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KSAU § 33/2021    
 
Presidiemöte med AB Hultsfreds Bostäder 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På mötet deltar ordförande Åke Nilsson, KD, vice ordförande Lena 
Hasting, S, och VD Helena Grybäck Svensson. 
 
Aktuella frågor lyfts, bland annat om fastigheter och lokaler. 
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 34/2021 Dnr 2021/32  
 
Gränsdragningslista Hultsfreds kommuns 
fastigheter 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 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 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 35/2021 Dnr 2021/42  
 
Bevarandebyggnader 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att AB Hultsfreds Bostäder får i uppdrag att ta 
fram vård- och underhållsplaner för bevarandebyggnader och att 200 tkr 
avsätts inom befintlig budget för detta. 
 
Sammanfattning 
På kommunens ägda fastigheter finns det några byggnader som behöver 
bevaras.  För dessa byggnader behövs en långsiktig strategi och budget som 
resulterar i en vård- och underhållsplan som utförs med den specifika 
kunskap som krävs. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun har flera fastigheter som innehåller äldre bebyggelse 
som är värda att bevara. För att särskilja dessa byggnader från övriga så bör 
dessa benämnas såsom bevarandebyggnader. Nästan uteslutande är dessa 
byggnader uppförda på ett sådant sätt som gör att de faller utanför ramarna 
för fastighetsavdelningens kunskap om för dessa byggnaders nödvändiga 
fastighetsunderhåll. För att kunna bevara dessa byggnader behövs en analys 
av metodval och nödvändiga åtgärder vilket resulterar i en vård- och 
underhållsplan. Denna analys kan bara utföras av konsult med antikvariska 
kunskaper. Några av byggnaderna innehåller verksamhet inom 
socialförvaltningen. Dock är det inte förvaltningens långsiktiga avsikt att 
vara kvar i dessa byggnader. Därav att det inte finns planer för att anpassa 
dessa byggnader till några högre standarder än vad som finns idag. 
Framtagandet av förslaget har skett i samråd med kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
 
Förslag Bevarandebyggnader: 

 Hultsfreds hembygdspark 
 Slättens exercisområdes byggnader 
 Stenkällaren vid Hultsfreds Station 
 Hultsfreds Stationshus 
 Tegelugnen vid Herrstorpet 

 
Förslag till handlingsplan: 

1. 2021 Besluta vilka som är ”bevarandebyggnader” 
2. 2022 Låta upprätta vård- och underhållsplan inkl budget 
3. 2023 Utföra åtgärder enligt vård och underhållsplan (om budget 

medger) 
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4. 2024 Utföra åtgärder enligt vård och underhållsplan (om budget 
medger) 

5. Etc 
 
Förslag till budget: 
2022 Upprätta vård- och underhållsplan 200 tkr. 
2023 Förslag till budget hämtas ur vård- och underhållsplanen och beslutas 
årligen. 
 
Övrigt: 
Om övriga byggnader som idag inte omfattas av byggnader med kommunal 
verksamhet eller av dessa bevarandebyggnader behöver åtgärdas på annat 
sätt bör antingen arrenderas ut, rivas eller säljas. Separata beslut tas för 
varje enskilt objekt i så fall. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse fastighetschef 2021-01-14 
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 36/2021 Dnr 2021/37  
 
Skrivelse om biokiosken i Valhall 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att AB Hultsfreds Bostäder i samråd med kultur- 
och fritidsförvaltningen får i uppdrag att lyfta frågan med Hultsfreds 
Fotbollsklubb och sedan återkomma till arbetsutskottet. 
 
Sammanfattning 
Hultsfreds Fotbollsklubb har lämnat in en skrivelse med önskan om 
utbyggnads av biokiosken i Valhall. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds fotbollsklubb har lämnat in en skrivelse om biokiosken (RioBio) 
i Valhall i Hultsfred. RioBio förvaltas av fotbollsklubben. Ytan och 
ventilationen i kiosken är inte tillräcklig och leder till dålig arbetsmiljö i 
kiosken. Fotbollsklubben anser att en utbyggnad av kiosken är nödvändig 
för att kunna hålla en bra arbetsmiljö. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Hultsfreds Fotbollsklubb 2021-02-16 
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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KSAU § 37/2021 Dnr 2021/8  
 
Mål och budget 2022 - ramar 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 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 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 38/2021 Dnr 2021/13  
 
Ombudgetering 2021 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-02-23  
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 39/2021 Dnr 2021/38  
 
Årsredovisning 2020 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-02-23 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 40/2021 Dnr 2021/40  
 
Årsredovisning Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 2020 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna årsredovisningen för Östra Smålands kommunalteknikförbund. 
 
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 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 41/2021 Dnr 2021/39  
 
Bolagens verksamhet 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta 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 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 42/2021 Dnr 2021/45  
 
Anstånd till företag i Hultsfreds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
 
 Företag i Hultsfreds kommun till och med 30 juni 2021 kan begära 

anstånd/ förlänga betalningstider på fakturor, utställda efter 1 januari 
2020 från Hultsfreds kommun och Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund, med upp till 6 månader. Villkoret är att 
företaget vid begäran inte har några förfallna skulder till kommunen 
eller Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

 
 Ingen dröjsmålsränta eller andra avgifter tas ut i dessa fall 

 
 Hanteringen sköts av ekonomikontoret i Hultsfreds kommun 
 
Sammanfattning 
Förslag om beslut att lämna anstånd fria från ränta och avgifter för att 
underlätta för företag i Hultsfreds kommun i samband med smittspridning 
av covid-19. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun och Östra Smålands Kommunalteknikförbund erbjöd 
2020-03-18 till 2020-08-31 samt 2020-11-01 till 2021-02-28 företag i 
Hultsfreds kommun möjlighet att få anstånd på fakturor/förlängd 
betalningstid med 6 månader, utan påförd ränta eller andra avgifter.  
 
Med anledning av nu rådande situation i samband med covid-19 vill 
Hultsfreds kommun åter hitta sätt att stötta företagen och ett av dessa är att 
erbjuda företag i Hultsfreds kommun anstånd med betalning av fakturor. 
Ytterligare lättnader är att inte ta ut dröjsmålsränta eller andra avgifter 
kopplat till de beviljade anstånden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-02-24 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 43/2021 Dnr 2020/201  
 
Bildande av kompetensfond - det livslånga 
lärande 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 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.  
 
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. 
 
Innovationsfonden ska åstadkomma följande: 
- Uppmuntra kreativitet och nytänkande. 
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- 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.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse och underlag chefen för det livslånga lärandet 2021-02-24 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 44/2021 Dnr 2021/34  
 
Kompensation till anställda med anledning av 
covid-19 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 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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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28/2021 
Tjänsteskrivelse personalchefen och socialchefen 2021-02-22 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 45/2021 Dnr 2021/36  
 
Remiss Tillfälligt statsbidrag till vissa 
kommuner och regioner för kommunala 
åtgärder för en ekonomi i balans 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att lämna remissen till ekonomikontoret för att 
återkomma till arbetsutskottet med yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet har skickat Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner 
och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans på remiss. 
Svar på remissen ska vara Finansdepartementet tillhanda senast den 14 maj 
2021. 
 
I promemorian lämnas förslag till en förordning om tillfälligt statsbidrag till 
enskilda kommuner och regioner som är i behov av att vidta åtgärder för att 
nå en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning. Enligt förslaget 
ska bidraget få ges till en kommun eller region som vid utgången av 2019 
hade en svag ekonomi och som har behov av att vidta en eller flera 
omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder inom sin verk-samhet i 
syfte att främja en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning. 
Kommuner och regioner ska enligt förslaget få ansöka om bidrag. En 
ansökan ska bl.a. innehålla en redovisning av det ekonomiska läget, vilka 
åtgärder som bidraget söks för och uppskattade kostnader. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner 
för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans  
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 46/2021 Dnr 2021/35  
 
Remiss Anmälan om vattenverksamhet på väg 
23 mellan Målilla och Hultsfred 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslås kommunstyrelsen 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 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 47/2021 Dnr 2020/205  
 
Svar på remiss Utbetalning av ersättning för 
personlig assistans endast vid tillstånd 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 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 
begränsad tid innebär. I förslaget skrivs att det inte bör vara mer än ett fåtal 
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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.”  
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss utbetalning av ersättning för personlig assistans endast 
vid tillstånd 
Yttrande från socialnämnden 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 48/2021 Dnr 2021/31  
 
Svar på lagrådsremiss Kompletterande regler 
för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit yttrandet för anmälan. 
 
Ärendebeskrivning 
Justitiedepartementet har översänt kompletterande regler för 
uppehållstillstånd vid gymnasiestudier på remiss. Svar ska vara 
Justitiedepartementet tillhanda senast den 26 februari 2021. För att 
remissvaret ska kunna lämnas till Justitiedepartementet i tid föreslås att 
socialnämnden får i uppdrag att svara på remissen samt överlämna svaret 
för anmälan till arbetsutskottet. 
 
Socialnämnden har tagit fram yttrande på remissen samt skickat in 
detsamma till Justitiedepartementet. Yttrandet anmäls i arbetsutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Utkast till lagrådsremiss Kompletterande regler för 
uppehållstillstånd vid gymnasiestudier 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 31/2021 
 
Skickas till 
Socialnämnden 
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KSAU § 49/2021 Dnr 2020/202  
 
Svar på revisionsrapport granskning av 
införande av GDPR Hultsfreds kommun 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 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           
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 50/2021 Dnr 2021/43  
 
Hyresavtal svenskt rockarkiv samt biblioteket i 
Hultsfred 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att anta hyresavtalen. 
 
Ärendebeskrivning 
Hyresavtal har upprättats för svenskt rockarkiv och biblioteket i Hultsfred 
för perioden 2020-06-01—2035-05-31.  
 
Beslutsunderlag 
Hyresavtal 
 
Skickas till 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
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KSAU § 51/2021 Dnr 2021/33  
 
Redovisning av konsumentvägledning, 
kommunjurist och Överförmyndare i 
Samverkan 2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommunkansliet överlämnar redovisning för 2020 om 
konsumentvägledning, kommunjuristen och Överförmyndare i Samverkan 
(ÖiS). 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Kommunen köper tjänster genom avtal vad gäller konsumentvägledning 
och kommunjurist och samverkansavtal om överförmyndare enligt 
följande: 
 
Konsumentvägledning 
Konsumentvägledningen sköts av Oskarshamns kommun och förlängs med 
ett år i taget om inte uppsägning sker 6 månader före avtalets utgång. I 
avtalet in-går besök av konsumentvägledare vid två tillfällen motsvarande 
två halvdagar.  
 
Kommunjurist 
Kommunjuristen utgår från Vimmerby kommun och har uppdrag i 
Hultsfreds, Kinda och Vimmerby kommuner. Avtalet löper i intervall om 
två år och för-längdes 1 februari 2020. Även här gäller uppsägning 6 
månader före avtalets utgång.  
 
Överförmyndare i samverkan 
Kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn samverkar 
inom överförmyndarverksamheten. 
 
Verksamheten drivs från ett gemensamt kontor i Högsby. Namnet på 
samverkansorganisationen är Överförmyndare i Samverkan Hults-
fred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås. 
 
Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen 
överförmyndare. Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter 
(med undantag av vissa beslut) till tjänstemännen på det gemensamma 

29



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-03-02 

2(3) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

kontoret. 
 
Tjänstepersonerna är anställda av Högsby kommun och det är 
tjänstepersonerna som besvarar alla verksamhetsfrågor. 
 
Redovisning för 2020 
Konsumentvägledning 
Konsumentvägledningen hade 97 ärenden varav 8 rörde covid-19 (72 
ärenden 2019, 71 ärenden 2018). Det vanligaste ärendet handlade om fel i 
vara eller tjänst, nästan 34 % av inkomna ärenden. 
 
Konsumentdagarna ställdes in 2020 men kommer att ske digitalt i maj 2021 
istället. Konsumentvägledaren varit åhörare vid tillfällen hos Allmänna 
Reklamationsnämnden samt deltagit i lokal nätverksträff. 
 
2020 skedde fem föreläsningar varav tre var på Albäcksskolan med totalt 
118 deltagare och två på Arbetslivsresurs med sammanlagt 31 deltagare.    
 
Numera finns en modell för redovisningar av ärenden så för 2019 fanns en 
stapelmodell för första gången. Detta ger bättre förutsättningar att kunna 
stämma av, dels år från år dels karaktären på ärendena.  
 
Kommunjuristen 
Kommunjuristen har lämnat en ekonomisk redovisning för 2020. Vad 
gäller Hultsfred så är det uppdrag hos Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund, nämnder och förvaltningar samt Hultsfreds 
Kommunala Industri AB då det är främst fastighetsrätt och avtal som 
kommunjuristen hanterar.  
 
För 2020 blir fördelningen Hultsfreds kommun 55 %, Kinda kommun 15 % 
och Vimmerby kommun 30 %. Dessutom betalar Hultsfreds och Kinda 
kommuner 5 000 kronor vardera i reseersättning där även kostnader för 
fordon ingår. 
 
Fördelningen för 2019 var Hultsfreds kommun 40 %, Kinda kommun 20 % 
och Vimmerby kommun 40 %.  
 
Inom kommunen fördelas uppdragen enligt följande:  
- AB Hultsfreds Bostäder 40 % 
- kommunen 35 % 
- Hultsfreds Kommunala Industri AB 10 % 
- Östra Smålands Kommunalteknikförbund 15 % (där Hultsfreds kommun 
står för 70 % och Högsby kommun 70 %). 
 
Överförmyndare i Samverkan (ÖiS)   
Organisationen omfattar 5,25 heltidstjänster för handläggning, 
administration och arbetsledning. Antalet ärenden uppgick vid årsskiftet till 
864 (2019-12-31 857 ärenden). 
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Ställföreträdarna lämnar redovisning över det gångna årets förvaltning 
senast 1 mars varje år. Detta innebär hög arbetsbelastning med granskning 
av redovisningarna under våren. Inför den årliga granskningen har 
informationskvällar genomförts i samtliga kommuner. En ny 
granskningsrutin har införts. Den på-verkar främst hanteringen av inkomna 
redovisningar som är ofullständiga. Den nya rutinen samt att två 
medarbetare arbetat och granskat hemifrån med anledning av pandemin gav 
ett mycket bra resultat. 
 
Överförmyndaren i Högsby valdes under hösten till ordförande i 
Föreningen Sveriges Överförmyndare (FSÖ). 
 
Arbete med e-tjänster pågår där leverantörens planerade releasedatum för 
modul för digitala redovisningar från ställföreträdare är våren 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-02-15 samt underlag 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
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KSAU § 52/2021   
 

Anmälningsärenden 
1. Nystartade företag januari 2021 
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