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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-04-20 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

Ärendelista  2021-04-20 
 

 
 Val av protokolljusterare samt 

godkännande av dagordning 
  

§ 89 Presidiemöte med barn- och 
utbildningsnämnden 

  

§ 90 Begäran om starttillstånd för investering av 
extra tank till flakväxlare 

2021/86  

§ 91 Ansökan om marknadsföringsbidrag i 
samband med SM final i speedway 2021 

2021/78  

§ 92 Erbjudande om köp av Sommarlovsbiljett 
för skolungdomar 

2021/79  

§ 93 Återrapportering Tors plan-projektet   

§ 94 Reviderad förbundsordning för Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund 

2021/87  

§ 95 Reviderat förslag till "Avgift för kopia av 
allmän handling" 

2021/75  

§ 96 Huvudöverenskommelse HÖK 21 med 
Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds samverkansråd 

2021/81  

§ 97 Motion från Carl-Johan Pettersson, -, om 
integration av nyanlända 

2021/68  

§ 98 Remiss Statliga insatser på Musikområdet 2021/85  

§ 99 Svar på remiss angående förslag till 
avfallsplan samt renhållningsordning för 
Västerviks kommun 2021-2030 

2021/50  

§ 100 Svar på remiss Användning och hantering 
av underskrifter med elektroniska materiel 
och metoder 

2021/46  

§ 101 Redovisning av motioner under beredning 2021/80  

§ 102 Anmälningsärenden 2021/3  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 89/2021   
 
Presidiemöte med barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På mötet deltar ordförande Pär Edgren, 1:a vice ordförande Martina 
Bäcketoft, 2:a vice ordförande Mikael Lång, barn- och utbildningschef 
Martin Snickars och fastighetschef Mikael Pettersson. 
 
Aktuella frågor lyfts, bland annat om lokaler. 
 
Skickas till 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 
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KSAU § 90/2021 Dnr 2021/86  
 
Begäran om starttillstånd för investering av 
extra tank till flakväxlare 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge räddningstjänsten starttillstånd för 
investering av extra tank till flakväxlare.  
 
Sammanfattning 
Räddningstjänsten har lämnat begäran om starttillstånd för investering av 
extra tank till flakväxlare. 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten ska påbörja en upphandling av extratank med 
motorspruta till lastväxlarsystem. Total budget för investeringen är 1500tkr.  
Starttillstånd ska beslutas av arbetsutskottet när investeringen överstiger en  
miljon kronor innan investeringen påbörjas, vilket innebär innan  
tilldelningsbeslut.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse räddningschefen 2021-03-25 
 
Skickas till 
Räddningstjänsten 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 91/2021 Dnr 2021/78  
 
Ansökan om marknadsföringsbidrag i samband 
med SM final i speedway 2021 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja Dackarna ett 
marknadsföringsbidrag till ett belopp av 25 000 kr i samband med  
SM-finalen i speedway i juli 2021.   
 
Beloppet föreslås belasta kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
kostnader, och betalas mot faktura. Om tävlingen skulle ställas in med 
anledning av pandemin, så utgår inget marknadsföringsbidrag.   
 
Sammanfattning 
Dackarna (Målilla motorklubb) har framfört en förfrågan om att Hultsfreds 
kommun ska vara en samarbetspartner för kommande individuella SM-final 
i speedway, som ska köras den 13 juli 2021 på Skrotfrag Arena.  
 
Ärendebeskrivning 
Målilla MK och Dackarna stod som arrangör för de tre individuella SM-
finalerna i speedway under 2020. Förutsättningarna blev dock inte alls som 
tänkt, då ingen publik kunde släppas in på arenan på grund av Corona-
pandemin. Svemo Track Racing har nu tilldelat Målilla MK SM-finalen 
samt USM /JSM-finalerna för 2021. Tävlingarna kommer troligen att 
sändas via TV4/CMORE. 
 
I samband med SM-finalen har Dackarna framfört en önskan om att 
Hultsfreds kommun ska vara en samarbetspart. Ett marknadsföringsstöd på 
25 000 kr föreslås. Kommunen erbjuds att få marknadsvärden i form av 
marknadsföring på förarvästen, i all annonsering, i programbladen samt på 
banderollerna under huvudläktaren.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse turism- och informationschefen 2021-04-01 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 92/2021 Dnr 2021/79  
 
Erbjudande om köp av Sommarlovsbiljett för 
skolungdomar 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet får återkomma på kommande 
sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
Kalmar länstrafik erbjuder länets samtliga kommuner att köpa 
Sommarlovsbiljett för sommaren 2021 till skolungdomar som är 
folkbokförda i kommunen. 
 
Erbjudandet gäller skolungdomar som vid vårterminen lämnar antingen 
årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller år 1 och 
2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Detta gäller även friskolornas 
skolungdomar. 
 
Sommarlovsbiljetten är giltig mellan 12 juni - 22 augusti 2021 och gäller 
för obegränsat antal resor inom Kalmar län. Priset för Sommarlovsbiljetten 
är 525 kronor per biljett (inkl. moms). 
 
Beslutsunderlag 
Underlag från Kalmar länstrafik, Region Kalmar län 
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KSAU § 93/2021 Dnr 2021/91  
 
Återrapportering av Tors plan-projektet 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde deltar projektchef Jens Karlsson, utvecklingschef 
Lars Gjörloff, projektledare Malin Lockström och samhällsplanerare Maria 
Bohlin. De redogör för pågående arbete med upprustning av Tors plan i 
Hultsfred. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 203/2020 
 
Skickas till 
Samhällsbyggnadsgruppen 
 
 

7



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-04-20 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KSAU § 94/2021 Dnr 2021/87  
 
Reviderad förbundsordning för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 
 
Förslag 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet får återkomma efter avstämning med 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund. 
 
Sammanfattning 
Reviderat förslag på förbundsordning för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund överlämnas till fullmäktige för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till reviderad förbundsordning för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) har tagits fram. Ändringar i 
förbundsordningen kräver beslut av både Högsby och Hultsfreds 
kommuner. 
 
I förbundsordningen har förtydliganden av textinnehållet justerats. 
Dessa finns i förslag till förbundsordning. Kursiv överstruken text föreslås 
utgå och fetstil kursiv text föreslås införas. 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen § 12/2021 
Reviderat förslag till förbundsordning 
 
Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 95/2021 Dnr 2021/75  
 
Reviderat förslag till "Avgift för kopia av allmän 
handling" 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
godkänna det reviderade förslaget ”Avgifter för kopior av allmän 
handling”.   
 
Vidare föreslås kommunfullmäktige att godkänna höjning från 60 kronor 
till 85 kronor för arbetsinsats per påbörjad kvart, från första kvarten, när det 
rör sig om en mer omfattande eftersökning.  
 
Slutligen föreslås att tidigare antagna ”Avgifter för kopiering av allmän 
handling” i kommunfullmäktige § 42/2017 upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
Revidering har skett och överlämnas för antagande av kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Statliga myndigheter har avgiftsförordningen att följa medan kommuner då 
kan ta ut avgifter enligt 2 kap § 15 tryckfrihetsförordningen och 2 kap 5 § 
kommunallagen. Dessa ska då finnas i en fastställd taxa, det vill säga det 
dokument som nu reviderats och lyfts för förslag till antagande. 
 
Revidering av text och ändring i taxan 
Texten har fått en genomgång med en mer samlad uppställning. En 
redaktionell justering av namnet på dokumentet har också gjorts. 
Paragraferna är borttagna.  
 
Ändringen i själva taxan är vid ”Arbetsinsats per påbörjad kvart”. 
Nuvarande taxa är 60 kronor men föreslås höjas till 85 kronor per påbörjad 
kvart. Här föreslås också att första kvarten som är avgiftsfri tas bort och 
istället gäller 85 kronor från första påbörjade kvart. 
 
Denna taxa ska användas vid omfattande eftersökning av begärd eller 
begärda handlingar som kräver en arbetsinsats som går utöver vad som kan 
sägas vara rutinbetonad. En rutinbetonad arbetsinsats innebär att 
framtagandet ska ske ge genom en enkel arbetsinsats och utan nämnvärda 
kostnader eller komplikationer.  
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Taxan tas i vanliga fall årligen i samband med budget. Här föreslås att den  
börjar gälla efter kommunfullmäktiges beslut om nytt dokument och ändrad 
taxa. 
 
Det som ändrats är skrivet med fetstil och kursivt samt borttaget är 
överstruket. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 
Reviderat förslag ”Avgift för kopia av allmän handling” 
Reviderat förslag till taxa (tabell) 
Nuvarande gällande dokument och taxa 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 96/2021 Dnr 2021/81  
 
Huvudöverenskommelse HÖK 21 med 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 
samverkansråd 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar anta cirkulär 21:16 och bestämmelserna enligt 
Huvudöverenskommelse HÖK 21, samt att efter framställan från 
riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 21 - i enlighet med 
det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Sammanfattning 
Sveriges kommuner och regioner har översänt Huvudöverenskommelse 
HÖK 21 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd 
för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens  
arbetsgivarorganisation – träffade den 7 april 2021 en  
Huvudöverenskommelse, HÖK 21, med Lärarförbundets och Lärarnas  
Riksförbunds Samverkansråd. Huvudöverenskommelsen innehåller  
förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av  
protokollets § 1, Innehåll m.m. Kommunen rekommenderas att anta 
bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 21, samt att efter 
framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 21 - i 
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Huvudöverenskommelsen i korthet:  
• Avtalsperioden omfattar tiden 2021-04-01 – 2024-03-31. Avtalet är inte 
uppsägningsbart i förtid.  
• Avtalet löper utan angiven nivå för löneökningar under hela 
avtalsperioden. 
• AB 20 i lydelse 2020-11-01 gäller från och med 2021-04-01. 
• Inom ramen för Reformvård och samråd kommer centrala parter ta 
gemensamt ansvar för särskilt angelägna frågor inom en rad aktuella 
områden.  
• Uppföljning och analys efter avslutad löneöversyn ska genomföras.  
• Avtalet ställer krav på att alla arbetsgivare ska ta fram en plan för lokalt 
arbete med strategisk kompetensförsörjning. Planen ska processas i 
samverkan och finnas på plats senast 2022-03-31.  
• Centrala parter kommer att genomföra partsgemensamma arbeten under 
avtalsperioden med syfte att stötta det lokala arbetet med 
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kompetensförsörjning.  
• Avtalets bilaga 6 har fått nytt innehåll med Centrala parters syn på 
förutsättningar för en ändamålsenlig arbetsorganisation.  
• Ett engångsbelopp på 2 000 kr utges till månadsavlönade arbetstagare 
som är medlemmar i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund. Beloppet 
avlöser tidigare värde i bilaga 6. Allmänna bestämmelser (AB)  
• Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd omfattas från 
och med 2021-04-01 av AB 20 i lydelse 2020-11-01, se cirkulär 20:61. 
Kommunstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Sobona - Kommunala 
företagens arbetsgivarorganisation ArbetsgivarpolitikCIRKULÄR 21:16 2 
(2) 2021-04-08 Bilaga M  
• Förändringar har gjorts i bilaga M gällande övertid, avstämningsperioder 
för årsarbetstid, förtydligande av förtroendearbetstid.  
• En ny bestämmelse om lovskola har tillförts. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse personalchef 2021-04-13 
Huvudöverenskommelse, HÖK 21 
 
Skickas till 
Personalkontoret 
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KSAU § 97/2021 Dnr 2021/68  
 
Motion från Carl-Johan Pettersson, -, om 
integration av nyanlända 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen med anledning av kommunkansliets svar nedan. 
 
Sammanfattning 
En motion om att inrätta en kultur- och fritidsnämnd med ansvar för 
integration för nyanlända har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Carl-Johan Pettersson, -, har lämnat in en motion 
om integration av nyanlända. Motionsställaren vill att det tillsätts en kultur- 
och fritidsnämnd. 
 
Motionen är avstämd med kommunkansliet som föreslår att avslå motionen 
med anledning av att kommunfullmäktige nyligen § 182/2018 avslog en 
motion om återinrättande av en kultur- och fritidsnämnd. Det är viktigt att 
integrationsarbetet utförs på ett bra sätt, vilket sker redan idag i integration- 
och arbetsmarknadsenheten under socialnämnden. Kultur- och fritidschefen 
har tidigare meddelat att det inte finns någon anledning att hitta nya former 
för kultur- och fritidsförvaltningens arbetssätt då förvaltningen är nöjd med 
nuvarande upplägg. 
 
Motionens intentioner har stämts av med motionsställaren. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Carl-Johan Pettersson, -, 2021-03-17 
Kommunfullmäktige § 19/2021 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 98/2021 Dnr 2021/85  
 
Remiss Statliga insatser på musikområdet 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända remissen till kultur- och 
fritidsförvaltningen för att återkomma med yttrande eller förslag att avstå 
detta. 
 
Sammanfattning 
Statliga insatser på musikområdet har skickats på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturdepartementet har översänt Statliga insatser på musikområdet på 
remiss. Yttrande ska vara Kulturdepartementet tillhanda senaste den 14 juli 
2021. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv Statliga insatser på musikområdet 
 
Skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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KSAU § 99/2021 Dnr 2021/50  
 
Svar på remiss angående förslag till avfallsplan 
samt renhållningsordning för Västerviks 
kommun 2021-2030 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att avstå från att lämna yttrande på remissen. 
 
Sammanfattning 
Västerviks kommun har översänt förslag till avfallsplan samt 
renhållningsordning för Västerviks kommun 2021-2030 på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Västerviks kommun har översänt förslag till avfallsplan samt 
renhållningsordning för Västerviks kommun 2021-2030 på remiss. 
Synpunkter på remissen ska vara Västerviks kommun tillhanda senast den 
18 april 2021. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 61/2021 att översända remissen till ÖSK som 
förslår att avstå från att lämna svar på remissen. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss förslag till avfallsplan samt renhållningsordning för Västerviks 
kommun 2021-2030. 
 
Skickas till 
Västerviks kommun 
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KSAU § 100/2021 Dnr 2021/46  
 
Svar på remiss Användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska materiel och 
metoder 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att avstå från att lämna yttrande på remissen. 
 
Sammanfattning 
Riksarkivet har översänt Användning och hantering av underskrifter med 
elektroniska material och metoder på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Riksarkivet har översänt Användning och hantering av underskrifter med 
elektroniska material och metoder på remiss. Synpunkter på remissen ska 
vara Riksarkivet tillhanda senast den 1 juni 2021. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 62/2021 att översända remissen till 
kommunkansliet för yttrande. Kommunkansliet har tagit del av remissen 
och föreslår att kommunen avstår från att lämna yttrande på remissen. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Användning och hantering av underskrifter med 
elektroniska material och metoder 
Yttrande från kommunkansliet 
 
Skickas till 
Riksarkivet 
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KSAU § 101/2021 Dnr 2021/80  
 
Redovisning av motioner under beredning 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna redovisningen av motioner under beredning per 2021-04-14. 
 
Sammanfattning 
Kommunkansliet har i uppdrag att två gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige vad gäller motioner under beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunkansliet har tagit fram en sammanställning av motioner som är under 
beredning per 2021-04-14. Det är 8 motioner. Den äldsta är från 2019-06-18.  
 

 
 

Cykelled mellan Järnforsen och 
Målilla 2019/110 

K
D 

Kultur- och fritidsförvaltningen,  
turism- och informationschefen 

Cykelplan 2019/168 
K
D 

Kultur- och fritidsförvaltningen,  
turism- och informationschefen 

Sportfiske i Hulingen 2020/72 C Kultur- och fritidsförvaltningen 
Social hänsyn vid offentlig 
upphandling 2020/118 S KF 26/4 
Stärka den medicinska 
kompetensen i äldreomsorgen 2020/145 

K
D Socialnämnden 

Röjning av träd och buskar längs 
gator och vägar 2020/167 

K
D ÖSK, kultur- och fritid 

Hulingen runt 2020/177 V ÖSK 
Integration för nyanlända 2021/68 SD  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunsekreteraren 2021-04-14 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 102/2021   
 

Anmälningsärenden 
1. Inbjudan till Universell utformning i samhällsbyggnadsprocessen 
2. Inbjudan till utbildning medborgardialog i komplexa frågor 
3. Protokoll kommunförbundet Kalmar län 2021-03-18 
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