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Ärendelista  2021-04-13 

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning 

§ 40 Presentation av medarbetarenkäten

§ 41 Satsningen Hultsfredshemester 2021 2021/53 

§ 42 Intern kontrollplan 2021 och uppföljning
2020 för kommunstyrelsens verksamheter 

2021/61 

§ 43 Nämndernas uppföljning av intern
kontrollplan 2020 

2020/120 

2021/76 § 44 Riktlinjer för säkerhetsskydd

§ 45 Försäljning av mark för rälsbussgarage, del                 
av X

2021/72 

2020/22 § 46 Översyn av återstående behov vid ny- och

ombyggnation särskilt boende 

§ 47 Svar på motion från Tomas Söreling ochRosie Folkesson, båda S, om social hänsyn 
vid offentlig upphandling 

2020/118 

§ 48 Fastställande av felparkeringsavgifter 2021/56 

§ 49 Arrende för Solcellspark i Hultsfred 2021/58 

§ 50 Remiss angående valkretsindelning vid
2022 års val till regionfullmäktige 

2021/67 

§ 51 Anmälan av delegationsbeslut m m 2021/4 

§ 52 Omräknad taxa för brandskyddskontroll,
omräknad sotningstaxa för Hultsfreds 
kommun samt omräknat 
skorstensfejarmästararvode fr o m      
2021-05-01 

2021/83 

Närvarolista 
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KS § 40/2021 

Presentation av medarbetarenkäten 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 

Ärendebeskrivning 
HR-konsult Sandra Örmander informerar om resultatet av 
medarbetarenkäten 2020. 

Skickas till 
Personalkontoret 
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KS § 41/2021 Dnr 2021/53 

Satsningen Hultsfredshemester 2021 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska genomföra turistsatsningen 
”Hultsfredshemester 2021”. Kostnaden för satsningen uppgår till 800 000 
kronor. Satsningen finansieras ur ordinarie budget för turism. 

Vidare beslutas att turism- och informationschef samt utvecklingschef med 
ansvar för området ”Näringslivets hälsa” får i uppdrag att verkställa 
projektet.  

Beslutet om satsningen är under förutsättning att intresse för att medverka 
finns hos berörda aktörer, samt att inga restriktioner tillkommit rörande 
pandemin som förhindrar att satsningen kan genomföras. 

Sammanfattning 
Coronapandemin fortsätter att i hög grad påverka besöksnäringens 
situation. 

Ett förslag på hur 2020 års satsning ”Hultsfredshemester” skulle kunna 
genomföras även under 2021, har tagits fram av informationsenheten. 
Dialog har förts med turistaktörerna om upplägget. 

Kommunens kostnad för satsningen är upp till 800 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
2020 tappade Hultsfreds kommun 49% av sina gästnätter. Cirka 85% av 
tappet kan härröras till utländska gästnätter.   

Under sommaren genomfördes satsningen ”Hultsfredshemester” för att 
stödja besöksnäringen under pandemin. Invånarna fick möjlighet att 
hemestra gratis på olika besöksmål och att vinna övernattningar på olika 
boenden i kommunen. Turistaktörerna rabatterade sina priser och invånarna 
uppmanades att fika och äta på matställen när de hemestrade.  

Utvärderingen av satsningen visade bland annat på att över 5000 besök på 
olika besöksmål gjordes av kommuninvånarna, och att deltagande aktörer            
uppskattade satsningen.  

Ett möte för att diskutera kommande säsong och olika scenarier har 
genomförts med turistaktörerna. Under mötet diskuterades möjligheter för 
att konceptet ”Hultsfredshemester” skulle återkomma i någon form även 
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under säsongen 2021. 

”Hultsfredshemester 2021” 
Satsningen har till syfte att kommun, turistaktörer och invånare som en 
treenighet ska stimulera besöksnäringen under 2021. Upplägget innefattar 
fri entré för kommuninvånare på olika besöksmål i kommunen, samt 
möjlighet att vinna övernattningar på boendeanläggningar.  

Konceptet är till stora delar detsamma som under 2020, men har justerats 
något efter synpunkter från aktörer och i utvärderingen av 2020 års 
hemester.  
Bland annat föreslås perioden för fri entré för kommuninvånare vara för- 
och eftersäsong istället för högsäsong. Möjligheten att vinna övernattningar 
föreslås gälla året ut. Marknadsföring görs via utskick till invånare samt i 
olika digitala och tryckta kanaler. 

För att medverka i satsningen ska aktörernas verksamhet erbjuda boende 
eller tjänster inom besöksnäringen. Medverkande aktörer ska vara beredda 
att     rabattera sina ordinarie priser, och i möjligaste mån använda lokala             
underleverantörer. Kommuninvånarna uppmanas att fika och äta på 
matställen runt om i kommunen under sin hemester. 

I alla led av satsningen finns vikten av att noggrant följa
Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska risk för smittspridning av   
covid -19. 

De totala kostnaderna för kommunen beräknas bli lägre än 2020, och 
uppgår till 800 000 kronor. 

Lagrum 
Kommuner får enligt 2 kap. 8 § första stycket i kommunallagen genomföra 
åt-gärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Individuellt 
inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns 
synnerliga skäl för det. 

Enligt SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, får den situation vi nu 
befinner oss i betraktas som extraordinär. Det innebär att ”synnerliga skäl” 
enligt para-grafens andra stycke kan vara uppfyllda när det gäller vissa 
typer av stöd, i vart fall om företaget tillhör en bransch som drabbats hårt 
av pandemin. Enligt SKR kan det inte uteslutas att olika former av stöd till 
följd av covid-19 kan ges ut utan hinder av 2 kap. 8 § KL.  

Yrkanden 
Tomas Söreling, S, Åke Nilsson, KD, och Åke Bergh, M, yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse turism- och informationschef 2021-03-16 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 58/2021 

Skickas till 
Informationsenheten 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Ekonomikontoret 
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KS § 42/2021 Dnr 2021/61 

Intern kontrollplan 2021 och uppföljning 2020 
för kommunstyrelsens verksamheter 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 70/2021 

Skickas till 
Ekonomikontoret 
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KS § 43/2021 Dnr 2020/120 

Nämndernas uppföljning av intern kontrollplan 
2020 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 71/2021 

Skickas till 
Ekonomikontoret 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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KS § 44/2021 Dnr 2021/76 

Riktlinjer för säkerhetsskydd 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjer för säkerhetsskydd ska gälla för 
kommunen.  

Vidare beslutas 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 80/2021 

Skickas till 
Säkerhetsskyddschefen 
Kommunchefen 
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KS § 45/2021 Dnr 2021/72 

Försäljning av mark för rälsbussgarage, del av 
X

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontrakt för del av X. 

Vidare beslutas 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. 

Yrkanden 
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD:n ABHB 2021-03-16 
Förslag till köpekontrakt samt kartbilagor 
Skrivelse från Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik Kommunstyrelsens 
arbetsutskott § 81/2021 

Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
Ekonomikontoret 
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KS § 46/2021 Dnr 2020/22  
 
Översyn av återstående behov vid ny- och 
ombyggnation särskilt boende 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår 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. 
 
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.” 
 
Vidare finns möjlighet att vid upphandlingen inrymma option om 
solpaneler. 

Yrkanden 
Per-Inge Pettersson, C, och Tomas Söreling, S, yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 30/2020, 68/2021 
Socialnämnden § 29/2021 
Yttrande samt bilagor 
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Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 46/2021 Dnr 2020/118  
 
Svar på motion från Tomas Söreling och Rosie 
Folkesson, båda S, om social hänsyn vid 
offentlig upphandling 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår 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: 
 
Affärsmässighet 
Upphandlingar och inköp ska präglas av god ekonomisk hushållning. 
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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.  
Skulle entreprenören brista i att fullgöra detta åtagande har kommunerna 
rätt att häva avtalet om bristen är väsentlig.  
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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.” 

Yrkanden 
Tomas Söreling, Tommy Rälg och Silva Andersson, samtliga S, yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Socialdemokraterna 2020-09-15 
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Kommunfullmäktige § 72/2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 187/2020, 75/2021 
Yttrande från ekonomichefen 2021-03-15  
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 48/2021 Dnr 2021/56  
 
Fastställande av felparkeringsavgifter 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa nya 
felparkeringsavgifter. 
 
Sammanfattning 
Trafiknämnden har överlämnat förslag på felparkeringsavgifter. 
 
Ärendebeskrivning 
Trafiknämnden i Hultsfreds kommun beslutade § 1/2021-02-08 att föreslå 
kommunfullmäktige att lägga till en till nivå gällande felparkeringsavgifter. 
 
Nuvarande avgifter har inte förändrats sedan 2009 när kommunfullmäktige 
beslutade om att införa parkeringsövervakning.  
Nivåerna ligger alltså idag på 300 kr respektive 600 kr för olika typer av 
överträdelser.  
 
Trafiknämnden har föreslagit en tredje nivå på 1 200 kr för att stävja 
”grova” felparkeringsöverträdelser som idag riskerar att försämra 
tillgänglighet och trafiksäkerhet. 
 
Den nya avgiften kommer gälla vid överträdelser kopplats till 
parkeringsplatser för rörelsehindrade samt vid parkering på huvudled.  
 
Antalet överträdelser kopplat till nyttjande av parkeringsplatser för 
rörelsehindrade, när man inte är berättigad till det, minskar inte oavsett hur 
intensiv övervakningen är. Detta påverkar tillgängligheten mycket för den 
grupp av människor som verkligen är i behov av att använda dessa 
parkeringsplatser. 
 
Vi har också flera platser runt om i hela kommunen där vi har 
återkommande problem med parkering på huvudled. Detta påverkar i första 
hand kollektivtrafikens framkomlighet och innebär stora 
trafiksäkerhetsrisker då dessa vägar är de mest trafikerade och de har oftast 
högst hastigheter i samhällena. 
 
När kommunfullmäktige beslutar om felparkeringsavgifter gäller att samma 
nivåer kan tillämpas som kontrollavgifter på kvartersmark (privat mark). 
Enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering så får (4 §) 
inte en markägare ta ut högre kontrollavgift än vad felparkeringsavgiften är 
för motsvarande förseelse och som exempel kommer alltså kommunala 
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bolag som Hultsfreds kommunala Industriaktiebolag och AB Hultsfreds 
bostäder kunna tillämpa samma avgifter. Det finns också andra privata 
fastighetsägare som har parkeringsövervakning som påverkas. 

 
Övriga överträdelser föreslås inga förändringar på. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ÖSK 2021-02-25 
Trafiknämnden § 1/2021 
Bilaga felparkeringsavgifter 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 55/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 49/2021 Dnr 2021/58  
 
Arrende för Solcellspark i Hultsfred 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
arrendeavtal för Solcellspark i Hultsfred. 
 
Sammanfattning 
ETC Sol AB har kontaktat kommunen för fråga om plats för solcellspark 
Förslag till arrendekontrakt har upprättats för anläggande av solcellspark. 
 
Ärendebeskrivning 
ETC Sol AB har kontaktat kommunen för fråga om plats för solcellspark. 
Ett område om ca 12 ha på del av fastigheterna Hultsfred 3:1 och Hultsfred 
3:40 utefter Silverslättsvägen har funnits lämplig. Förslag till 25-årigt 
arrendeavtal har upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD:n ABHB 2021-03-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 56/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 50/2021 Dnr 2021/67  
 
Remiss angående valkretsindelning vid 2022 
års val till regionfullmäktige 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 86/2021 
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Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 51/2021 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar 
kommunstyrelsen handläggning anmäls till kommunstyrelsen 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-03-16 2021-03-23 2021-03-30 
 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
2021-03-02 
 
AB Hultsfreds Bostäder 
2021-02-19 

Delegationsbeslut 
Kommunchef 
Beslutsattestanter 2021 – vakant bibliotekschefstjänst tillsatt from  
2021-03-01 
 
Utredare/inspektör 
Beslut om tillsynsärende 2021-02-26 
 
Ordförande 
Beslut om ledighetsförmån vid vaccinering av covid-19 2021-04-08 

Meddelande 
1. Beslut från miljö- och byggnadsnämnden granskning av detaljplan för  
Sämjan 5 med flera samt planbesked detaljplan för Hornblåsaren 5 med flera 
2. Arbetsutskottets beslut om Handlingskraft Hultsfreds kommun 
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KS § 52/2021 Dnr 2021/83  
 
Omräknad taxa för brandskyddskontroll, 
omräknad sotningstaxa för Hultsfreds kommun 
samt omräknat skorstensfejarmästararvode     
from 2021-05-01 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagna taxor 
enligt sotningsindex. 
 
Sammanfattning 
Förslag till omräkning av taxor och skorstensfejarmästararvode att gälla 
från och med 2021-05-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fastställa 
taxor för både sotning och brandskyddskontroller. Nu gällande beslut gäller 
t o m 2021-05-01. Kommunen tillämpar sedan 2002 sotningsindex enligt 
kommunförbundets cirkulär 2002:83. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting och Skorstensfejarmästarförbundet har 
träffat en ny överenskommelse att gälla fr o m 2021-04-01. Föreslagen taxa 
är enligt rekommendation från SKR, sotnings index 2021 är minskad med -
1,54%.  
 
Även arvodet till skorstensfejarmästaren Lennart Slotthed är minskat med 
samma procentsats, från 25 080 till 24 694 kronor exklusive mervärdesskatt 
för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse räddningschef 2021-03-31 
Bilaga 1: Sotningsindex 
Bilaga 2: Sotningstaxa inklusive mervärdesskatt 
Bilaga 3: Sotningstaxa exklusive mervärdesskatt 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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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 Silva Andersson, 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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