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Sammanträdesdatum  
2021-10-19 

 

Kommunstyrelsen 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Ärendelista  2021-10-19 

 

 
 Val av protokolljusterare samt 

godkännande av dagordning 
  

§ 97 Delårsrapport per 2021-08-31 med 
helårsprognos för drift- och 
investeringsbudget 

2021/164  

§ 98 Delårsrapport för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund per 2021-08-31 

2021/168  

§ 99 Verifiering av 2022 års investeringsbudget 2021/165  

§ 100 Ägardirektiv för Kalmar Läns 
Pensionskapitalförvaltning AB 

2021/157  

§ 101 Antagande av detaljplan för Sänkan 4 2021/159  

§ 102 Ansökan från Järnforsens skidklubb om 
bidrag 

2021/121  

§ 103 Förslag till reviderad arbetsordning för 
kommunfullmäktige 

2021/166  

§ 104 Förslag till reviderat reglemente för 
kommunrevisionen 

2021/169  

§ 105 Redovisning av motioner under beredning 
2021 

2021/80  

§ 106 Översyn av styrdokument 2021 2021/156  

§ 107 Bonus Dackarna för uppnådd kvarts-, 
semi- och SM-final, samt för vinst i SM-
final 2021 

2021/163  

§ 108 Svar på remiss vissa lagförslag med 
anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet 

2021/154  

§ 109 Uppföljning av målen för "Policy för ökad 
tillgänglighet i Hultsfreds kommun" 

2021/82 
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§ 110 Anmälan av delegationsbeslut m m 2021/4  

 Närvarolista   
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 97/2021 Dnr 2021/164  
 
Delårsrapport per 2021-08-31 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 
per 2021-08-31. 
 
Sammanfattning 
Ekonomikontoret presenterar uppföljning av delårsrapport per 2021-08-31. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslutet per 2021-08-31 och 
resultatet för kommunen är 71,5 mnkr. Prognosen för helåret 2021 beräknas 
bli 55,0 mnkr vilket är 23,1 mnkr bättre än budgeterat. 
 
På dagens sammanträde föredras ärendet av ekonomichef Henric Svensson. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-10-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 210/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 98/2021 Dnr 2021/168  
 
Delårsrapport för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund per 2021-08-31 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
delårsrapporten 2021-08-31 för Hultsfreds kommun del. 
 
Ärendebeskrivning 
Delårsrapport per 2021-08-31 för Hultsfreds och Högsby kommun har 
redovisats för förbundsdirektionen. 
 
Förbundsdirektionen har godkänt delårsrapporten enligt § 31/2020 samt 
överlämnar den för godkännande till respektive kommun. 
 
På dagens sammanträde föredras ärendet av ekonomichef Henric Svensson. 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen § 31/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 211/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 99/2021 Dnr 2021/165  
 
Verifiering av 2022 års investeringsbudget 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till 2022 års 
investeringsbudget. 
 
Sammanfattning 
Förslag till 2022 års investeringsbudget samt ombudgetering för 2021 har 
överlämnats för verifiering. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt budgetplan ska verifiering av nästkommande års investeringsbudget 
verifieras av kommunstyrelsen. 
 
På dagens sammanträde föredras ärendet av ekonomichef Henric Svensson. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 215/2021 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KS § 100/2021 Dnr 2021/157  
 
Ägardirektiv för Kalmar Läns 
Pensionskapitalförvaltning AB 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ägardirektiven för 
Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommun eller region som överlämnar skötseln 
av en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag utfärda ägardirektiv 
för att säkerställa det kommunala ändamålet och att de kommunala 
befogenheterna utgör en ram för verksamheten.    
 
Ägarna till Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB har tillsammans 
tagit fram förslag till ägardirektiv. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun äger tillsammans med flertalet andra kommuner och 
regionen, i Kalmar län, aktier i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning 
AB. Enligt kommunallagen ska ägarna av kommunala bolag utfärda 
ägardirektiv eftersom bolaget är en del av den kommunala verksamheten. 
Sedan tidigare finns konsortial- och samarbetsavtal samt placeringspolicy 
antagna av samtliga delägare. 
 
Syftet med ägardirektivet är att de demokratiska värdena inte eftersätts och 
att delägarna har inflytande eftersom bolaget är delägarnas egendom. Det 
finns också ett ägaransvar inför medborgaren.  
 
Ägardirektivet styr ägarnas insyn i bolaget. I övrigt styrs verksamheten i 
första hand av gällande konsortial- och samarbetsavtal och av beslutad 
placeringspolicy. 
 
Förslaget till ägardirektiv lyder enligt följande: 
 
Bakgrund 
Bolaget är en del av den kommunala verksamheten. Bolaget står i sin 
verksam-het under delägarnas uppsikt och har att följa delägarnas utfärdade 
direktiv för verksamheten.  
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och 
förhållande till delägarna genom gällande bolagsordning, gällande 
ägardirektiv, gällande konsortial- och samarbetsavtal eller av beslutad 

7



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-10-19 

2(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

placeringspolicy.  
Väsentligt är att vid utnyttjande av privaträttslig organisationsform de 
demokratiska värdena inte eftersätts. Ett sätt att motverka detta är att skapa 
en organisation där delägarnas överordnade roll tydligt är markerad och där 
delägarna också utövar en faktisk och engagerad ägarledning.  
Bolagets styrelse ska årligen gå igenom ägardirektiven och hur man ska 
leva upp till dem. 
 
Syfte 
Delägarnas fullmäktige anger följande skäl för att ge ägardirektiv till 
bolaget:  
• Kommunallagen förutsätter ett kommunalt inflytande över bolagen ef-
tersom de är ett instrument för kommunal verksamhet.  
• Delägarna har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för verksamheten i 
bola-get.  
• Bolaget är delägarnas egendom. Det finns alltså ett ägaransvar inför med-
borgaren. 
 
Insyn i bolagets verksamhet 
Kommunallagen slår fast att insynsfrågorna är viktiga ur demokratisk 
synpunkt. Bolaget ska ha en öppen attityd i dessa frågor.  
Bolagsstyrelsen har en skyldighet att se till att kommunfullmäktiges 
ställnings-tagande inhämtas i frågor av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen. 
Delägarna ska utse en person att ingå i en särskild referensgrupp för att 
främja insynen i bolaget. Bolaget ska månatligen rapportera delägares 
kapitalförvaltning för parts räkning. 
 
Uppdraget 
Verksamhetens uppdrag är att tillhandahålla möjlighet för delägare att 
överlämna likvida medel för långsiktig förvaltning. Avsikten är i första 
hand att de 
medel som överlämnas för förvaltning skall täcka delägarnas 
uppkommande förpliktelser att utbetala tjänstepension till anställda. 
 
Verksamheten ska grundas på långsiktighet och en balansering av risk och 
avkastningen, som över tid skall utmynna i en sund riskjusterad avkastning. 
Verk-samheten styrs i första hand av gällande konsortial- och 
samarbetsavtal och av beslutad placeringspolicy. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-09-21 
Ägardirektiv 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 101/2021 Dnr 2021/159  
 
Antagande av detaljplan för Sänkan 4 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för 
Sänkan 4. 
 
Sammanfattning 
Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där 
det råder ett högt bebyggelsetryck. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder. 
Planen möjliggör för bostäder och vård samt lokaler för handel och kontor 
som får inrymmas i bottenvåning. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit tillgänglig för samråd och granskning under våren 
och hösten 2021. 
 
Under samråds- och granskningstiden har tolv yttranden kommit in. 
Sakägarna är positiva till förtätningen i området. De närmsta sakägarna är 
dock oroliga för störningar, minskad tillgänglighet eller ökad nedsmutsning 
i samband med förtätningen i området. 
 
Yttrandena föranledde enbart redaktionella ändringar av planhandlingarna, 
det vill säga faktatext. 
 
Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt granskningsutlåtandet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 138/2021 att överlämna 
detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande och undersökning av 
betydande miljöpåverkan 
Beslut miljö- och byggnadsnämnden § 138/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 216/2021 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KS § 102/2021 Dnr 2021/121  
 
Ansökan från Järnforsens skidklubb om bidrag 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ett bidrag på 79 750 
kronor. Utbetalning sker efter redovisning av fakturor. Finansiering föreslås 
ske ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen överlämnar förslag på hantering av 
ansökan från Järnforsens skidklubb. 
 
Ärendebeskrivning 
Järnforsens skidklubb har lämnat in en ansökan om bidrag för att kunna 
genomföra nödvändiga förbättringar och underhåll. Stödet ska användas till 
anläggning av redskapshall, vindskydd, ny belysning i anslutning till 
starten av vandringslederna och elljusspåret, spårunderhåll och deponi av 
container. Skidklubben ansöker om ett ekonomiskt stöd på totalt 189 500 
kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 156/2021 att ge kultur- och fritidsförvaltningen 
i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet med förslag på hantering av 
ansökan. 
 
Kultur och fritidschefen har återkommit med följande yttrande:  
Järnforsens skidklubb ansöker om ett bidrag för att genomföra förbättringar 
och underhåll av miljön i och runt startplatsen för elljusspåret och 
vandringslederna. Föreningen har inte ansökt om något sådant bidrag 
tidigare och när det gäller den ekonomiska kalkylen är den framtagen av 
styrelsen i föreningen. Det som bör noteras är att det har i denna kalkyl 
redovisat ekonomiskt egen arbets-tid, vilket inte är relevant att redovisa för 
en ideellt drivande förening. Därav minskar deras kalkyl i bidragsansökan 
med 30 000 tusen kronor, från 189 000 tusen kronor till 159 500 tusen 
kronor. 
 
Med en upprustning och andra nödvändiga förbättringar kring och i 
området runt startplatsen för elljusspåret och vandringslederna lär fler 
samhällsmedborgare besöka det idag redan välbesökta området. 
Därav föreslås att kommunfullmäktige beviljar ett bidrag på 50% av 
kostnaden och bidraget föreslås tas från kommunfullmäktiges oförutsedda 
kostnader. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan från Järnforsens skidklubb 2021-05-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 156/2021, 197/2021 
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidschef 2021-09-14 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 103/2021 Dnr 2021/166  
 
Förslag till reviderad arbetsordning för 
kommunfullmäktige 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsordningen. 
 
Vidare föreslås att nuvarande arbetsordning antagen av 
kommunfullmäktige § 17/2021 upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag på reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige har tagits 
fram. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige har tagits 
fram. I arbetet har kommunfullmäktiges presidium, kommunsekreterare 
och jurist från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) deltagit. 
 
Bland annat har följande ändringar gjorts som är värt att uppmärksamma: 

- Sådant som följer av lag har tagits bort. 
- Under allmänhetens frågestund har varje frågeställare fem minuter 

till sitt förfogande 
- Upprop behöver inte längre förrättas efter ajournering 
- Omskrivning har skett av stycket om att närvara på distans 
- Beslut om att förlänga ett sammanträde ska ske kl. 23 (tidigare 

22.30) 
- Mindre språkliga revideringar, till exempel har kungörelse ersatts 

av kallelse 
 
I bilaga till ärendet finns nytt förslag till arbetsordning och nuvarande 
arbetsordning, samt ett dokument där nytt är markerat med fet kursiv stil, 
och borttaget är överstruket. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare 2021-10-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 217/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 104/2021 Dnr 2021/169  
 
Förslag till reviderat reglemente för 
kommunrevisionen 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det reviderade 
reglementet. 
 
Vidare föreslås att tidigare reglemente antaget i kommunfullmäktige § 
135/2006 upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
Förslag till reviderat reglemente för kommunrevisionen överlämnas för 
antagande. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till reviderat reglemente för kommunrevisionen har tagits fram. I 
arbetet har revisionen, sakkunnigt biträde, kommunfullmäktiges presidium 
och kommunsekreterare deltagit. 
 
Följande ändringar kan vara värda att uppmärksamma: 

- Ett förtydligande av den formella regleringen av revisorernas 
uppdrag vilken finns i KL kap 12 (kap 10 när det gäller 
lekmannarevisionen), god revisionssed samt att revisorerna i övrigt 
verkar under en lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet. 
Revisorerna ska även följa kommunövergripande riktlinjer från 
fullmäktige, t ex vad gäller upphandling och intern kontroll. 

- Revisorernas ekonomi och förvaltning granskas av fullmäktiges 
presidium 

- Revisorerna och fullmäktige har överläggning minst två ggr per år. 
- Revisorerna har en stående punkt på fullmäktiges sammanträden vid 

vilken revisorerna kan informera om revisionens arbete och resultat. 
- Revisorernas initiativrätt i fullmäktige, styrelse och nämnder och 

obligatorisk rapportering vid misstanke om brott av 
förmögenhetsrättslig karaktär osv. (finns i KL sedan tidigare, nu ett 
förtydligande i reglementet) 

- Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser 
dataskyddsombud. 

 
I bilaga till ärendet finns nytt förslag till reglemente, nuvarande reglemente 
samt ett reglemente där nytt markerats med fet kursiv stil, och borttaget är 
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överstruket. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunfullmäktiges presidium 2021-10-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 218/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 105/2021 Dnr 2021/80  
 
Redovisning av motioner under beredning 2021 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av 
motioner under beredning per 2021-09-29. 
 
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 2021-09-29. Det är 10 motioner. Den äldsta är från 2019-06-18. 
Inför kommunstyrelsens sammanträde har listan uppdaterats vilket innebär att 
det nu är 12 motioner under beredning. 
  

 
 

Cykelled mellan 
Järnforsen och 
Målilla 2019/110 KD 

Kultur- och fritidsförvaltningen, turism- och 
informationschefen 

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

Stärka den 
medicinska 
kompetensen i 
äldreomsorgen 2020/145 KD Socialnämnden 
Hulingen runt 2020/177 V ÖSK 
Inventering av 
ödehus 2021/93 KD 

Samhällsbyggnadsgruppen, turism- och 
landsbygdsutveckling 

Moratorium 2021/127 C Kansliet 
Info hedersvåld 2021/135 KD Kf presidium  
Avgift för 
språktolkning 2021/134 SD Kansliet  
Offentliga toaletter 
vid 
strandpromenaden 2021/146 S, V  
Konst på 
kommunens 
fasadväggar 2021/151 S  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare 2021-09-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 208/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 106/2021 Dnr 2021/156  
 
Översyn av styrdokument 2021 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna översyn av 
styrdokument 2021 enligt lista.  
 
Vidare föreslås att kommunfullmäktige godkänner att de dokument som är 
kursiverade i lista upphör att gälla. 
 
Slutligen föreslås ändring av namn på två dokument där ”reglemente” byts 
ut till ”regelverk”: 
Regelverk för enskilda vägar. (tidigare Reglemente för …) 
Regelverk för entreprenadarbeten på kommunal mark (tidigare 
Reglemente…) 
 
Sammanfattning 
Kommunkansliet har uppdrag att informera kommunfullmäktige om 
styrdokument och aktualitet. Nu sker redovisning för år 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Kommunkansliet har uppdraget att bevaka och informera 
kommunfullmäktige om styrdokumenten och den översyn som ska ske 
kontinuerligt. Detta enligt tidigare beslut som var ett svar på en av 
revisorernas granskningsrapport. I styrmodellen finns dokumentet 
”Riktlinjer för begrepp på styrande dokument i Hultsfreds kommun”. Här 
finns hur namnsättning och beslutsgång ska vara. 
 
Kommunfullmäktige beslutade § 128/2019 att godkänna en rutin där 
styrdokument ska ses över varje mandatperiod. Rutinen innebär att 
kommunfullmäktige ska ha en fortsatt årlig redovisning. Till denna 
redovisning bifogas aktuell lista över styrdokument. 
 
Översyn styrdokument 2021 
Övergripande har revidering av ordningsföreskrifterna varit uppe för 
antagande. 
Dokument som borttages 
- Planen Utbildningsgaranti (Barn- och utbildningsnämnden)  
- Strategi e-hälsa inom H2O 
- E-postpolicy (ersatts med ”Riktlinjer för post, gods och handlingar”) 
- Rutin för postöppning (ersatts med ”Riktlinjer för post, gods och 
handlingar”) 
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- Guide för anställda och förtroendevalda vid möten med personer med  
  funktionshinder (2007) 
- Policy för representation 2012 (ingår i Riktlinjer om mutor, representation   
  och gåvor) 
- Program för kultur- och fritidsförvaltningen 2007-2010 
- Bidragsbestämmelser för föreningar inom kultur- och 
fritidsförvaltningens   
  verksamhetsområde 
- Bildande av brottsförebyggande råd 
- Miljömål och egna mål i tillsynsarbetet för miljö- och byggnadskontoret   
  (2005) 
- Ställningstagande gällande skyddsavstånd för nyetablering av 
djurhållning 
- Energibalans 2004 Hultsfreds kommun 
- Alkohol- och drogpolitiskt program  
- Lokala trafikföreskrifter (2008) 
- Policy för hantering av hyreskontrakt för lokaler 
- Ansökan om kommunalt snöröjningsbidrag till utfart (ingår i regelverk för   
  enskilda vägar) 
 
Justering av namn på styrande dokument 
Begreppet ”reglemente” ska användas för de dokument som utgör hur 
arbetet ska genomföras i nämnder och styrelsen enligt påtalan från jurister. 
Därför föreslås att följande dokument ändrar namn till regelverk. Förslaget 
är framtaget i samråd med tjänsteperson på Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund. 
 
- ”Reglemente för enskilda vägar” ändras till ”Regelverk för enskilda 
vägar” 
- ”Reglemente för entreprenadarbeten på kommunal mark” ändras till 
”Regelverk för entreprenadarbeten på kommunal mark”. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-09-28 
Förteckning styrdokument 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 220/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 107/2021 Dnr 2021/163  
 
Bonus Dackarna för uppnådd kvarts-, semi- och 
SM-final, samt för vinst i SM-final 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med partner- och sponsringsavtal om 
utbetalning av bonusar för uppnådd kvarts-, semi-, och SM-final till 
Dackarna på 64 500 kr; samt för vinst i SM-final med 29 000 kr. Totalt 
innebär detta en utbetalning på 93 500 kr.  
 
Finansiering sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 
enligt upprättat partner- och sponsringsavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Dackarna har vunnit SM-guld i 2021 års slutspel i elitserien.  
 
Partner- och sponsringsavtalet mellan Målilla Motorklubb och Hultsfreds 
kommun innefattar en bonus på 21 500 kr om Dackarna når kvartsfinal, en 
ytterligare bonus på 21 500 kr om Dackarna når semifinal, samt en 
ytterligare bonus på 21 500 kr om Dackarna når final. Om Dackarna vinner 
SM-finalen tillkommer en bonus på ytterligare 29 000 kr.  
 
Enligt avtalet ska bonusar finansieras ur kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda behov.  
 
Efter avslutad säsong konstateras att en bonus fallit ut till en summa av 
totalt 93 500 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse turism- och informationschef 2021-10-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 219/2021 
 
Skickas till 
Informationsenheten 
Ekonomikontoret 
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KS § 108/2021 Dnr 2021/154  
 
Svar på remiss vissa lagförslag med anledning 
av en reformerad arbetsmarknadspolitisk 
verksamhet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet och översända detsamma till 
Arbetsmarknadsdepartementet. 
 
Sammanfattning 
Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk 
verksamhet (Ds 2021:27) har översänts på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsmarknadsdepartementet har översänt Vissa lagförslag med anledning 
av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27) på 
remiss. Svar på remissen ska vara Arbetsmarknadsdepartementet tillhanda 
senast den 12 november 2021. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 201/2021 att remittera remissen till 
arbetsmarknadsenheten för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande. 
 
Sektionschef Robert Andersson har lämnat ett förslag till yttrande som 
sammanfattas enligt följande: 
” Hultsfreds kommun ser det som beklagligt att föreliggande 
departementsskrivelse gällande Arbetsförmedlingens interna reformering 
och dess förhållande till kompletterande aktörer presenteras som en del och 
inte som en del av en helhet. Arbetsmarknadspolitikens förutsättningar att 
hålla ihop hade gagnats av att även förhållandena gällande kommuners roll 
i den statliga arbetsmarknadspolitiken slutligen hade definierats. 
Konsekvenserna för främst enskilda, men även kommuner och andra 
myndigheter ser vi som mer omfattande än skrivelsen gör gällande. 
 
Det är svårt att ta ställning till en del av förslagen. Förmedlingsinsatserna 
som ska skapas är så allmänt beskrivna att det är svårt att se dem som något 
annat än en form av externalisering av arbetsförmedlarnas arbetsuppgifter. 
Hur samverkan ska ske mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer är 
inte tydligt, inte heller hur Arbetsförmedlingen ska säkerställa likvärdig 
service i hela landet. 
 
Något som är tydligt är att avsevärd makt och inflytande kommer att läggas 
i kompletterande aktörers händer, både när det gäller innehållet i 
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förmedlingsinsatserna och när det gäller individers rätt till integritet. Detta 
är ett tydligt avsteg från tidigare gällande principer avseende 
informationsutbyte mellan myndigheter och andra aktörer. Vi ser med 
särskild oro på de informationsflöden av sekretesskyddade uppgifter som 
kommer att delges kompletterande aktörer utan den enskildes medgivande.  
 
Hultsfreds kommun anser därmed att reformeringen och de lagförslag som 
föreligger i denna departementsskrivelse ska harmoniseras med de 
lagförslag som rör kommunernas roll i den statliga 
arbetsmarknadspolitiken, och att den enskildes rätt till integritet tas till vara 
genom införandet av ett krav på medgivande från den enskilde vid 
informationsöverföring.” 

Yrkanden 
Per-Inge Pettersson, C, yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 201/2021, 223/2021 
Yttrande sektionschef 2021-10-10 
 
Skickas till 
Arbetsmarknadsdepartementet 
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KS § 109/2021 Dnr 2021/82 009  
 
Uppföljning av målen för "Policy för ökad 
tillgänglighet i Hultsfreds kommun" 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljningen och översynen av 
målen i handlingsplanen. 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av mål i handlingsplan för ”Policy för ökad tillgänglighet i 
Hultsfreds kommun”. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med att kommunfullmäktige § 26/2014 antog ”Policy för ökad 
tillgänglighet i Hultsfreds kommun” beslutades att en handlingsplan skulle 
fastställas av kommunstyrelsen som skulle följas upp kontinuerligt och vid 
behov revideras. Handlingsplanen fastställdes av kommunstyrelsen  
§ 73/2015 med följande mål: 
 
Utbildning                         
Alla elever ska ha möjlighet, efter sina egna förutsättningar att delta i de 
aktiviteter som anordnas i samband med utbildning, exempelvis 
idrottsdagar, studiebesök, resor etcetera. 
 
Boende     
Hultsfreds kommun ska tillförsäkra alla personer med 
funktionsnedsättning, som så önskar, boende med stöd och service som 
leder till social trygghet.  
 
Fysisk tillgänglighet   
Den fysiska tillgängligheten åtgärdas så att snövallar tas bort vid allmänna 
övergångar såsom övergångsställen och utfarter från allmänna ytor. 
 
Kultur- och fritid     
Hultsfreds kommun ska stödja projekt som syftar till att integrera 
människor med funktionsnedsättning i kommunens föreningsliv. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 144/2021 att ge uppdrag till barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, AB Hultsfreds Bostäder, Östra 
Smålands kommunalteknikförbund och kultur- och fritidsförvaltningen om 
uppföljning av målen i handlingsplanen samt översyn av desamma. 
Redovisning ska ske till arbetsutskottet senast 31 september 2021.  

22



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-10-19 

2(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Följande yttranden har lämnats till arbetsutskottets sammanträde. 
 
Barn- och utbildningsnämnden önskar ändrad skrivning enligt nedan: 
Förslag till nytt mål för utbildningen 
”Hultsfreds kommuns förskolor, skolor och fritidshem ska vara tillgängliga 
för alla barn och elever. En plats som fungerar oavsett funktionsförmåga.  
Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla barn och elever 
ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet. Det gäller både 
den pedagogiska, fysiska och sociala miljön i relation till barns och elevers 
lärande. Arbete med att förbättra tillgängligheten ingår i verksamheternas 
systematiska kvalitetsarbete, i det pedagogiska utvecklingsarbetet och är ett 
stöd för likabehandlingsarbetet.” 
 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund och socialnämnden bedömer att 
målen fortfarande är aktuella och socialnämnden redogör även för hur det 
ser ut i nuläget. 
 
AB Hultsfreds Bostäder och kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat en 
redogörelse för vad som genomförts. 

Yrkanden 
Per-Inge Pettersson, C, yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 144/2021, 198/2021 
Beslut barn- och utbildningsnämnden § 43/2021 
Beslut förbundsdirektionen § 26/2021 
Yttrande från AB Hultsfreds Bostäder 
Yttrande från kultur- och fritidsförvaltningen 
Beslut socialnämnden § 72/2021 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare 2021-09-15 
 
Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
AB Hultsfreds Bostäder 
Östra Smålands kommunalteknikförbund 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kommunkansliet 
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KS § 110/2021 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar 
kommunstyrelsen handläggning anmäls till kommunstyrelsen 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-09-14 2021-09-21 2021-10-05 2021-10-12 
 
AB Hultsfreds Bostäder 
2021-09-24 

Delegationsbeslut 
Ekonomichef 
Nyupplåning hos Kommuninvest m m  2021-09-07 
 
Räddningschef 
Dispens för egensotning                                                  2021-10-15 
 
Utredare/inspektör 
Beslut om avgiftsbefrielse Hagalund                              2021-10-13 
bygdeförening Ormestorp 
 
Serveringstillstånd Hagalund                                          2021-10-13 
Bygdeförening Ormestorp 

Meddelande 
1. Revisionsrapport granskning av samverkan mellan regionerna och 

kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre 
2. Miljö- och byggnadsnämndens beslut samt bilaga om fastställande av 

resursbehovsutredning 
3. Överklaganden av kommunstyrelsens beslut § 85/2021 
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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  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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