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 Val av protokolljusterare samt 

godkännande av dagordning 
  

§ 226 Information Herrstorpet - projektchef Jens 
Karlsson och projektledare Tomas 
Lexinger  

2017/93  

§ 227 Regional infrastrukturplan - projektchef 
Jens Karlsson  

  

§ 228 Skrivelse om utegym i Mörlunda 2021/173  

§ 229 Gallring av e-postloggar 2021/175  

§ 230 Svar på motion från Göran Gustafsson, 
SD, om avgift för språktolkning 

2021/134  

§ 231 Remiss beredskapszoner och 
planeringszoner Oskarshamns 
kärnkraftverk 

2021/172  

§ 232 Revisorernas granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

2021/176  

§ 233 Anmälningsärenden 2021/3  
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KSAU § 226/2021 Dnr 2017/93  
 
Information Herrstorpet 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektchef Jens Karlsson och projektledare Thomas Lexinger lämnar en 
lägesrapport om Herrstorpet.  
 
Skickas till 
Projektchefen 
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KSAU § 227/2021 Dnr 2021/227  
 
Regional infrastrukturplan  
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen och ärendet återkommer i 
november. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektchef Jens Karlsson redogör för arbetet med den regionala 
infrastrukturplanen. Ett förslag till yttrande kommer att lämnas i november.   
 
Skickas till 
Projektchefen 
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KSAU § 228/2021 Dnr 2021/173  
 
Skrivelse om utegym i Mörlunda 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar översända skrivelsen till kultur- och fritidschefen 
för att återkomma till arbetsutskottet med förslag till svar på skrivelsen. 
 
Sammanfattning 
En skrivelse om utegym i Mörlunda har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Mörlunda GIF, Mörlunda-Tveta Hembygdsförening och Rosenfors-
Mörlunda-Bockara PRO har lämnat in en skrivelse med önskan om ett 
utegym i Mörlunda. I skrivelsen ges förslag på att utegymmet uppförs på 
grönytan som finns mellan parkeringen och sporthallen. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Mörlunda GIF, Mörlunda-Tveta Hembygdsförening och 
Rosenfors-Mörlunda-Bockara PRO 2021-10-09 
 
Skickas till 
Kultur- och fritidschefen 
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KSAU § 229/2021 Dnr 2021/175  
 
Gallring av e-postloggar 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att e-postloggar får gallras efter nittio dagar. Detta föreslås gälla för 
samtliga verksamheter inom kommunkoncernen. 
 
Sammanfattning 
E-postloggar är allmänna handlingar som behöver gallringsbeslut för att 
kunna raderas av IT-avdelningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
E-post som skickas från och till myndigheter inom kommunen kan utgöra 
allmänna handlingar hos respektive myndighet. Varje myndighet är ytterst 
ansvarig för den e-post som anställda tagit emot eller skickat i tjänsten. 
Varje anställd är i sin tur ansvarig för att löpande skilja ut och utan 
dröjsmål hantera allmänna handlingar i sin e-postlåda.  
 
Ett e-postmeddelande får raderas ur systemet om det inte utgör en allmän 
handling eller om det är av ringa eller tillfällig betydelse för verksamheten. 
Då         behövs ingen registrering eller om det har överförts och registrerats 
i ett ärende. Handlingen kan också sparas på annat ordnat och 
dokumenterat sätt. 
 
E-postlogg 
Den information som skapas automatiskt i IT-systemen kan utgöra 
allmänna handlingar, till exempel olika typer av loggfiler. En e-postlogg är 
en logg där händelser registreras löpande och syftet är primärt att kunna 
analysera händelser i efterhand. En e-postlogg innehåller uppgift om 
avsändare, mottagare, tidpunkt och ämne. 
 
Ibland kommer begäran om att få ta del av förteckningar över in- och 
utgående e-post, så kallade e-postloggar. Detta ger en bild över hur e-
posttrafiken sett ut hos tjänsteperson eller tjänstepersoner under en viss 
tidsperiod. Den tekniska registreringen över e-postloggar uppfyller dock 
inte kraven på att vara ordnade så att det går att överblicka vilka handlingar 
som finns hos myndigheten. Den ordningen ska myndigheten själv stå för 
genom diarieföring eller annat ordnat sätt eller om det skett gallring enligt 
beslut om e-post av ringa eller tillfälligt betydelse (kommunfullmäktige § 
119/2006).  
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Förslag om gallring 
Själva e-postloggen är en allmän handling. E-postloggen är en förteckning 
över inkommande och utgående e-postmeddelanden. E-postmeddelanden 
som utgör allmänna handlingar ska registreras i myndigheternas diarium 
eller hållas ordnat på annat enhetligt och dokumenterat sätt. Allmänheten 
har möjlighet att på annat sätt än att ta del av e-postloggar, efterfråga och ta 
del av sådan e-post som är allmänna handlingar varför gallring kan göras. 
 
För att få gallra e-postloggar behövs ett särskilt beslut varför förslag lämnas 
om att e-postloggar kan gallras efter nittio dagar. Förslag lämnas också om 
att detta ska gälla för hela kommunkoncernen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-10-14 
Kommunfullmäktige § 119/2006 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 230/2021 Dnr 2021/134  
 
Svar på motion från Göran Gustafsson, SD, om 
avgift för språktolkning 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen då lagstiftningen uttrycker att det är myndigheternas 
ansvar för tolk och att översätta handlingar om det behövs för att den 
enskilde ska kunna tillvara ta sin rätt.  
 
Sammanfattning 
Yttrande över motion om att ta avgift för språktolk har lämnats av 
kommunkansliet med förslag om avslag på motionen.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Göran Gustafsson, SD, har 2021-06-21 
lämnat in en motion om att ta en avgift för språktolk.  
 
Motionsställaren menar att språket är nyckel till jobb och motverkar 
utanförskap. Med anledning av detta föreslår motionsställaren att tolk 
erbjuds kostnadsfritt under asylprocessen, därefter avgiftsbeläggs 
språktolkning. Undantaget ska vara för de som talar något av de fem 
nationella minoritetsspråken. 
 
Kommunfullmäktige remitterade motionen § 76/2021 till kommunstyrelsen 
för beredning. Arbetsutskottet har i sin tur beslutat § 173/2021 att ge 
kommunkansliet i uppdrag att lämna yttrande över motionen. Samråd har 
skett med motionsställaren. 
 
Bestämmelser i bland annat regeringsformen, kommunallagen och 
förvaltningslagen fastställer fundament som är styrande för all offentlig 
verksamhet vad gäller språk, tolkning och avgifter. I kommunal verksamhet 
är tillgången till tolk av betydelse för både personalen och för den enskilda 
individen som behöver tolk, vilket bekräftas av nämnderna. 
 
Regeringsformen (1974:152) 2§ samt 12§ uttrycker det allmännas ansvar 
att motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 
funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra förhållanden som gäller 
den enskilde som person. 
 
Enligt kommunallagen (2017:725) 3§ ska kommunen behandla sina 
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medborgare lika och det finns en skyldighet att upprätthålla rättssäker, 
likställd behandling. För tjänster eller nyttigheter som kommuner är 
skyldiga att tillhandahålla får avgifter bara tas ut om det följer av lag eller 
annan författning. 
 
Förvaltningslagen (2017:900) 13§ uttrycker myndigheternas ansvar för tolk 
och att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna 
tillvara ta sin rätt. Det framgår att en myndighet ska använda tolk och se till 
att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till 
vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska. I förarbeten uttrycks att tolk ska användas på bekostnad av 
myndigheten i viktiga ärende där den enskilde ska kunna ta vara på sin rätt. 
 
Språklagen (2009:600) 7§ uttrycker det allmännas särskilda ansvar för att 
skydda och främja de nationella minoritetsspråken, att individer kan 
utveckla och använda det svenska teckenspråket eller att de med annat 
modersmål ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål. Lag 
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk uttrycker rätten 
att använda minoritetsspråk. 
 
För hälso- och sjukvården finns dessutom ytterligare en reglering i 
patientlagen. Den syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning 
samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 
Där sägs bland annat att informationen till patienten ska anpassas till 
mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra 
individuella förutsättningar. 
 
Förslag 
Då lagstiftningen uttrycker att det är myndigheternas ansvar för tolk och att 
översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna tillvara 
ta sin rätt föreslås avslag på motionen. Kommunen ska behandla sina 
medborgare lika och det finns en skyldighet att upprätthålla rättssäker, 
likställd behandling. För tjänster eller nyttigheter som kommuner är 
skyldiga att tillhandahålla får avgifter bara tas ut om det följer av lag eller 
annan författning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Göran Gustafsson, SD, 2021-06-21 
Kommunfullmäktige § 76/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173/2021 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 231/2021 Dnr 2021/172  
 
Remiss beredskapszoner och planeringszoner 
kring Oskarshamns kärnkraftverk 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända remissen till räddningschefen för att 
återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller förslag att avstå detta. 
 
Sammanfattning 
En remiss om beredskapszoner och planeringszoner kring Oskarshamns 
kärnkraftverk. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt beredskapszoner och 
planeringszoner kring Oskarshamns kärnkraftverk. Svar på remissen ska 
vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 19 november 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och rapport beredskapszoner och planeringszoner kring 
Oskarshamns kärnkraftverk 
 
Skickas till 
Räddningschefen 
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KSAU § 232/2021 Dnr 2021/176  
 
Revisionsrapport granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar ge personalchef Hans Andersson i uppdrag att 
samordna ett svar från kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
En granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts där 
revisionen vill ha ett svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 31 
januari 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Granskningen ligger 
inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. 
 
En rapport har överlämnats till kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden för beaktande 
och åtgärd. 
 
Revisorerna önskar svar senast 31 januari 2022. Rapporten har även 
lämnats för kännedom till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-10-22 
Granskningsrapport ”Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet”  
 
Skickas till 
Personalchefen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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KSAU § 233/2021   
 

Anmälningsärenden 
1. Förbundsdirektionens beslut om utredning insamling av avfall 
2. Inbjudan till fördjupande webbinarium Rasism i arbetslivet, om 

någon vill delta anmäler man sig direkt till arrangören 
3. Nystartade företag september 2021 
4. Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län om att 

byggnadsminnesförklara Väduren 4 i Virserum 
5.  Granskning av detaljplan för Hornblåsaren 5 m fl 
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