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2021-05-11 

 

Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   
 
 

Ärendelista  2021-05-11 
 

 
 Val av protokolljusterare samt 

godkännande av dagordning 
  

§ 53 Presentation av nya bibliotekschefen   

§ 54 Rapport 10-punktersprogrammet   

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

2021/78  

§ 56 Feriejobb 2021 2021/97  

§ 57 Undertecknande av 
demokratideklarationen 

2020/190  

§ 58 Svar på remiss Tillfälligt statsbidrag till 
vissa kommuner och regioner för 
kommunala åtgärder för en ekonomi i 
balans 

2021/36  

§ 59 Svar på motion från Carl-Johan Pettersson, 
-, om integration av nyanlända (KF) 

2021/68  

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

2021/75  

§ 61 Redovisning av motioner under beredning 2021/80  

§ 62 Anmälan av delegationsbeslut m m 2021/4  
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KS § 53/2021    
 
Presentation av nya bibliotekschefen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde får kommunstyrelsen en presentation av nya 
bibliotekschefen Lisa Johansson Schouenke. 
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KS § 54/2021    
 
Lägesrapport 10-punktersprogrammet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen har mottagit rapporten. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde deltar representanter från socialförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltningar. 
De lämnar en slutrapportering kring 10-punktersprogrammet. 
 
Skickas till 
Representanterna 
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KS § 55/2021 Dnr 2021/78  
 
Ansökan om marknadsföringsbidrag i samband 
med SM final i speedway 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Dackarna ett marknadsföringsbidrag 
till ett belopp av 25 000 kr i samband med SM-finalen i speedway i juli 
2021.   
 
Beloppet får 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.  

Yrkanden 
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse turism- och informationschefen 2021-04-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 91/2021 
 
Skickas till 
Informationsenheten 
Ekonomikontoret 
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KS § 56/2021 Dnr 2021/97  
 
Feriejobb 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 200 tkr för att utöka antalet 
feriejobb som erbjuds ungdomar sommaren 2021. 
 
Finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda ändamål. 
 
Sammanfattning 
Antalet ansökningar från ungdomar om att få feriejobb är ovanligt stort.  
För att kunna erbjuda så många ungdomar som möjligt under 18 arbete i 
sommar finns det ett behov av att tillskjuta medel och att skapa fler platser 
för feriejobb. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsmarknadsenheten erbjuder varje sommar feriejobb till ungdomar 
boende i kommunen. Budget finns för cirka 120 feriejobbsplatser. Platser 
erbjuds i både kommunal regi och i föreningsverksamhet.  
 
Antalet ansökningar detta år har ökat markant och intresset från ungdomar 
för att arbeta i sommar är ovanligt stort. Extra medel har avsatts från 
regeringen och en överenskommelse mellan Hultsfreds kommun och 
Arbetsförmedlingen har tecknats vilket möjliggör en utökning med cirka 30 
platser ytterligare.  
 
Med tanke på svårigheterna för ungdomar under 18 att finna arbete på den 
ordinarie arbetsmarknaden ser verksamheten det som viktigt att kunna 
erbjuda så många av dessa ungdomar som möjligt feriejobb under 
sommaren.  
 
För att kunna erbjuda feriejobb till samtliga ungdomar som fyller 16 eller 
17 under året och som ansökt behövs ett tillskott på cirka 250 tkr. Detta 
skulle göra att det totala antalet platser blir 185. 
 
Eventuella nya platser kommer delvis att skapas och handledas av 
Arbetsmarknadsenheten själv och det kommer även att gå ut en ny 
förfrågan till kommunala verksamheter och föreningar om att ta emot 
ytterligare ferieungdomar. 
 
Vid behov ska möjlighet till ersättning för bussbiljett finnas. Detta får 
rymmas inom arbetsmarknadsenhetens budget. 

6



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-05-11 

2(2) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Yrkanden 
Åke Bergh, M, Tommy Ejnarsson, V, Göran Gustafsson, SD, Tommy Rälg 
och Nermina Mizimovic, båda S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse sektionschefen 2021-05-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 113/2021 
 
Skickas till 
Arbetsmarknadsenheten 
Ekonomikontoret 
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KS § 57/2021 Dnr 2020/190  
 
Undertecknande av demokratideklarationen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att underteckna demokratideklarationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade § 6/2021 att underteckna den gemensamma 
deklarationen för demokratin. Datumet för undertecknandet har blivit 
framflyttat till den 27 maj 2021 varför kommunstyrelsen tar upp ärendet för 
beslut på nytt. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från landshövdingen 
Tjänsteskrivelse från kanslichefen 2020-12-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 269/2020 
Kommunstyrelsen § 6/2021 
 
Skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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KS § 58/2021 Dnr 2021/36  
 
Svar på remiss Tillfälligt statsbidrag till vissa 
kommuner och regioner för kommunala 
åtgärder för en ekonomi i balans 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet och översända detsamma till 
Finansdepartementet. 
 
Sammanfattning 
Ekonomichefen har överlämnat yttrande på remissen. 
 
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. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 45/2021 att överlämna remissen till 
ekonomikontoret för yttrande. Ekonomichefen har lämnat yttrande enligt 
följande: 
 
” Hultsfreds kommun är positiva till att kommuner och regioner ges 
möjlighet att få stöd i arbetet med att uppnå en ekonomi i balans.  
 
Hultsfreds kommun anser dock att urvalskriterierna bör ses över. Enligt 
förslaget ska en bidragsberättigad kommun eller region uppfylla minst två 
av tre kriterier som avser ekonomisk ställning 2019 och tidigare. En svag 
ekonomi under dessa år behöver inte betyda en svag ekonomi 2021 och 
framåt. Samtidigt kan det finnas kommuner och regioner som fram till 2019 
haft en god ekonomi med anledning av statens välfärdsmiljarder men som 
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har stora utmaningar framåt. Dessa kommuner riskerar därför att inte bli 
bidragsberättigade. Många av de som per invånare tog emot mest 
välfärdsmiljarder uppvisade under ett par år starka balanskravsresultat men 
har i takt med att välfärdsmiljarderna minskade haft sämre ekonomiska 
resultat. 
 
Urvalskriterierna bör vara framåtsyftande för att inte exkludera kommuner 
och regioner som har stora utmaningar framåt. Varje kommun och regions 
enskilda förutsättningar framåt kan i större grad tas hänsyn till. Hultsfreds 
kommun anser därför att alla kommuner och regioner ska ha rätt att ansöka 
om bidrag och att delegationen tar hänsyn till varje ansökan utifrån dess 
unika förutsättningar.” 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner 
för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans  
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 45/2021, 119/2021 
 
Skickas till 
Finansdepartementet  
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KS § 59/2021 Dnr 2021/68  
 
Svar på motion från Carl-Johan Pettersson, -, 
om integration av nyanlända 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 97/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 60/2021 Dnr 2021/75  
 
Reviderat förslag till "Avgift för kopia av allmän 
handling" 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår 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.  
 
Taxan tas i vanliga fall årligen i samband med budget. Här föreslås att den  
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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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 

13



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-05-11 

1(1) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KS § 61/2021 Dnr 2021/80  
 
Redovisning av motioner under beredning 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår 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 KD 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 
turism- och informationschefen 

Cykelplan 2019/168 KD 
Kultur- och fritidsförvaltningen, 
turism- och informationschefen 

Sportfiske i Hulingen 2020/72 C Kultur- och fritidsförvaltningen 
Stärka den medicinska 
kompetensen i 
äldreomsorgen 2020/145 KD Socialnämnden 
Röjning av träd och buskar 
längs gator och vägar 2020/167 KD ÖSK, kultur- och fritid 
Hulingen runt 2020/177 V ÖSK 
Integration för nyanlända 2021/68 SD KS 11/5 

Inventering av ödehus 2021/93 KD 
Samhällsbyggnadsgruppen, turism- 
och landsbygdsutveckling 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunsekreteraren 2021-04-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 101/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 62/2021 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar 
kommunstyrelsen handläggning anmäls till kommunstyrelsen 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-04-20 2021-04-27 2021-05-04 
 
AB Hultsfreds Bostäder 
2021-03-29 
 
Invensys Property Company AB 
2021-04-13 

Delegationsbeslut 
Ordförande 

- - Beslut om ändring i kommunstyrelsens beslut om rälsbussgarage  
  2021-04-19 

- - Beslut om ledighetsförmån vid vaccinering av covid-19 2021-04-22 
- - Beslut om serveringstillstånd 2021-05-04 

 
Räddningschef 

- - Anställning av brandmän i beredskap 2021-04-21 
 
 
 

15



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
 2021-05-11

1 (1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

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* 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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