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Ärendelista  2021-11-16 

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning 

§ 250 Svar på revisionsrapport granskning av
ombyggnad av äldreboenden 

2021/149 

§ 251 Svar på förslag till Besöksnäringsstrategi
2030 Kalmar län 

2021/153 

§ 252 Beslutsattestanter 2022 för
kommunstyrelsens verksamheter 

2021/190 

§ 253 Nytt avtal om gemensam Inköpscentral 2021/188 

§ 254 Kommunalt förvärv av fastigheten 2021/189 
X i Virserum 

§ 255 Revidering av ”Bestämmelser om
ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda” 

2021/191 

§ 256 Förändring av arvodesmodell för uppdrag
som ordförande och vice ordförande i 
miljö- och byggnadsnämnden 

2021/192 

§ 257 Anmälningsärenden 2021/3 

§ 258 Svar på remiss Socialstyrelsens
författningsförslag i rapporten  Öppna 
insatser utan samtycke 

2021/158 

§ 259 Vaccinationskrav vid nyanställning av
medarbetare inom vård och omsorg 

§ 260 Förmån vid vaccination mot
säsongsinfluensan 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 250/2021 Dnr 2021/149  
 
Svar på revisionsrapport granskning av 
ombyggnad av äldreboenden 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till svar på 
revisionsrapporten.  
 
Sammanfattning 
Kommunchef lämnar förslag till svar på granskningen av ombyggnad av 
äldreboenden. 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av ombyggnationen av äldreboenden. Syftet med granskningen 
är att fastställa huruvida kommunstyrelsen och socialnämnden har en 
ändamålsenlig uppföljning som säkerställer att projektet ”ombyggnad av 
äldreboenden” sker enligt upprättade avtal. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 193/2021 att remittera rapporten till 
kommunchefen för att samordna ett yttrande från kommunstyrelsen och 
socialnämnden som kan överlämnas till revisionen. Kommunchefen har 
lämnat yttrande enligt nedan. 
 
”Revisionsrapporten innehåller bedömning av fyra revisionsfrågor varav ett 
bedöms uppfyllt och tre bedöms delvis uppfyllda. Svar ges nedan på de 
revisionsfrågor som bedömts delvis uppfyllda. 
 
Revisionsfråga: Är roller och ansvar tydliggjorda avseende att avtalet 
efterlevs och att eventuella förändringar beaktas?  
 
Revisionen skriver: ”Granskningen visar sammantaget att roller och 
ansvar kopplade till samverkansavtalet inte varit helt tydliga från början, 
men att de sedan år 2017 successivt förtydligats.” 
 
Svar/kommentar: Roller och ansvar anses vara tydliggjorda vilket visas i 
hanteringen av det nästkommande projektet gällande boendet på 
Aspedalsgatan (tidigare Lindgården). Förändringar från det ursprungliga 
beslutet tydliggörs och Kommunfullmäktige fattar beslut om ändringar eller 
tillägg. 
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Revisionsfråga: Har det skett en regelbunden uppföljning av avtalets 
efterlevnad till berörda instanser? 
 
Revisionen skriver: ”Det sker en kontinuerlig uppföljning av 
verksamhetsmässiga aspekter till socialnämnden. Kommunfullmäktige får 
en kontinuerlig uppföljning av läget i de olika investeringsprojekten som 
genomförs. Det saknas en uppföljning av de ekonomiska aspekterna av 
samverkansavtalet med Hultsfred Trygga Hem.” 
 
Svar/kommentar: Ekonomikontoret sammanställer löpande redovisning 
av hur kommunens hyreskostnader utvecklas sedan samverkansavtalet 
tecknades. Redovisningen ska delges berörda instanser minst en gång per 
år.    
 
Revisionsfråga: Har delprojekt inom avtalet slutredovisats till berörda 
instanser? 
 
Revisionen skriver: ”Socialnämnden har fått information om färdigställda 
delprojekt inom ramen för löpande uppföljning och har beretts möjlighet att 
besöka de färdigställda lokalerna. Det saknas slutredovisning av 
delprojekttill kommunstyrelsen och socialnämnden.” 
 
Svar/kommentar: Efter färdigställande av investeringsprojekt ska berörda 
instanser få ta del av den slutredovisning som görs till styrelsen i Hultsfred 
Trygga Hem.” 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och rapport granskning av ombyggnad av äldreboenden 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 193/2021 
Yttrande kommunchefen 2021-09-21 
Socialnämnden §  
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 251/2021 Dnr 2021/153  
 
Svar på förslag till Besöksnäringsstrategi 2030 
Kalmar län 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet och översända 
detsamma till Region Kalmar län. 
 
Sammanfattning 
Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län har översänts på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har översänt Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län på 
remiss. Yttrande ska vara Region Kalmar län tillhanda senast den 31 
december 2021. Arbetsutskottet beslutade § 200/2021 att remittera 
remissen till informationsenheten för att återkomma till arbetsutskottet med 
yttrande. 
 
Turism- och informationschef Malin Albertsson har lämnat förslag till 
yttrande som bland annat innebär följande: 
” Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län ringar in de mest relevanta 
utvecklingsområdena som länets besöksnäring står inför nu och i framtiden. 
Hultsfreds kommun ser att besöksnäringen i länet har mycket goda 
möjligheter till att fortsätta den positiva utveckling som fanns innan 
corona-pandemin.  
 
En av de möjligheterna är att samordna såväl fysisk som digital 
infrastruktur kring olika aktiviteter och evenemang, året runt. Att arbeta 
tillsammans med att utveckla digitala tjänster samt utifrån data, är en 
förutsättning för att proaktivt kunna utveckla rätt erbjudanden till 
framtidens besökare i Kalmar län.  
 
Under pandemin har det blivit än mer tydligt hur viktigt det är att invånare 
är ambassadörer för lokal besöksnäring. Både året-runt-destinationen och 
det lokala engagemanget knyter väl an till hållbarhet och målen inom 
Agenda 2030.” 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 200/2021 
Yttrande turism- och informationschef 2021-11-04 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 252/2021 Dnr 2021/190  
 
Beslutsattestanter 2022 för kommunstyrelsens 
verksamheter 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om beslutsattestanter 
och ersättare för kommunstyrelsens verksamheter 2022.  
 
Vidare föreslås att kommunchefen har rätt att under året besluta om föränd-
ringar av beslutsattestanter med anledning av personalförändringar. 
 
Sammanfattning 
Förslag till beslutsattestanter för 2022 har lämnats av ekonomikontoret. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har sammanställt lista över beslutsattestanter och 
ersättare för tillgångs- och skuldkonton samt för ansvar och verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomiassistent 2021-11-01 
Lista över beslutsattestanter 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 253/2021 Dnr 2021/188  
 
Nytt avtal om gemensam Inköpscentral 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna nytt 
samverkansavtal om gemensam inköpscentral. 
 
Sammanfattning 
Referensgruppen för nuvarande samverkan inom upphandling har tagit 
fram ett nytt förslag till samverkansavtal att gälla från 2022-01-01.  
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun samverkar sedan 2013 med Västervik, Högsby, 
Mönsterås, Oskarshamn och Vimmerby kommuner inom inköp och 
upphandling.  
 
Kommunerna har en gemensam Inköpscentral , där Västerviks kommun är 
värdkommun. Samverkan regleras av ett avtal från 2014. Kommunerna är 
överens om fortsatt samverkan inom offentlig upphandling. Kommunerna 
har sett behov av ändringar i samverkansavtalet och har tagit fram ett 
förslag till nytt avtal att gälla från 2022-01-01.  
 
Varje samverkande kommun har rätt att med ett (1) års uppsägningstid säga 
upp avtalet att upphöra vid efterföljande kalenderårs utgång. Målet och 
syftet med samverkan beskrivs i bilagt förslag. Västerviks kommun åtar sig 
att vara värdkommun i form av dess upphandlingsenhet.  
 
Förslag till samverkansavtal reglerar bl.a.:  
- Omfattning och uppgifter  
- Upphandlingsenheten  
- Deltagande parter ansvarar  
- Beslutsforum  
- Finansiering och kostnadsfördelning  
 
En skillnad mot nuvarande avtal är att samverkan ändras från 
kostnadsfördelning baserad på befolkningsmängd med låst budgetram till 
finansiering via timdebitering med ett fast belopp. Orsak till ändringen är 
behovet av att säkerställa upphandlarkapacitet. Föreliggande förslag till 
avtal har arbetats fram i den referensgrupp som de samverkande 
kommunerna sedan tidigare bildat. 
 
Därefter har några smärre justeringar gjorts i samråd med jurist. I 
referensgruppen ingår från varje kommun en politisk och en tjänstemans 
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representant samt upphandlingschef, som också är sammankallande i 
referensgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-11-08 
Avtal om samverkan 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 254/2021 Dnr 2021/189 

Kommunalt förvärv av fastigheten 
X i Virserum 
Beslut 
Arbetsutskottet godkänner förslag till köpekontrakt för fastigheten X. 

Sammanfattning 
Virserums Sport- och Gymnastikförening, ägare till fastigheten X har 
frågat kommunen om att köpa fastigheten. Kommunen äger intilliggande 
fastighet. Med tanke på närheten till Virserums vattentorn så är det bra om 
kommunen äger även denna fastighet och kan själv råda över dess 
nyttjande. 

Ärendebeskrivning 
Virserums Sport- och Gymnastikförening, ägare till fastigheten X har 
frågat om kommunen vill köpa fastigheten. Fastigheten har tidigare 
använts som bollplan och parkeringsplats för besökare till före detta 
festplatsen. Men föreningen har inte använt fastigheten på många år och de 
ser inte någon anledning till att äga den längre. Kommunen äger 
intilliggande fastighet. Med tanke på närheten till Virserums vattentorn så 
kan det vara bra om kommunen äger även denna fastighet för att då själv 
kunna råda över dess nyttjande. Fastigheten är detaljplanelagd som 
folkpark. Fastigheten får inte bebyggas enligt detaljplanen.  Enligt miljö- 
och byggnadsförvaltningen är sannolikheten liten för att det ska finnas 
markföroreningar på fastigheten. Det finns heller inga uppgifter på att det 
bedrivits någon verksamhet som skulle kunnat förorena på fastigheten. 
Förslag till köpekontrakt är upprättat där kostnaden uppgår till 50 000 
kronor   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD 2021-11-08 
Förslag till köpekontrakt 

Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 255/2021 Dnr 2021/191  
 
Revidering av ”Bestämmelser om ersättningar 
till kommunalt förtroendevalda” 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna föreslagna revideringar i bestämmelserna. 
 
Sammanfattning 
En enklare revidering av ”Bestämmelser om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda” har genomförts av kommunkansliet. 
 
Ärendebeskrivning 
Nuvarande ersättningsbestämmelser antogs av kommunfullmäktige § 
159/2015-12-12 och att dessa började gälla 2016. 2015 var det en särskild 
beredning som tog fram nuvarande dokument. Samtidigt ändrades modell 
för uppräkning av arvoden och ersättningar. Numera sker uppräkning 
utifrån riksdagsmans grundarvode och en viss procentsats. 
 
Revideringen är utförd av kommunkansliet. Vissa reflektioner har 
inlämnats vilka nu har beaktats i revideringen. De justeringar som skett är 
markerade överstrykning för det som inte ska vara med längre. Det som är 
tillagt är kursivt och fetstil. Personalchefen har sett över delen om pension 
2.2.1. 
 
Revideringen  
Tydliggörande har skett att restid 4 timmar motsvarar maximalt 30 mil. 
Tidigare notering om att sammanträdestiden räknas från avresa från bostad 
ändras till att ”restid” räknas från avresa. Sammanträdestiden är själva 
sammanträdet. Vid sammanträde utbetalas antingen sammanträdesarvode 
eller ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det går alltså inte att få både 
och. Vid gruppmöten i samband med sammanträde med nämnd, styrelse 
eller direktion måste två eller fler delta för att arvode ska utbetalas.  
 
Numera signeras flesta protokollen digitalt men då kommunfullmäktige har 
ett visst klockslag en viss dag att passa kvarstår ersättning för justering av 
protokoll. Närvarolistan vid sammanträden på distans fylls i av 
nämndsekreteraren av praktiska skäl. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-11-09 
Förslag till reviderade bestämmelser 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 256/2021 Dnr 2021/192  
 
Förändring av arvodesmodell för uppdrag som 
ordförande och vice ordförande i miljö- och 
byggnadsnämnden 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att årsarvodet för ordförande i miljö- och byggnadsnämnden kvarstår även 
de år som ordförande är vice ordförande i nämnden. 
 
Sammanfattning 
Förslag till ett arvode oavsett nivå på ordförandeskapet i miljö- och 
byggnadsnämnden för Hultsfreds kommuns del. 
 
Ärendebeskrivning 
I miljö- och byggnadsnämnden skiftar ordförandeskapet från år till år. Den 
som väljs av Hultsfreds kommun har ett årsarvode när uppdraget innebär 
ordförande, ett lägre årsarvode då uppdraget är som vice ordförande. Dock 
har det visat sig att uppdraget som ordförande eller vice ordförande inte 
skiljer sig något nämnvärt vad gäller omfattning i uppdraget. 
 
Vid revidering av bestämmelser om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda har även frågan lyfts om det ska vara samma årsarvode för 
uppdraget, oavsett det är som ordförande eller vice ordförande vad gäller 
miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Denna modell finns idag i Östra Smålands kommunalteknikförbund där 
ordförande och vice ordförande har samma nivå på årsarvode. 
Ersättningsbestämmelserna som gäller för förtroendevalda i Hultsfreds 
kommun gäller även för förtroendevalda från Högsby kommun. 
 
Vad gäller miljö- och byggnadsnämnden har Vimmerby kommuns 
förtroendevalda de ersättningsbestämmelser som gäller för Vimmerby 
kommun att följa och förtroendevalda från Hultsfreds kommun följer 
ersättningsbestämmelserna för Hultsfreds kommun.  Vimmerby kommun 
har dock samma arvode oavsett uppdrag som ordförande eller vice 
ordförande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-11-09 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 257/2021   
 

Anmälningsärenden 
1. Länsstyrelsens beslut om fördelning av anvisningar till 

kommuner 2022 
2. Skrivelse från beredningen för invånarfrågor inom Region 

Kalmar län - Ge de politiska ungdomsförbunden goda 
möjligheter att besöka länets skolor3 

3. Meddelande från Länsstyrelsen Kalmar län om pausat arbete 
med revideringen av Kalmar läns regionala åtgärdsprogram för 
miljömålen 
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KSAU § 258/2021 Dnr 2021/158  
 
Svar på remiss Socialstyrelsens 
författningsförslag i rapporten Öppna insatser 
utan samtycke 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avstå från att lämna yttrande 
på remissen. 
 
Sammanfattning 
Remittering av Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Öppna 
insatser utan samtycke har skickats på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet har skickat Remittering av Socialstyrelsens 
författningsförslag i rapporten Öppna insatser utan samtycke på remiss. 
Yttrande ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 10 januari 2022. 
Arbetsutskottet beslutade § 221/2021 att remittera remissen till 
socialnämnden för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller 
förslag om att avstå detta. 
 
Till dagens sammanträde har socialnämnden lämnat förslag om att avstå 
från att lämna yttrande på remissen. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Remittering av Socialstyrelsens författningsförslag i 
rapporten Öppna insatser utan samtycke 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 221/2021 
Socialnämnden § 94/2021 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 259/2021 Dnr 2021/195  
 
Vaccinationskrav vid nyanställning av 
medarbetare inom vård och omsorg 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att vid nyanställning av personal inom vård och 
omsorg ska de vara vaccinerade mot Covid-19. Beslutet gäller alla former 
av nyanställningar, tillsvidareanställningar, tidsbegränsade anställningar 
och timanställda. 
 
Sammanfattning 
Kravet på vaccination mot Covid-19 gäller nyanställning av medarbetare 
inom vård och omsorg. Det är viktigt att skydda de äldre och mest sköra 
och ett led i detta arbete är att ställa krav på att de som nyanställs ska kunna 
visa ett vaccinationsintyg.  
 
Ärendebeskrivning 
En hög andel av medarbetare inom vård och omsorg är idag vaccinerade 
mot Covid-19 och det är viktigt att arbetet med att skydda de äldre och 
mest sköra fortsätter. En del i det arbetet är att införa ett vaccinationskrav 
mot Covid-19 vid nyanställningar inom vård och omsorg.  
Kommunen fortsätter även att uppmana alla medarbetare inom vård och 
omsorg att vaccinera sig mot Covid-19. Information ges kontinuerligt till 
medarbetare att de kan vaccinera sig på arbetstid och att vaccinet är 
kostnadsfritt. 
 
Därutöver arbetar vård och omsorgspersonal efter vårdhygieniska riktlinjer 
som tydligt anger hur skyddsutrustning ska användas och vid vilka 
tillfällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef 2021-11-17 
 
Skickas till 
Personalkontoret 
Socialchefen 
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2021-11-16 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 260/2021 Dnr 2021/196  
 
Förmån vid vaccination mot säsongsinfluensan 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att vaccination mot säsongsinfluensan inkluderas i 
förmånen ”Läkarbesök utan löneavdrag” samt att kostnaden ersätts av 
arbetsgivaren mot uppvisande av kvitto. 
 
Detta beslut avser säsongen 2021/2022 och gäller för personal inom vård- 
och omsorg inom socialförvaltningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag har tagits fram gällande förmån vid vaccination mot 
säsongsinfluensan. 
 
Skickas till 
Personalkontoret 
Socialchefen 
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