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KSAU § 67/2021 

Presidiemöte med socialnämnden 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 

Ärendebeskrivning 
På mötet deltar ordförande Per-Inge Pettersson, 1:a vice ordförande Conny 
Daag, 2:a vice ordförande Jonny Bengtsson och socialchef Ann-Gret Sillén. 

Aktuella frågor lyfts, bland annat om pågående ombyggnation av särskilda 
boenden. 

Skickas till 
Socialnämndens presidium 
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KSAU § 68/2021 Dnr 2020/22  
 
Översyn av återstående behov vid ny- och 
ombyggnation särskilt boende 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att förslag på tillval som presenteras i ärendebeskrivningen bereds i 
kommande om-och tillbyggnad av de särskilda boendena. 
 
Vidare föreslå att socialnämnden får återkomma med kostnad innan 
investeringsbeslut fattas. 
 
Sammanfattning 
Översyn har gjorts på boendena på Aspedalsgatan i Hultsfred, Doktorsvägen 
i Mörlunda och Skördevägen i Vena. Förslaget lämnas till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet beslutade § 30/2020 att ge socialnämnden i uppdrag att 
utföra en översyn i frågan om kommande behov av tillval och ökade 
kostnader under till- och ombyggnation av de särskilda boendena samt se 
över behov av användning av lokaler på Knektagårdsområdet. 
 
Socialnämnden har nu lämnat förslag enligt följande: 
” Inriktningsprogrammet för framtidens boenden skrevs i samband med 
förstudien som Riksbyggen gjorde 2016. Sedan dess har socialförvaltningen 
jobbat vidare med att utveckla äldreomsorgen i kommunen. Detta utifrån 
socialnämndens värdegrund och det salutogena tankesättet. Förvaltningen 
har jobbat tillsammans med konsult för att följa den forskning som finns 
kring salutogena verksamheter utifrån känslan av sammanhang (KASAM). 
Utifrån detta kan man se olika delar i boendet, från den enskildes lägenhet 
till olika gemensamma delar på boendet. Det finns ett behov av att 
komplettera inriktningsprogrammet. Dels med de olika delarna som ett 
särskilt boende består av. Dels med hur kommunen vill att de olika 
boendedelarna ska fungera. 
   
Personligt boende 
Lägenheten ska vara handikappanpassad och vara 33-35 kvadratmeter. 
Lägenheten är en plats att vila, sova, titta på teve, lyssna på radio, läsa, 
minnas och vara med sig själv. Lägenheten ska ge möjlighet att möblera så 
den får hall, kokskåp (kök), toalett/badrum samt vardagsrum och sovrum. 
Här kan man om man önskar umgås med andra och inta sina måltider. 
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Allmänt boende 
Gemensamma utrymmen för måltider och olika aktiviteter. Här umgås man 
med andra och söker trygghet men närvarande personal. Här finns olika rum 
för samvaro, aktivitet och vardagsrum för socialt umgänge. Det är viktigt att 
alltid komma fram till något.   
 
Kollektivt boende 
Det särskilda boendet ska också erbjuda någonting att gå till. En restaurang 
blir också en mötesplats dit även andra från samhället kommer för att äta och 
delta i olika aktiviteter. Äldreboendet ska uppmuntra en aktiv livsstil. 
 
Utemiljö 
Ska vara inbjudande och lättillgänglig. Utemiljön ska stimulera alla sinnen. 
Det ska ges möjlighet att komma ut när man själv vill. Utemiljön ska också 
ge möjlighet till aktivitet eller stillhet och där ska man också kunna umgås 
med andra.  
 
Restaurang och träffpunkt 
Alla särskilda boenden ska ha en restaurang och en träffpunkt dit de som bor 
på det särskilda boendet kan välja att gå. Till restaurangen och träffpunkten 
kan de som bor i trygghetslägenheterna i nära anslutning till det särskilda 
boendet komma och äta sina måltider. De kan också umgås med andra och 
vara med på olika aktiviteter. Träffpunkten är deras gemensamhetslokal. Till 
restaurangen och träffpunkten ska också andra äldre i samhället kunna 
komma för att äta, umgås med andra och vara med på olika aktiviteter om de 
så önskar. 
 
I Hultsfreds kommun bor man kvar i det ordinära boendet länge och de flesta 
livet ut. Vi satsar mycket på hemtjänst och möjligheten att bo kvar i sin 
invanda miljö. Att ges möjlighet till ett aktivt liv, hela livet är viktigt. 
Restaurangen och träffpunkten på de särskilda boendena ska vara den 
träffpunkten där man kan äta och umgås. Många äldre i dagens samhälle 
känner sig ensamma och det är viktigt att vi jobbar aktivt för att minska 
ensamhet och isolering bland äldre. Alla ska ges möjlighet till ett socialt liv 
om man så önskar.” 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 30/2020 
Socialnämnden § 29/2021 
Yttrande samt bilagor 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 69/2021 Dnr 2019/113  
 
Rapport Hultsfreds kommun makeover 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har tagit emot informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde deltar projektchef Jens Karlsson, 
samhällsplanerare Maria Bohlin, utvecklingschef Lars Gjörloff och kultur- 
och fritidschef Tommy Svensson Pöder. Det redogörs bland annat för 
ortsvandingar som ägt rum i Vena och Rosenfors. 
 
Skickas till 
Arbetsgruppen 
 
 

6



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-03-23 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 70/2021 Dnr 2021/61  
 
Intern kontrollplan 2021 och uppföljning 2020 
för kommunstyrelsens verksamheter 
 
Förslag 
Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta den intern kontrollplanen 
för år 2021 och godkänna uppföljningen av 2020 års kontrollplan. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens verksamheter har tillsammans tagit fram förslag till 
kontrollplan 2021 i enlighet med riktlinjerna för intern kontroll. Samtidigt 
redovisas uppföljningen av 2020 års kontrollplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fattade i september 2018 beslut gällande riktlinjer för 
intern kontroll. Intern kontroll innebär att säkra att det som ska göras blir 
gjort, på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll ska fungera som en 
trygghet för alla som arbetar och verkar i organisationen.  
 
Varje nämnd/styrelse ska årligen anta en särskild plan för den interna 
kontrollen. Planen ska följas upp årligen och resultatet ska rapporteras till 
nämnden/styrelsen i den omfattning som fastställts i planen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse samt underlag ekonomichef 2021-03-10 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 71/2021 Dnr 2020/120  
 
Nämndernas uppföljning av intern kontrollplan 
2020 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen av 
internkontrollplanerna för 2020 för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden har följt upp 2020 års interna kontrollplaner. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fattade i september 2018 beslut gällande riktlinjer för 
intern kontroll. Intern kontroll innebär att säkra att det som ska göras blir 
gjort, på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll ska fungera som en 
trygghet för alla som arbetar och verkar i organisationen.  
 
Varje nämnd/styrelse ska årligen anta en särskild plan för den interna 
kontrollen. Planen ska följas upp årligen och resultatet ska rapporteras till 
nämnden/styrelsen i den omfattning som fastställts i planen. Varje nämnd 
ska också rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen 
inom nämnden till kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-03-10 
Uppföljningar internkontrollplan från nämnderna 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 

8



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-03-23 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 72/2021 Dnr 2021/63  
 
Remiss av författningsförslag i promemorian 
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör Ds 
2021:7 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända remissen till socialnämnden för att 
återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller förslag om att avstå detta. 
 
Sammanfattning 
Promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7) har 
översänts på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet har översänt promemorian Barnets bästa när vård 
enligt LVU upphör (Ds 2021:7) på remiss. Svar på remissen ska vara 
Socialdepartementet tillhanda senast den 11 juni 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7) 
 
Skickas till 
Socialnämnden 
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KSAU § 73/2021 Dnr 2021/23  
 
Svar på remiss av Boverkets rapport mått på 
bostadsbristen – förslag på hur återkommande 
bedömningar ska utföras (2020:21) 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att inget finns att invända på förslaget. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsgruppen har lämnat yttrande om att inget finns att erinra 
på remissen. 
 
Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet har sänt Boverkets rapport mått på bostadsbristen – 
förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras (2020:21) på remiss. 
Svar på remissen ska vara Finansdepartementet tillhanda senast den 14 
april 2021. 
 
I rapporten beskrivs och diskuteras en modell för att beskriva, definiera och 
mäta bostadsbrist. Utgångspunkten är att hushållens situation på 
bostadsmarknaden, särskilt de med begränsad ekonomi, ska beskrivas och 
mätas på detaljerad nivå. Målsättningen är att etablera en metod för att 
beskriva, definiera och mäta behovsbaserad bostadsbrist och att utifrån 
denna modell tillhandahålla mått som belyser bostadsbristproblematiken på 
både lokal, regional och nationell nivå samt för olika hushållsgrupper. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 23/2021 att översända remissen till 
samhällsbyggnadsgruppen för yttrande. Samhällsbyggnadsgruppen har 
meddelat att de diskuterat remissförslaget och kommit fram till att de inte 
har något att invända mot förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och rapport Boverkets rapport mått på bostadsbristen – förslag på 
hur återkommande bedömningar ska utföras (2020:21) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2021 
Yttrande från samhällsbyggnadsgruppen 2021-03-15 
 
Skickas till 
Finansdepartementet 
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KSAU § 74/2021 Dnr 2021/22  
 
Svar på remiss Ett bättre underlag för att 
bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2) 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att inget finns att invända på förslaget. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsgruppen har lämnat yttrande om att inget finns att erinra 
på remissen. 
 
Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet har sänt Ett bättre underlag för att bedöma 
bostadsbristen (Ds 2021:2) på remiss. Svar på remissen ska vara 
Finansdepartementet tillhanda senast den 14 april 2021. 
 
Alla kommuner ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i den 
egna kommunen. I denna promemoria lämnas förslag som innebär att 
kraven på den analys som ska ligga till grund för uppgifterna i riktlinjerna 
förtydligas och får en tydligare inriktning mot bostadsbristen i kommunen. 
Utöver den analys av den demografiska utvecklingen och 
marknadsförutsättningarna som ska göras, föreslås att uppgifterna i 
riktlinjerna särskilt ska grundas på en analys av vilka bostadsbehov som 
inte tillgodoses på bostadsmarknaden.Vidare föreslås att Boverket ska få i 
uppgift att bedöma och redovisa vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på 
bostadsmarknaden, och att myndigheten ska förse kommunerna med ett 
underlag baserat på denna bedömning. Kommunerna ska använda 
underlaget som stöd för sina analyser. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 22/2021 att översända remissen till 
samhällsbyggnadsgruppen för yttrande. Samhällsbyggnadsgruppen har 
meddelat att de diskuterat remissförslaget och kommit fram till att de inte 
har något att invända mot förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 
2021:2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 22/2021 
Yttrande från samhällsbyggnadsgruppen 2021-03-15 
 
Skickas till 
Finansdepartementet
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KSAU § 75/2021 Dnr 2020/118  
 
Svar på motion från Tomas Söreling och Rosie 
Folkesson, båda S, om social hänsyn vid 
offentlig upphandling 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad genom redovisningen av vad kommunens 
upphandlingspolicy och riktlinjer idag innehåller samt att kommunen 
fortsätter att aktualisera social hänsyn vid upphandling och erbjuder 
information och utbildning i ämnet. 
 
Sammanfattning 
Ekonomichefen har lämnat yttrande på motionen om social hänsyn vid 
offentlig upphandling. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling och Rosie Folkesson, båda S, har 
2020-09-15 lämnats in en motion om social hänsyn vid offentlig 
upphandling. I motionen tas ett antal berörda områden upp. 
Motionsställarna vill att ett förslag tas fram på hur kommunen kan bli bättre 
på samtliga områden som innebär att större hänsyn tas vid upphandling. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 187/2020 att remittera motionen till 
ekonomichefen för yttrande. 
 
Ekonomichefen har lämnat yttrande enligt nedan: 
” Kommunen omfattas av Lagen om offentlig upphandling och i 4 kap §3 
står följande; ”En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala 
och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art 
motiverar detta.  
 
Vidare har, genom Inköpscentralen i Västervik, de samverkande 
kommunerna antagit en gemensam policy samt riktlinjer för upphandling. 
För att besvara motionsställarna på vad som görs idag följer här utdrag från 
den policy och de riktlinjer som kommunen beslutat om.  

Upphandlingspolicy 
All upphandling och inköp hos de upphandlade myndigheterna ska präglas 
av: 
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Affärsmässighet 
Upphandlingar och inköp ska präglas av god ekonomisk hushållning. 
Hänsyn ska tas till kvalitet, miljökrav och sociala krav, långsiktiga 
kostnader och andra aspekter. Kontakter med näringslivet ska kännetecknas 
av god affärsetik, öppenhet, objektivitet och likabehandling. 
 
Helhetssyn 
Upphandlingar och inköp ska präglas av en helhetssyn. Upphandlingar och 
inköp ska genom-föras med användning av de konkurrensmöjligheter som 
finns och på ett sådant sätt att lång-siktig konkurrens stimuleras. 
Upphandlingar ska utformas så att det är möjligt för mindre och medelstora 
företag att lämna anbud och det lokala näringslivet ska informeras om 
pågående upphandlingar.  
 
Effektivitet 
All upphandling och alla inköp ska präglas av effektivitet, kompetens och 
samverkan. De vinster som följer av en samordning av de upphandlande 
myndigheternas behov ska tas till-vara. Upphandlingar och inköp ska 
samordnas med länets övriga kommuner, med landstinget samt andra 
upphandlande myndigheter när detta är ändamålsenligt.  
 
Miljö- och sociala hänsyn 
De upphandlande myndigheterna ska verka för en god livsmiljö och en 
långsiktig hållbar utveckling genom att välja varor, tjänster och 
byggentreprenader som är miljöanpassade både med avseende på den yttre 
miljön och på arbetsmiljön samt tar hänsyn till sociala och etiska krav.  
Krav ska, med hänsyn till föremålet för upphandling, ställas på de 
leverantörer som de upp-handlande myndigheterna tecknar avtal med, att 
de; främjar goda arbetsvillkor och jämställdhet i arbetslivet, följer villkor 
på arbetsmarknadens och i kollektivavtal, motarbetar diskriminering och 
korruption, medger insyn i sin verksamhet och meddelarfrihet för anställda. 
Dessa krav ska även gälla för underentreprenörer som leverantören anlitar.  
 

Riktlinjer för upphandling 
Krav på villkor i kollektivavtal  
Krav ska, med hänsyn till föremålet för upphandling, ställas på de 
leverantörer som de upphandlande myndigheterna tecknar avtal med, att de;  
 främjar goda arbetsvillkor och jämställdhet i arbetslivet,  
 följer arbetsmarknadens villkor och/eller kollektivavtal,  
 motarbetar diskriminering och korruption och  
 medger insyn i sin verksamhet och meddelarfrihet för anställda.  

 
Detsamma ska gälla för eventuella underentreprenörer som entreprenören 
anlitat för att fullfölja avtalet.  
På begäran från de upphandlande myndigheterna ska entreprenören lämna 
de uppgifter och handlingar som krävs för att skyldigheterna enligt ovan 
ska kunna kontrolleras.  
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Skulle entreprenören brista i att fullgöra detta åtagande har kommunerna 
rätt att häva avtalet om bristen är väsentlig.  
 
Miljökrav samt sociala- och etiska krav 
De upphandlande myndigheterna ska verka för att påverka hälsa och miljö 
på ett positivt sätt genom att ställa miljökrav i sina upphandlingar där det är 
relevant. Miljökriterierna ska ställas i relation till övriga kvalitetskrav i 
upphandlingen. De upphandlande myndigheterna ska använda sig av 
Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier som stöd i sina upphandlingar. 
För uppföljning av de sociala- och etiska kraven kan/ska de upphandlande 
myndigheterna ansluta sig till det kontrollsystem som SKL Kommentus 
Inköpscentral arbetat fram.  
I samband med upphandling ska de upphandlande myndigheterna även ta 
hänsyn till: 
 Hultsfreds kommuns särskilda riktlinjer och beslut 
 Hultsfreds kommuns andra policys 
 Hultsfreds kommuns ev. andra krav 

Vad kan kommunen göra för att bli ännu bättre? 
Framförallt kan kommunen använda offentlig upphandling för att ställa 
ytterligare krav på social hänsyn. Ännu högre krav skulle kunna möjliggöra 
en förbättrad integration, motverka utanförskap och minska långvarigt 
beroende av försörjningsstöd. Krav på social hänsyn ska alltid vara 
proportionerliga i förhållande till omfattningen av det uppdrag som 
efterfrågas. Social hänsyn kan efterfrågas genom sysselsättningskrav 
exempelvis i form av AVA (allmän visstidsanställning), lärlingsplatser, 
arbetsträningsplatser, med mera. Social hänsyn kan också efterfrågas 
genom dialog, där leverantören efter inbjudan ska medverka vid framtida 
diskussioner. Dialogens syfte är att leda fram till en överenskommelse om 
att leverantören ska genomföra sysselsättningsfrämjande åtgärder och på 
vilket sätt. 
 
Möjligheten finns för kommunen att uppdatera riktlinjer för upphandling 
med vilka krav på social hänsyn som ska ställas i olika typer av 
upphandlingar och som tex. överstiger en viss beloppsgräns. Dock är varje 
upphandling unik och det kan vara svårt att förhålla sig till alltför uppstyrda 
riktlinjer för vad en upphandling ska innehålla.  
 
Därför föreslås istället att kommunen fortsätter att aktualisera social hänsyn 
vid upphandling och erbjuder information och utbildning i ämnet på 
exempelvis ledarforum, i nära samarbete med Inköpscentralen i Västervik. 
Detta för att verksamheterna i högre utsträckning ställer krav på social 
hänsyn i sina upphandlingar.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Socialdemokraterna 2020-09-15 
Kommunfullmäktige § 72/2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 187/2020 
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Yttrande från ekonomichefen 2021-03-15  
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 76/2021   
 

Anmälningsärenden 
1. Inbjudan till Demokratidagarna 2021 
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KSAU § 77/2021 Dnr 2021/71  
 
Skrivelse till Arbetsförmedlingen "Fördjupad 
samverkan mellan tre kommuner och 
Arbetsförmedlingen " 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom skrivelsen samt att den 
översänds till Arbetsmarknadsdepartementet efter samråd med Ånge och 
Östra Göinge kommuner. 
 
Ärendebeskrivning 
En skrivelse har tagits fram av Hultsfreds kommun, Ånge kommun och 
Östra Göinge kommun som innebär en vilja om att teckna en 
överenskommelse med Arbetsmarknadsdepartementet om fördjupad 
samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna för att nå 
gemensamma mål på arbetsmarknadsområdet. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet 
 
Skickas till 
Arbetsmarknadsenheten f.k 
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