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KSAU § 78/2021 Dnr 2020/155  
 
Workshop vindbruksplan 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet beslutade § 216/2020 att tilldela Metria uppdraget att ta 
fram en vindbruksplan. 
 
På dagens sammanträde deltar arbetsutskottet i en worksop tillsammans 
med representanter från Metria och tjänstepersoner från miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 89/2020, 216/2020 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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KSAU § 79/2021 Dnr 2021/77  
 
MakerSpace och Digital delaktighet 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen får använda 
750 tkr för att utveckla makerspace och digidel. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde deltar verksamhetsutvecklare Jonas Hjalmarsson 
och kultur- och fritidschef Tommy Svensson Pöder. En presentation lämnas 
om framtidsplaner för makerspace och digital delaktighet, ”digidel”. 
Det finns en budget på 750 tkr som kultur- och fritidsförvaltningen önskar 
använda för att bland annat starta upp digidel och komplettera med den 
tekniska utrustning som behövs. Pengarna kommer från tillväxtverket och 
beloppet avses användas fram till 31 dec 2022. 
 
Skickas till 
Verksamhetsutvecklaren 
Kultur- och fritidschefen 
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KSAU § 80/2021 Dnr 2021/76  
 
Riktlinjer för säkerhetsskydd 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att riktlinjer för 
säkerhetsskydd ska gälla för kommunen.  
 
Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att kommunchefen har mandat att 
godkänna de instruktioner som hanterar det operativa arbetet för 
säkerhetsskyddet som säkerhetsskyddschefen tar fram. 
 
Sammanfattning 
I säkerhetsskyddslagen (2018:585) anges att alla som bedriver 
säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd i sin 
verksamhet. Detta kräver att kommunen har tydliga riktlinjer och 
instruktioner som säkerställer hantering av säkerhetsskyddsklassad 
information, personal och fysiskt skydd. 
 
Ärendebeskrivning 
Riktlinjerna ska ses som en grund i kommunens arbete för ett bra 
säkerhetsskydd.  
 
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kräver att alla som bedriver verksamhet 
ska vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota 
Sveriges säkerhet vilket innebär skydd mot spioneri, sabotage och 
terrorism.  
 
För att uppnå detta ska en säkerhetsskyddsanalys göras i verksamheter som 
kan ha behov av ett säkerhetsskydd i sin verksamhet. Denna analys ska 
peka på vad som ska skyddas, mot vad ska det skyddas och hur det ska 
skyddas. Analysen resulterar i en säkerhetsskyddsplan som pekar ut 
åtgärder som behöver göras för ett fullgott säkerhetsskydd. 
  
Säkerhetsskyddsplanen ska fokusera på tre områden; informationssäkerhet, 
fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Dessa tre områden ska integreras i 
den vardagliga verksamheten.  
 
När det gäller säkerhetsskyddsklassificerad information och 
personalsäkerhet finns särskilda instruktioner att följa. Dessa instruktioner 
uppdateras av säkerhetsskyddschefen och de verksamheter som berörs får 
ta del av instruktionerna.  
 
Det yttersta ansvaret för säkerhetsskyddet har kommunstyrelsen.  
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Kommunchefen är operativt ansvarig men delegerar ansvaret till säkerhets-
skyddschefen vilket innebär arbete med säkerhetsskyddsanalysen, 
säkerhetsskyddsplanen, personalsäkerhet, informationssäkerhet, fysiskt 
skydd och utbildning. 
 
Kommunchefen fastställer den säkerhetsskyddsanalys som genomförs och 
säkerhetsskyddschefen fastställer säkerhetsskyddsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från säkerhetsskyddschefen 2021-03-03 
Riktlinjer för säkerhetsskydd 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 81/2021 Dnr 2021/72 

Försäljning av mark för rälsbussgarage, del av 
X

Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna köpekontrakt för 
del av X. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att finansiering sker med 
motsvarande summa 64 500 kr ur kommunstyrelsens oförutsedda 

Sammanfattning 
VÅHJ Fastighets AB har inkommit med förfrågan om att få köpa del av 
fastigheten X, för byggnation av ett rälsbussgarage. 

Ärendebeskrivning 
VÅHJ Fastighets AB har inkommit med förfrågan om att få köpa del av 
fastigheten X. Ett område på totalt 1290 m². Avsikten är att  bygga ett 
rälsbussgarage. Ett förslag till köpekontrakt är upprättat där kostnaden 
uppgår till 64 500 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD:n ABHB 2021-03-16 
Förslag till köpekontrakt samt kartbilagor 
Skrivelse från Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 82/2021 Dnr 2021/62  
 
Svar på remiss Projekt förändrade 
beredskapszoner 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av förslaget och avstår från att lämna yttrande 
över detsamma. 
 
Sammanfattning 
Hultsfreds kommun och räddningstjänsten har tagit del av projekt rörande 
implementering av förändrade beredskapszoner. Räddningstjänsten har 
inget att erinra vad gäller det dokumentförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Sedan regeringen fattade beslut om Förordning om ändring i förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor har Länsstyrelserna i Halland, Kalmar 
och Uppsala tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap samt Strålsäkerhetsmyndigheten arbetat i ett projekt för att 
omhänderta förändringarna. Det som redovisas i denna rapport utgör ett 
planeringsunderlag som ska ligga till grund för fortsatt arbete med 
beredskapsplanering inom kärnkraftslänen och övriga berörda aktörer.  
 
En remissversion av rapport, Projekt rörande implementering av förändrade 
beredskapszoner – planeringsunderlag för vidare arbete med 
beredskapsplanering som beskriver planeringsförutsättningar och riktlinjer 
för kommande beredskapsplanering har översänts.  
 
Syftet med rapporten är att den ska underlätta framtagandet av nya 
beredskapsplaner och leda till att planeringen blir samordnad och ensad. 
Kärnkraftslänen, Halland, Kalmar och Uppsala kommer därmed ta 
utgångspunkt i underlaget när länen ska ta fram beredskapsplaner i 
samverkan med berörda aktörer. 
 
Rapporten beräknas sammanställas till mitten av april 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Projekt rörande implementering av förändrade 
beredskapszoner 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 66/2021 
Tjänsteskrivelse från räddningschefen 2021-03-19 
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Skickas till 
Länsstyrelsen i Hallands län 
Räddningschefen f.k
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KSAU § 83/2021 Dnr 2021/66  
 
Remiss Revidering av Kalmar läns regionala 
åtgärdsprogram för miljömålen 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända remissen till miljö- och 
byggnadsförvaltningen för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande 
eller förslag att avstå detta. 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt revidering av Kalmar läns 
regionala åtgärdsprogram för miljömålen på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt revidering av Kalmar läns 
regionala åtgärdsprogram för miljömålen på remiss. Svar på remissen ska 
vara länsstyrelsen tillhanda senast den 30 juni 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Revidering av Kalmar läns regionala åtgärdsprogram för 
miljömålen 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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KSAU § 84/2021 Dnr 2021/73  
 
Remiss Radiologiska skador – skadestånd, 
säkerheter, skadereglering från utredningen om 
skadereglering vid en radiologisk olycka 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända remissen till kommunjuristen för att 
återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller förslag att avstå detta. 
 
Sammanfattning 
Miljödepartementet har översänt Radiologiska skador – skadestånd, 
säkerheter, skadereglering från utredningen om skadereglering vid en 
radiologisk olycka på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljödepartementet har översänt Radiologiska skador – skadestånd, 
säkerheter, skadereglering från utredningen om skadereglering vid en 
radiologisk olycka på remiss. Svar på remissen ska vara 
Miljödepartementet tillhanda senast den 22 juni 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Radiologiska skador – skadestånd, säkerheter, 
skadereglering från utredningen om skadereglering vid en radiologisk 
olycka 
 
Skickas till 
Kommunjuristen 
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KSAU § 85/2021 Dnr 2021/74  
 
Remiss Regional Vattenförsörjningsplan för 
Jönköpings län 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända remissen till 
samhällsbyggnadsgruppen för att återkomma till arbetsutskottet med 
yttrande eller förslag om att avstå detta. 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har översänt Regional 
vattenförsörjningsplan för Jönköpings län på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har översänt Regional 
vattenförsörjningsplan för Jönköpings län på remiss. Yttrande på remissen 
ska vara Länsstyrelsen i Jönköpings län tillhanda senast den 31 maj 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län 
 
Skickas till 
Samhällsbyggnadsgruppen 
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KSAU § 86/2021 Dnr 2021/67  
 
Remiss angående valkretsindelning vid 2022 
års val till regionfullmäktige 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att Hultsfreds kommun inte har något att invända mot att bibehålla 
nuvarande valkretsindelning. 
 
Sammanfattning 
Region Kalmar län har översänt valkretsindelningen vid val 2022 på 
remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har översänt remiss om valkretsindelningen vid 2022 
års val till regionfullmäktige. 
 
Regionfullmäktige ska senast den 31 oktober 2021 besluta om den 
nuvarande indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid 
regionvalet 2022 eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas av 
länsstyrelsen. 
 
Nuvarande valkretsindelning är följande: 
Första valkretsen: Västerviks kommun 
Andra valkretsen: Vimmerby och Hultsfreds kommuner 
Tredje Valkretsen: Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner 
Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner 
Femte valkretsen: Kalmar kommun 
Sjätte valkretsen: Borgholms och Mörbylånga kommuner 
 
Regionstyrelsen har den 17 mars 2021 beslutat föreslå regionfullmäktige att 
nuvarande valkretsindelning och antal mandat i valet till regionfullmäktige 
2022 ska vara oförändrade samt beslutat att skicka frågan om 
valkretsindelning på remiss till länets kommuner. 
 
Enligt besked från valnämndens ordförande finns inget att invända mot att 
bibehålla nuvarande valkretsindelning. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss angående valkretsindelning vid 2022 års val till regionfullmäktige 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare 2021-03-24 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 87/2021   
 

Anmälningsärenden 
1. Inbjudan till Länsstyrelsen i Kalmar läns föreläsning ”Kvinnor som 

tog kliven” 
2. Socialnämndens arbetsutskotts beslut för kännedom om Brev från 

Vårdförbundet om äldreomsorgssatsningen 
           

 
 

15



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-03-30 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 88/2021 Dnr 2021/49  
 
Remiss angående förslag till Energi- och 
klimatstrategi för Västerviks kommun 2021-
2030 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att avstå från att lämna yttrande på remissen. 
 
Sammanfattning 
Västerviks kommun har skickat förslag till Energi- och klimatstrategi för 
Västerviks kommun 2021-2030 på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Västerviks kommun har skickat förslag till Energi- och klimatstrategi  
för Västerviks kommun 2021-2030 på remiss. Synpunkter på remissen ska 
vara Västerviks kommun tillhanda senast den 18 april 2021. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 60/2021 att översända remissen till miljö- och 
byggnadsförvaltningen. Miljöstrateg Arvid Lindblad har meddelat att mijö- 
och byggnadsförvaltningen inte har något att invända på förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss förslag till Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun  
2021-2030 
 
Skickas till 
Västerviks kommun 
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