tilläggsyrkandet från Tommy Ejnarsson, 
V, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kultursekreterare 2021-01-18 
Policy för det minoritetspolitiska arbetet 
Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 21/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 26/2021 Dnr 2020/201  
 
Bildande av kompetensfond - det livslånga 
lärandet 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inrätta en 
kompetensfond för det livslånga lärandet med tre delar: kompetenskonto, 
internuniversitet och innovationsfond.  
 
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta om att öronmärka 20 mnkr av 
det egna kapitalet för framtida kostnader för kompetensfonden.  
 
Slutligen föreslås kommunfullmäktige besluta att kostnaderna för 
kompetensfonden får uppgå till 1,7% av bruttolönekostnaden per år sett 
över rullande treårsperioder. 
 
Sammanfattning 
Chefen för det livslånga lärandet har lämnat förslag om att införa en 
kompetensfond i tre delar: kompetenskonto, internuniversitet och 
innovationsfond. Den årliga kostnaden beräknas till 10,2 mnkr.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav § 260/2020 chefen för det livslånga 
lärandet i uppdrag att utreda bildandet av en kompetensfond med tre delar: 
kompetenskonto, internuniversitet och innovationsfond. 
Utredningen visar på möjligheten att bilda en kompetensfond som skapar 
förutsättningar för lärande och för en kultur där man är stolt över att lära sig 
nytt, delar det man kan med sina kollegor och älskar att göra det bästa för 
varje kommuninvånare. Bildandet av en kompetensfond ska möjliggöra det 
livslånga lärandet för alla medarbetare i enlighet med bifogat 
strategidokument. 
 
Kompetenskontot ska åstadkomma följande: 
- Införa det livslånga lärandet på ett systematiskt sätt för alla anställda. 
- Möjliggöra insatser som på olika sätt tar tillvara och stärker 

medarbetarens kompetens och samtidigt ökar kvalitén i servicen till 
kommuninvånarna.  
 

Internuniversitetet ska åstadkomma följande: 
- Underlätta för medarbetare att skaffa formell behörighet. 
- Öka möjligheten att kombinera studier och arbete. 
- Möjliggöra för kommunen att skaffa den kompetens som krävs. 
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Innovationsfonden ska åstadkomma följande: 
- Uppmuntra kreativitet och nytänkande. 
- Skapa möjligheter att förverkliga idéer som gör oss lite bättre varje dag. 

Finansiering och organisationsform 
Kostnaderna för kompensfonden kan komma att variera kraftigt mellan 
åren men ett genomsnitt beräknas bli 10,2mnkr per år i dagens priser. 
Kostnaderna får därmed uppgå till totalt 30,6mnkr under en treårsperiod 
(eller 1,7% av bruttolönekostnaden per år i tre år). Finansieringen av de 
årliga kostnaderna sker dels genom de överskott som avkastningen i KLP 
(Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning) genererar, dels genom att en 
årlig öronmärkning av det egna kapitalet görs de år kommunen har ett 
starkt resultat.  
Kommunstyrelsen får i uppdrag att förvalta kompetensfonden och följa upp 
organisationsformen för den samma. 
 
Därför ska vi inrätta en kompetensfond 
Nästan allt går att kopiera, allt utom människorna i vår organisation. Det är 
hur vi ger möjligheter till utveckling för våra medarbetare som har störst 
potential att bli en unik konkurrensfördel för oss.  

Yrkanden 
Tomas Söreling, S, Åke Nilsson, KD, Åke Bergh, M, Tommy Ejnarsson, 
V, och Åsa Landberg, C, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse och underlag chefen för det livslånga lärandet 2021-02-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/2021 
Reviderad tjänsteskrivelse 2021-03-03 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 27/2021 Dnr 2021/13  
 
Ombudgetering 2021 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
ombudgetering för 2021.  
 
Sammanfattning 
Förslag till ombudgetering 2021 har tagits fram av ekonomikontoret.  
 
Ärendebeskrivning 
Ombudgetering för 2021 har tagits fram av ekonomikontoret. 
 
Efter förslag till ombudgetering beräknas resultatet för 2021 bli 31 909 tkr 
vilket är 24 671 tkr högre än den budget som fastställdes i november 2020. 
Utöver resultatet beräknas övergripande finansiella mål för långfristiga 
skulder bli 531,0 mnkr, för soliditet bli 26,6 procent och för soliditet inkl 
ansvarsförbindelse bli 3,3 procent. 
 
Verksamhetens nettokostnader är 1 218 tkr högre. Skatterna och statsbidrag 
ökar med 22 415 tkr där skatterna ökar med 16 996 tkr och statsbidragen 
ökar med 5 419 tkr. 
 
Nyupplåningen beräknas bli 136 651 tkr vilket är högre än tidigare budget. 
Det beräknade räntenettot bli 3 474 tkr bättre vilket beror på att 
räntenivåerna fortsatt är låga. 
 
Investeringsbeloppet föreslås bli 364 362 tkr vilket är 157 322 tkr högre än 
tidigare. I investeringarna ingår bland annat ny byggnad för särskola i 
Målilla och ny förskola i Hultsfred. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-02-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 38/2021  
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 28/2021 Dnr 2021/8  
 
Mål och budget 2022 - ramar 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
ram för år 2022.  
 
Sammanfattning 
Förslag till övergripande mål, resultatnivå och fördelning av ram för drift- 
och investeringsbudget för år 2022 har tagits fram av ekonomikontoret.  
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har sammanställt förslag till övergripande mål, 
resultatnivå och fördelning av ram för drift- och investeringsbudget.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2020-02-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 37/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 29/2021 Dnr 2021/38  
 
Årsredovisning 2020 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
årsredovisningen för 2020. 
 
Sammanfattning 
Årsredovisning för 2020 har sammanställts av ekonomikontoret. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har sammanställt en årsredovisning för Hultsfreds 
kommun och en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. Det 
redovisade resultatet för Hultsfreds kommun 2020 är 50,3 mnkr. 
Koncernens resultat uppgår till 52,4 mnkr där kommunen bidrar med större 
delen. 

Yrkanden 
Tomas Söreling, S, och Tommy Ejnarsson, V, yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-02-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 30/2021 Dnr 2021/40  
 
Årsredovisning Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 2020 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för Östra Smålands kommunalteknikförbund. 
 
Sammanfattning 
Årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2020 har 
sammanställts. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2020 har 
sammanställts. 
 
Förbundsdirektionen beslutade § 2/2021 att godkänna årsredovisningen 
samt att överlämna densamma till kommunfullmäktige i Hultsfred och 
Högsby. 
 
För Hultsfreds del visas ett resultat på 3 951,8 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning ÖSK 
Förbundsdirektionen § 2/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 40/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 31/2021 Dnr 2021/47  
 
VA-bokslut 2020 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att fastställa VA- verksamhetens bokslut för 2020. 
 
Sammanfattning 
VA- verksamhetens bokslut för 2020 har sammanställts av 
ekonomikontoret. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt vattentjänstlagen §50 ska VA-huvudmannen årligen upprätta en 
separat balans- och resultaträkning. Ekonomikontoret har tagit fram bokslut 
för VA- verksamheten för 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-03-03 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 32/2021 Dnr 2021/39  
 
Bolagens verksamhet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bolagens verksamhet har varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
Sammanfattning 
Fastställande av att bolagens verksamhet har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
Ärendebeskrivning 
I kommunallagen kap. 6 står följande: 
9 §   Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 
kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige 
om nödvändiga åtgärder. 

10 §   Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav 
som anges i 10 kap. 3-5 §§ är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som 
avses i de bestämmelserna. 

För att möjliggöra för kommunstyrelsen att bedöma om bolagens 
verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna har ett 
frågeformulär skickats ut till Hultsfreds Bostäder, Invensys och Hultsfreds 
Kommunala Industri. Svaren redovisas i bilagor till denna tjänsteskrivelse.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-02-16 
Bolagsuppföljningar 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 41/2021 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
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KS § 33/2021 Dnr 2021/34  
 
Kompensation till anställda med anledning av 
covid-19 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om utbetalning av ett engångsbelopp på 2 000 
kronor (brutto) till personal inom vård och omsorg som har ett omsorgsnära 
arbete. Utbetalning sker med ordinarie löneutbetalning 25 mars 2021.         
                                                      
Åtgärden finansieras av de medel som finns på kommunstyrelsens konto 
för oförutsett och löneökningar. Det innebär att tilläggsanslag i budget 
fördelas ut till de verksamheter som berörs. 
 
Sammanfattning 
Arbetsgivaren vill med engångsbeloppet uppmärksamma och premiera de 
insatser som gjorts och fortfarande görs av personal inom vård och omsorg 
under pågående pandemi. Personal med ett omsorgsnära arbete har burit 
full skyddsutrustning för att skydda brukare och kunna ge vård och omsorg 
till personer som har misstanke om eller bekräftad Covid-19. 
 
Ärendebeskrivning 
Pandemin Covid-19 har nu pågått i ett år och medfört ökade krav på vård 
och omsorgspersonal. Det har varit mycket fokus på skyddsutrustning, 
basala hygienriktlinjer och smittspridning inom alla verksamheter men 
främst inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning. Det har varit och är de äldre som varit mest utsatta 
och att arbeta omsorgsnära i dessa verksamheter har ställt och ställer 
fortfarande stora krav på att följa de riktlinjer som beslutats och många 
uppdaterats. Det har sedan efter sommaren inneburit att både munskydd 
och visir ska användas i det omvårdnadsnära arbetet där inte avstånd kan 
hållas, men dessutom ska denna skyddsutrustning även användas i de 
situationer medarbetare inte kan hålla avstånd till varandra. Det innebär att 
det är den skyddsutrustning som krävs större delen av alla arbetspass. Det 
är både fysiskt och psykiskt ansträngande att arbeta under dessa 
omständigheter och samtidigt hantera den oro som finns både hos 
omsorgstagaren och hos de närstående. 
 
Ingen särskillnad i storleken på tillägget ska göras om man jobbar deltid, 
eller varit sjukskriven/föräldraledig på deltid – alla får samma belopp. Har 
man däremot inte jobbat alls under rådande läge (helt tjänstledig, helt 
föräldraledig, helt sjuk) utgår ingen ersättning. 
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Yrkanden 
Tomas Söreling, S, Åke Nilsson, KD, Per-Inge Pettersson, C, Åke Bergh, 
M, Tommy Ejnarsson, V, Nermina Mizimovic, S, Ronny Olsson, C, och 
Göran Gustafsson, SD, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 28/2021, 44/2021 
Tjänsteskrivelse personalchefen och socialchefen 2021-02-22 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
Personalkontoret 
Socialförvaltningen  
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KS § 34/2021 Dnr 2021/30  
 
Aktieägaravtal Smålandshamnar AB 2021 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta aktieägaravtalet. 
 
Ärendebeskrivning 
Oskarshamns kommun har översänt reviderat aktieägaravtal för beslut. 
Avtalet har genomgått en redaktionell översyn. 
 
Beslutsunderlag 
Reviderat avtal 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 30/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 35/2021 Dnr 2021/32  
 
Gränsdragningslista Hultsfreds kommuns 
fastigheter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta den framtagna Gränsdragningslista 
Hultsfreds kommuns fastigheter som berör fastighetsfrågor för kommunens 
verksamheter, Östra Smålands kommunalteknikförbund och AB Hultsfreds 
bostäder. 
 
Sammanfattning 
Den tidigare gränsdragningslistan för Hultsfreds kommuns fastigheter har 
uppdaterats.  
 
Ärendebeskrivning 
Den tidigare gränsdragningslistan för fastighetsfrågor gällde både Högsby 
och Hultsfreds kommuner. Eftersom fastighetsförvaltningen inte längre är 
gemensam för kommunerna har en uppdatering skett för Hultsfreds 
kommun. Syftet med nya listan är att utöver att göra den mer komplett även 
klargöra vilken förvaltning som har budget för åtgärderna och vem som 
utför uppdraget. 
Kommunens förvaltningar har i samarbete med fastighetsavdelningen 
utarbetat en ny lista som Lokalresursplaneringsgruppen sedan har godkänt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse fastighetschefen 2021-02-15 
Gränsdragningslista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 34/2021 
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KS § 36/2021 Dnr 2021/35  
 
Svar på remiss Anmälan om vattenverksamhet 
på väg 23 mellan Målilla och Hultsfred 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet och översända detsamma till 
länsstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har fått in en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9a 
§ miljöbalken, invid väg 23. Remissen gäller flera olika åtgärder. Svar på 
remissen ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 9 mars 2021. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat följande yttrande: 
” Förutsatt att de skyddsåtgärder som angivits i anmälan och att åtgärder 
vidtas vid lämplig årstid så att störningarna minimeras, så har miljö- och 
byggnadsförvaltningen inte något att erinra mot vattenverksamheten.”  
 
Beslutsunderlag 
Remiss Anmälan om vattenverksamhet på väg 23 mellan Målilla och 
Hultsfred 
Yttrande från miljö- och byggnadsnämnden 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 46/2021 
 
Skickas till 
Länsstyrelsen 
Miljö- och byggnadsnämnden f.k 
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KS § 37/2021 Dnr 2020/205  
 
Svar på remiss Utbetalning av ersättning för 
personlig assistans endast vid tillstånd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta socialnämndens yttrande och översända 
detsamma till Socialdepartementet. 
 
Sammanfattning 
Yttrande på remissen utbetalning av ersättning för personlig assistans 
endast vid tillstånd har överlämnats av socialnämnden. 
 
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. 
 
Socialnämnden har lämnat yttrande på remissen enligt följande: 
 
” Socialdepartementet föreslår ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och  
förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
De ändringar som föreslås ska göra det möjligt för Försäkringskassan och 
kommunerna att neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för 
personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan 
tillstånd enligt 23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
Hultsfreds kommun ställer sig bakom förslaget men anser att det finns 
några av förslagen i promemorian som kan tydliggöras. 
 
3 Utbetalning endast vid tillstånd 
 
3.3 Utbetalning ska inte ske om tillstånd saknas 
Hultsfreds kommun ställer sig positiv till förslaget om att 
assistansersättning som huvudregel inte ska betalas ut för personlig 
assistans som har utförts i en enskild verksamhet som har bedrivits utan 
tillstånd. 
Även förslaget om att ersättning ska betalas ut för tiden fram till att den 
assistansberättigade har underrättats om att ett tillstånd återkallas anser 
Hultsfreds kommun är ett bra förslag som säkrar för den enskilde. 
Vidare föreslås att det vid särskilda skäl bör betalas ut en ersättning under 
en begränsad tid även när tillstånd saknas. Hultsfreds kommun anser att det 
behöver förtydligas i lagtexten vad som är särskilda skäl och även vad en 
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begränsad tid innebär. I förslaget skrivs att det inte bör vara mer än ett fåtal 
veckor, vilket kommunen anser är otydligt. 
 
3.5 Inspektion för vård och omsorg (IVO) ska underrätta 
Försäkringskassan och berörda kommuner om ett tillstånd återkallas 
Det föreslås att IVO ska underrätta både Försäkringskassan och berörda 
kommuner när en anordnares tillstånd återkallas. Hultsfreds kommun anser 
att förslaget är bra men att det bör skrivas in att det ska ske skyndsamt. 
Kommunerna måste ges möjlighet att hantera den uppkomna situationen 
och kunna ges möjlighet att erbjuda den assistansberättigade ett annat 
alternativ. 
 
3.7 Försäkringskassan och kommuner ska anmäla verksamheter utan 
tillstånd 
Hultsfreds kommun anser att förslaget om anmälningsplikt är tydligt och 
ställer sig bakom det förslaget. 
 
4 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
Lagändringarna föreslås ske skyndsamt och förslaget är att de ska träda i 
kraft 1 november 2021. Hultsfreds kommun anser att 1 november inte är 
tillräckligt skyndsamt utan anser att ikraftträdandet bör om möjligt 
tidigareläggas. 
 
5. Konsekvenser 
 
5.8 Konsekvenser för kommunerna 
Förslaget innebär att kommunerna med kort varsel, med hänvisning till 
kommunernas basansvar för insatsen personlig assistans, kan behöva 
anordna assistans för en person som anlitat en anordnare som blivit av med 
tillståndet. 
I förslaget skrivs att denna beredskap bör kommunerna ha redan idag då 
samma situation kan uppstå vid exempelvis en konkurs. Hultsfreds 
kommun anser inte det kommer att innebära någon skillnad mot idag, 
dessutom är antalet assistansberättigade som berörs av att deras anordnare 
får sitt tillstånd indraget relativ få, uppskattningsvis berörs ca 40 
assistansberättigade per år. 
Kommunerna får även ett ansvar att informera den assistansberättigade 
efter att ha fått information från IVO. Denna arbetsinsats bedöms som liten 
beroende av relativ då relativt få ärenden berörs. Hultsfreds kommun delar 
den uppfattningen.”  

Yrkanden 
Per-Inge Pettersson, C, yrkar bifall till socialnämndens yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss utbetalning av ersättning för personlig assistans endast 
vid tillstånd 
Yttrande från socialnämnden 
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Kommunstyrelsen arbetsutskott § 47/2021 
 
Skickas till 
Socialdepartementet 
Socialnämnden f.k 
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KS § 38/2021 Dnr 2020/202  
 
Svar på revisionsrapport granskning av 
införande av GDPR Hultsfreds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom det samlade svaret samt 
föreslagna åtgärder gällande revisionens granskning av införandet av 
GDPR. 
 
Sammanfattning 
Revisorerna har överlämnat en granskning om införande av GDPR som de 
önskar ett samordnat svar på. 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har överlämnat en granskning om införande 
av GDPR. De önskar ett samlat svar senast 28 februari 2021 men har efter 
samråd förståelse för att det kan ta längre tid för den demokratiska gången. 
Svaret översändes så snart förslag hanterats av berörda nämnder och 
kommunstyrelsen beslutat om ett samstämmigt svar. 
 
Bakgrund 
Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) 
trädde i kraft inom EU:s samtliga medlemsländer 2018-05-25. En EU-
förordning blir direkt tillämplig i medlemsländerna till skillnad från EU-
direktiv. Genom att nya regler trädde i kraft upphörde personuppgiftslagen 
(PuL). Syftet med den nya förordningen är att skydda fysiska personers 
integritet vid behandling av personuppgifter.  
 
Granskningen 
Revisorerna i Hultsfreds kommun har, utifrån en bedömning av 
väsentlighet och risk, funnit det angeläget att granska om kommunstyrelsen 
och nämnderna vidtagit ändamålsenliga åtgärder vid införandet av 
dataskyddsförordningen.  
 
Syftet med granskningen är att säkerställa att kommunstyrelsen och 
nämnderna har vidtagit ändamålsenliga åtgärder vid införande av 
dataskyddsförordningen.  
 
Efter genomförd granskning har nu en övergripande revisionell bedömning 
lämnats: kommunstyrelsen och nämnderna har inte helt vidtagit 
ändamålsenliga åtgärder vid införande av dataskyddsförordningen. 
Bedömningen grundas på avstämningen av revisionsfrågorna. 
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Förslag till svar på de punkter som är delvis uppfyllda eller ej uppfyllt. 
 
Finns rutiner för anmälan av personuppgiftsincidenter? (delvis 
uppfyllt) 
Revisionens kommentar: 
Vi bedömer att det finns en rutin för rapportering av 
personuppgiftsincidenter, men att den skulle behöva implementeras 
tydligare för att få fullt genomslag. Den information som finns på 
kommunens webb-sida är i vissa delar motsägelsefull, till exempel 
avseende till vem/vilka som en personuppgiftsincident ska rapporteras. 
 
Förslag till svar: Kontaktpersonerna får i uppdrag att se till att 
verksamheterna informeras om det fortsatta arbetet med GDPR med extra 
tyngd på rapportering av personuppgiftsincidenter. Gemensam 
informationen tas fram av kommunkansliet.  
 
Riktlinjer för rutiner och beskrivningar kommer att tas fram under 2021 av 
kommunkansliet. 
 
Dessutom pågår arbete med att lösa hur barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter ska nå rutiner och blanketter på annat sätt så för tillfället är 
det hemsidan som gäller. Det kan då upplevas motsägelsefullt med en 
generell information och en riktad till barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter. 
 
Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att förordningen 
följs? (delvis uppfyllt) 
Revisionens kommentar: 
Vi bedömer att åtgärder vidtagits som syftar till att säkerställa att 
förordningen följs. Samtidigt kvarstår åtgärder som att ta fram en 
övergripande policy för dataskydd, definiera ansvar och roller för 
kontaktpersonerna, ta fram rutiner och riktlinjer för hur dokumentation av 
personuppgifter ska hållas uppdaterad, dokumentera konsekvensanalyser 
och riskanalyser för de säkerhetsåtgärder som vidtas samt att upprätta 
rutiner för att kunna visa att förordningen följs. 
 
Förslag till svar: 
GDPR och dataskyddslagen är lagar som vi har att följa. I dokumenten 
”Informationssäkerhetspolicy” och ”Riktlinjer för arbetet med 
informationssäkerhet” påtalas förordning och lag. Här skulle delen om 
GDPR ytterligare kunna förtydligas. Riktlinjer för rutin och beskrivningar 
för det praktiska arbetet inom GDPR tas fram under 2021 av 
kommunkansliet. 
 
Finns det rutiner för att kunna visa att förordningen följs? (ej uppfyllt) 
Revisionens kommentar: 
Vi bedömer att det saknas rutiner för att kunna visa att förordningen följs. 
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Det baserar vi på att det inte upprättats rutiner för att samla ”bevis” 
samtidigt som det kvarstår att utföra konsekvensanalyser och riskanalyser 
för de säkerhetsåtgärder som vidtas. 
 
Förslag till svar: 
Detta bör då ingå i det dokument som kommunkansliet ska ta fram.  
 
Kommentarer i kursiv text till rekommendationerna  
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen/nämnderna att: 
• upprätta en övergripande policy för dataskydd som beskriver mål, 
styrning, 
organisation och ansvar för dataskyddsarbetet, till exempel vad gäller roller 
och ansvar för utsedda kontaktpersoner. För att avgränsningen mot 
dataskyddsombudets ansvar ska förtydligas, anser vi att kommunstyrelsen 
bör överväga att utse en av kontaktpersonerna som samordnare för arbetet 
med personuppgiftsfrågor. Idag finns policy för informationssäkerhet som 
inbegriper även GDPR. Kommunstyrelsen har idag en utsedd 
kontaktperson som har det övergripande ansvaret inom kommunstyrelsen. 
Övriga nämnder och bolag är egna personuppgiftsansvariga som har sina 
kontaktpersoner. 
 
• samordna rutinen för hantering av personuppgiftsincidenter och utse en 
eller flera personer som att ska se till att incidenter dokumenteras på rätt 
sätt, göra en bedömning om incidenten behöver anmälas och vid behov 
göra anmälan vilken enligt GDPR görs till Datainspektionen. 
Dataskyddsombudet ska alltid kontaktas vid personuppgiftsincident. 
Underlag för hantering tas fram i riktlinjerna som sammanställs av 
kommunkansliet. 
 
• inhämtade uppgifter om personuppgiftsbehandlingar struktureras i ett 
register, som hålls tillgängligt i elektronisk form. Varje 
personuppgiftsansvarig registrerar behandlingarna i Evolution. 
 
• rutiner och riktlinjer tas fram för hur dokumentationen av 
personuppgiftsbehandlingar hålls uppdaterad, till exempel genom 
regelbunden genomgång utifrån vilka behandlingar som tillkommit, 
förändrats eller avslutats. Rutin att följa upp årligen ligger idag på 
kontaktpersonen för respektive personuppgiftsansvarig. Samma rutin som 
fanns när det var personuppgiftslagen som gällde. 
 
• genomföra planerade konsekvensanalyser och därefter utföra analyser till 
exempel vad gäller riskanalyser för säkerhetsåtgärder.  
I de riktlinjer kommunkansliet tar fram tas med information om hur och 
vad som behöver göras konsekvensanalys på samt hur den ska gå till.   
 
• upprätta rutiner för att samla ”bevis” för att kunna visa att förordningen 
följs. Ingår i uppdraget om riktlinjer till kommunkansliet.    
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Samordnat svar       
Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden ska 
lämna ett gemensamt svar till revisorerna.  
 
Förslag till gemensamt svar har sammanställts av kommunkansliet och 
överlämnas till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 2/2021 att ställa sig bakom det 
samlade svaret. Även socialnämnden har § 15/2021 beslutat att ställa sig 
bakom svaret. 
 
Beslutsunderlag 
Granskning av införande av GDPR – missiv och rapport  
Förslag till samordnat svar 
Barn- och utbildningsnämnden § 2/2021 
Socialnämnden § 15/2021    
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 49/2021        
 
Skickas till 
Revisionen 
Kommunkansliet f.k 
Socialnämnden f.k 
Barn- och utbildningsnämnden f.k 
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KS § 39/2021 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar 
kommunstyrelsen handläggning anmäls till kommunstyrelsen 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-01-26 2021-02-09 2021-02-16 
 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
2021-02-16 
 
Invensys Property Company AB 
2021-02-16 
 
Rock City AB 
2021-02-16 

Delegationsbeslut 
Ordförande 
Konsekvensbedömning och behandling av personuppgifter gällande 
intresseanmälan för vaccination 2021-01-25 
 
Kommunchef 
Uppdaterad dokumenthanteringsplan för ekonomikontoret 2021-01-26 
 
Utredare/inspektör 
Beslut att inleda tillsynsärende 2021-02-25 

Meddelande 
1. Protokoll Länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor 
2. Cykla utmed Emån 
3. Beslut mbn gällande detaljplan för del av Målilla 14:3 mfl. 
4. Beslut mbn gällande detaljplan för Stenkulla 1:67 mfl 
5. Protokoll kommunförbundet Kalmar län 2021-02-04 
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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 * X

3 Tomas Söreling, S * X

4 Åke Bergh, M * 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      

* Deltog på distans
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