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KSAU § 1/2022 Dnr 2022/1 

Reviderade föreskrifter för nyttjande av allmän 
platsmark inklusive torghandel i Hultsfreds 
kommun 
Förslag 
Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anta de uppdaterade föreskrifterna för nyttjande av allmän platsmark 
inklusive torghandel i Hultsfreds kommun att gälla från och med den 1 
april 2022. 

Sammanfattning 
Förslag till reviderade föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark 
inklusive torghandel överlämnas för beslut. 

Ärendebeskrivning 
2018-09-24 KF § 100 antogs de nu gällande föreskrifterna för nyttjande av 
allmän platsmark inklusive torghandel. Då gjordes omfattande förändringar 
av såväl föreskrifter som taxor. Sedan dess har torghandelsverksamheten 
framförallt i Hultsfreds tätort, men även övriga upplåtelser i hela kommu-
nen, ökat markant och det finns en positiv utvecklingspotential inom om-
rådet. Det har under denna utveckling visat sig att det finns behov av vissa 
uppdateringar i föreskrifter och taxor. 

Östra Smålands kommunalteknikförbunds (ÖSK) avsikt är att efter att 
kommunfullmäktige antagit uppdateringarna samt Länsstyrelsen godkänt 
dom, föreslå för förbundsdirektionen att hanteringen av arrangerad torg-
handel överlåts till Hultsfred handel för Hultsfreds tätort. Förhoppningsvis 
finns det även ett intresse från någon förening i Virserum att överta hante-
ringen där. 

Viktiga uppdateringar 
Följande uppdateringar är av större karaktär: 

• Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser: större ytor har tagits med
för arrangerad torghandel vilket innebär en större flexibilitet vid
planerade arrangemang

• Tider för arrangerad torghandel är också uppdaterade för att
skapa en större flexibilitet vid planering av större arrangemang

• Ansökningshanteringen har förenklats för att minska administ-
rationen för såväl sökanden som beslutande myndigheter genom
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att minska antalet olika ansökningar som måste skickas in. 
 
 

• Taxorna har anpassats efter de senaste årens efterfrågan på de 
olika ändamålen, till exempel höjda taxor där efterfrågan varit 
stor, sänkta taxor där det varit omvänt men även ett antal nya 
ändamål som dykt upp. 

 
Remissrunda 
En remissrunda har skett under perioden 2021-10-26—2021-11-29 för att 
inhämta synpunkter på uppdateringen.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inkl. torghandel 
Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel 
Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser  
KF § 100/2018 
Missiv (följebrev vid remissbegäran) 
Remiss-svarsammanställning 
Förbundsdirektionen § 42/2021 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 2/2022 Dnr 2022/2  
 
Ersättning för kostnader vid provisorisk 
dödsboförvaltning och gravsättning 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta följande: 
1.) Hultsfreds kommun ska ta ut en ersättning av dödsbo för sina kostnader 

för provisorisk dödsboförvaltning respektive för gravsättning, samt 
därutöver för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt 
uppdrag. 

2.) ta ut en timtaxa motsvarande 0,8 % av gällande prisbasbelopp för 
faktisk nedlagd handläggningstid. 

3.) timtaxan tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. 
4.) timtaxan tas inte ut om den sammanlagda handläggningstiden 

understiger en halvtimme. 
 
Sammanfattning 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts, men 
har för det rätt till ersättning från dödsboet. Socialnämnden ska i vissa fall 
ansvara för en provisorisk dödsboförvaltning och får för det begära 
ersättning från dödsboet. Rimlig avgift är 0,8% av gällande prisbasbelopp 
per timme. 
 
Ärendebeskrivning 
I 18 kap. 2 § ärvdabalken anges under vilka omständigheter socialnämnden 
i en kommun ansvarar provisoriskt för förvaltningen av ett dödsbo. 
Bestämmelsen om kommunens yttersta ansvar för att avlidna gravsätts 
finns i 5 kap. 2 begravningslagen. Enligt Hultsfred kommuns reglementet 
för socialnämnden så åligger det socialnämnden att ordna gravsättning 
enligt 5 kap 2 § begravningslagen. 
 
För de kostnader som dessa uppgifter medför har kommunen och 
socialnämnden rätt till ersättning från dödsboet i de fall det finns medel i 
dödsboet. Vid bestämmandet av den ersättning kommunen avser att ta ut, 
bör självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen beaktas. Till stor 
del utgörs kostnaderna för den egna personalens handläggning dvs. den tid 
som en handläggare lägger på arbetet med den provisoriska 
dödsboförvaltningen respektive gravsättningen. Därutöver kan det också 
finnas kostnader för direkta utlägg.  
Hultsfreds kommun har inte tidigare tagit ut någon avgift för provisorisk 
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dödsboförvaltningen eller gravsättning. Arbetet med provisorisk 
dödsboförvaltning och gravsättning kan vara mycket tidskrävande. I många 
fall ska kontakter tas med ett flertal myndigheter och det är rimligt att ta ut 
ersättning för handläggningen. 
 
En konstruktion av timtaxan efter prisbasbeloppet är väl lämpad, då taxan 
kommer att justeras årligen i samband med att riksdagen beslutar om 
gällande prisbasbelopp. En rimlig avgift att ta ut är 0,8 % av prisbasbelopp 
då detta ligger i linje med vad andra kommuner i Sverige valt att ta ut. 
Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen 
timavgift ut. Därutöver tas ersättning ut för direkta utlägg som kommunen 
haft för att utföra sitt uppdrag. 
 
Conny Daag, M, ställer fråga om socialförvaltningen kan påverka 
skyndsamheten vid handläggningen så inte gravsättningen dröjer. 
 
Marie Stjernström, sektionschef, svarar att det ligger på dödsboet att ordna 
med gravsättningen. Socialförvaltningen kan inte ge besked om eventuellt 
ekonomiskt bidrag innan utredningen är klar. Utredningen grundar sig på 
underlag som dödsboet måste lämna in. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-22 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-12-01, § 92 
Socialnämnden § 105/2021 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 3/2022 Dnr 2022/3 

Antagande av detaljplan för X m fl 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta detaljplanen för X med flera. 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen allmän platsmark med 
gata och park till kvartersmark för bostad samt ta bort planbestämmelsen 
prickmark mellan fastighetsgränserna. Ändringen stämmer bättre överens 
med nuvarande användning och möjliggör för komplementbebyggelse. 

Nuvarande markanvändning på del av fastigheten X och del av fastigheten 
X delar upp fastigheterna mitt itu. En ny detaljplan utökar byggbar mark på 
fastigheterna i planområdet. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit tillgänglig för samråd och granskning under 
sommaren och hösten 2021. 

Under samråds- och granskningstiden har sex yttranden kommit in. 
Yttrandena föranledde enbart redaktionella ändringar av planhandlingarna. 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt granskningsutlåtandet. 

Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande och undersökning om 
betydande miljöpåverkan 
Miljö- och byggnadsnämnden § 201/2021 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 4/2022 Dnr 2022/5  
 
Riktlinjer för hantering av personuppgifter 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslag till riktlinjer för 
hantering av personuppgifter samt ge uppdrag till kommunkansliet att 
bevaka aktualiteten samt göra enklare justeringar i riktlinjerna. 
 
Sammanfattning 
Kommunkansliet har tagit fram riktlinjer för hantering av personuppgifter 
för att få en enhetlig hantering.  
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna har tidigare överlämnat en granskning över hur övergången till 
GDPR skett inom kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden samt Östra Smålands Kommunalteknikförbund. 
 
Vid svaret till revisorerna gavs uppdrag att ta fram riktlinjer för att få en 
enhetlig hantering. Riktlinjer med tillhörande bilagor har nu tagits fram. 
För att ha ett aktuellt dokument föreslås att kommunkansliet ska bevaka 
aktualiteten och vid behov uppdatera riktlinjerna eller bilagorna. 
 
Till riktlinjerna finns också ett framtaget årshjul där det framgår hur arbetet 
med interna kontrollen på de anmälda behandlingarna som hanterar 
personuppgifter. Ett förslag på fördelning av vem som gör vad ute i 
verksamheterna är också framtaget som ett hjälpmedel för att få till en bra 
hantering. Denna är enbart ett förslag så varje enhet bedömer själva hur 
man vill arbeta och fördela uppgifterna. 
 
Ytterst behöver var och en som hanterar personuppgifter känna till GDPR 
och hur uppgifterna får behandlas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse dataskyddsombud 2021-12-06 samt bilagor 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 5/2022 Dnr 2021/198  
 
Svar på revisionsrapport uppföljning av tidigare 
granskning av intern kontroll i system och 
rutiner 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet på 
revisionsrapporten och översända detsamma till revisionen. 
 
Sammanfattning 
Ekonomichefen har överlämnat förslag till svar på revisionsrapporten 
uppföljning av tidigare granskning av intern kontroll i system och rutiner 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av intern kontroll i system och rutiner. Granskningen ligger 
inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. Rapporten överlämnas 
till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. Svar på rapporten ska vara 
revisionen tillhanda senast den 28 februari 2022. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 262/2021 att remittera rapporten till 
ekonomikontoret för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande. 
 
Ekonomichefen har lämnat yttrande på rapporten enligt följande: 
”Revisionsrapporten innehåller bedömning av två revisionsfrågor varav ett 
bedöms uppfyllt och ett bedöms ej uppfyllt. Svar ges nedan på den 
revisionsfråga som bedömts ej uppfylld. 
 
Revisionsfråga: Är processerna dokumenterade? 
 
Revisionen skriver: ”Nej. Det saknas en fullständig dokumentation över 
processerna för lön, taxor och avgifter samt inköp och leverantörsfakturor. 
Tidigare har processerna beskrivits i systemdokumentationen och 
behandlingshistoriken, men dokumentationen är för närvarande inte aktuell 
efter byte av ekonomisystem och uppdatering av rutiner. Granskningen 
visar att det finns rutinbeskrivningar för delar av processen avseende 
fakturering av 
äldreomsorgsavgifter, fakturering av förskola och fritidshem samt avgifter 
inom miljö- och byggnadsförvaltningen. För löneprocessen finns flera 
processer beskrivna i flödesscheman, men dokumenten behöver uppdateras 
i vissa delar och kompletteras med en beskrivning av transaktionsflödena.” 
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Svar/kommentar: Vi delar den bedömning som gjorts, 
systemdokumentationen har inte fullt ut uppdaterats efter systembyten. 
Systemdokumentationen kommer att ses över och uppdateras samt 
kompletteras med beskrivning av transaktionsflödena.” 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och rapport uppföljning av tidigare granskning av intern kontroll i 
system och rutiner 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 262/2021 
Yttrande ekonomichef 2021-12-27 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 6/2022 Dnr 2021/135  
 
Svar på motion från Åke Nilsson, KD, om 
information om hedersvåld/hedersförtryck 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att i samband med ett kommunfullmäktigesammanträde planera in en 
föreläsning av GAPF.  
 
Vidare föreslås att socialnämnden i samråd med barn- och 
utbildningsnämnden planerar och genomför en utbildningsdag för 
skolungdomar genom GAPF om hedersvåld.  
 
Med detta föreslås motionen vara bifallen. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges presidium har lämnat förslag på svar på motion om 
hedersvåld och hedersförtryck. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Åke Nilsson, KD, har 2021-06-17 lämnat in en 
motion om information om hedervåld och hedersförtryck. Motionsställaren 
önskar att det genomförs en information i frågan om hedersvåld och 
hedersförtryck till kommunfullmäktige vid lämpligt tillfälle och att 
Riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) tillfrågas om att 
bistå med informationen. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med socialnämndens 
presidium och sektionschef Marie Stjernström berett motionen. Ämnet är 
aktuellt och det finns anledning att sätta fokus på frågan. Det är 
kommunens samlade ansvar att på något sätt se till att det finns stöttning 
för de familjer som är utsatta för hedersvåld. 
 
Förslag 
Med anledning av ovanstående föreslås att lämplig förvaltning får i 
uppdrag att arrangera en informationskväll med GAPF som föredragande 
dit fullmäktiges ledamöter bjuds in, samt även andra aktörer inom 
civilsamhället, exempelvis föreningar och personalgrupper. 
Informationskvällen får äga rum antingen på ett ordinarie sammanträde 
med kommunfullmäktige eller vid ett annat tillfälle. Förslagsvis kan även 
ett informationstillfälle anordnas dagtid för skolungdomar. 
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Beslutsunderlag 
Motion från Åke Nilsson, KD, 2021-06-17 
Kommunfullmäktige § 75/2021 
Yttrande kommunfullmäktiges presidium 2021-12-12 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 7/2022 Dnr 2021/171  
 
Återrapportering inventering av förfallna 
ödehus 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge arbetsgruppen i uppdrag att arbeta vidare 
utifrån dagens diskussioner och återkomma med förslag på fortsatt 
hantering samt förslag på finansiering. 
 
Sammanfattning 
På dagens sammanträde lämnas en återrapportering av inventering av 
förfallna ödehus. 
 
Ärendebeskrivning 
Utvecklingschef Lars Gjörloff och förbundschef Tony Bohlin lämnade en 
redovisning till arbetsutskottet vad gäller förfallna ödehus i kommunen. 
Arbetsutskottet beslutade § 204/2021 att ge samhällsbyggnadsgruppen i 
uppdrag att återkomma till arbetsutskottet inom tre månader med förslag 
vad gäller fortsatt hantering av förfallna ödehus. 
 
På dagens sammanträde deltar förbundschef Tony Bohlin, utvecklingschef 
Lars Gjörloff, VD Helena Grybäck Svensson och handläggare Felizia 
Axelsson. De redogör för alternativ att gå vidare i frågan.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 204/2021 
 
Skickas till 
Arbetsgruppen 
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KSAU § 8/2022 Dnr 2021/208  
 
Remiss Förslag till Regional utvecklingsstrategi 
för Kalmar län, ”Klimat att växa i” 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till utvecklingskontoret för 
att återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller förslag om att avstå 
detta. 
 
Sammanfattning 
Region Kalmar län har översänt Regional utvecklingsstrategi för Kalmar 
län, ”Klimat att växa i” på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har översänt Regional utvecklingsstrategi för Kalmar 
län, ”Klimat att växa i” på remiss. Svar på remissen ska vara Region 
Kalmar län tillhanda senast den 31 mars 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län ”klimat att 
växa i” 
 
Skickas till 
Utvecklingskontoret 
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KSAU § 9/2022 Dnr 2021/209  
 
Remiss Förslag till regional kulturplan för 
Kalmar län, ”Kultur att växa i” 2023-2024 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera remissen till kultur- och 
fritidskontoret i samråd med utvecklingskontoret för att återkomma till 
arbetsutskottet med yttrande eller förslag att avstå detta. 
 
Sammanfattning 
Region Kalmar län har översänt Regional kulturplan för Kalmar län, 
”Kultur att växa i” 2023-2024 på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har översänt Regional kulturplan för Kalmar län, 
”Kultur att växa i” 2023-2024 på remiss. Svar på remissen ska vara Region 
Kalmar län tillhanda senast den 30 mars 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv Regional kulturplan för Kalmar län, ”Kultur att växa i” 
2023-2024 
 
Skickas till 
Kultur- och fritidskontoret 
Utvecklingskontoret 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-01-11 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 10/2022 Dnr 2021/210  
 
Remiss Förslag till aktualiserad version av 
skolkulturstrategin RELEVANT 2023-2024 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera remissen till barn- och 
utbildningsförvaltningen i samråd med kultur- och fritidskontoret för att 
återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller förslag att avstå detta. 
 
Sammanfattning 
Region Kalmar län har översänt Förslag till aktualiserad version av 
skolkulturstrategin RELEVANT 2023-2024 på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har översänt Förslag till aktualiserad version av 
skolkulturstrategin RELEVANT 2023-2024 på remiss. Svar på remissen 
ska vara Region Kalmar län tillhanda senast den 31 mars 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv aktualiserad version av skolkulturstrategin RELEVANT 
2023-2024 på remiss 
 
Skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidskontoret 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-01-11 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 11/2022 Dnr 2021/215  
 
Remiss gällande vägledning för förklarande av 
kraftigt modifierade ytvattenförekomster och 
bedömning av annat sätt 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera remissen till miljö- och 
byggnadsförvaltningen i samråd med Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund och räddningstjänsten för att återkomma till 
arbetsutskottet med yttrande eller förslag om att avstå detta. 
 
Sammanfattning 
Havs- och vattenmyndigheten har översänt vägledning för förklarande av 
kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt på 
remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Havs- och vattenmyndigheten har översänt vägledning för förklarande av 
kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt på 
remiss. Svar på remissen ska vara Havs- och vattenmyndigeten tillhanda 
senast den 28 februari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv vägledning för förklarande av kraftigt modifierade 
ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Räddningstjänsten 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-01-11 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 12/2022 Dnr 2022/4  
 
Remiss Transportstyrelsens utredning (TSG 
2020-11409) om förutsättningarna för att föra 
vissa fordon som drivs med el eller andra 
alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att avstå från att lämna yttrande på remissen. 
 
Sammanfattning 
Regeringskansliet har översänt Transportstyrelsens utredning (TSG 2020-
11409) om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller 
andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringskansliet har översänt Transportstyrelsens utredning (TSG 2020-
11409) om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller 
andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B på remiss. Svar på 
remissen ska vara Regeringskansliet tillhanda senast den 23 mars 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv Transportstyrelsens utredning (TSG 2020-11409) om 
förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra 
alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B  
 
Skickas till 
Regeringskansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-01-11 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 13/2022 Dnr 2021/201  
 
Svar på remiss Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att inte lämna något yttrande på 
den nationella transportplanen, utan att istället ansluta sig till det yttrande 
som Region Kalmar kommer att lämna. 
 
Sammanfattning 
Förslag att avstå från yttrande på remiss nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 överlämnas till arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket har översänt Förslag till nationell plan för 
transportinfrastruktur 2022-2033 på remiss. Yttrande ska vara 
Infrastrukturdepartementet tillhanda senast den 28 februari 2022. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 269/2021 att remittera remissen till Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) för yttrande. ÖSK förslår att 
avstå från att lämna yttrande på remissen utan istället ställa sig bakom 
yttrande som Region Kalmar kommer lämna som påtalar behoven av mer 
medel till regionen. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033  
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 269/2022 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-01-11 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 14/2022   
 

Anmälningsärenden 
1. Information från Konkurrensverket om ändrat tillsynsobjekt 
2. Nystartade företag november 2021 
3. Yttrande för kännedom från Eksjö kommun om remiss angående 

regional transportplan 
4. Svar från KLT på skrivelse om uppehåll för resande med tåg från 

Mörlunda station 
5. Information från Coompanion – affärsnytta och regional utveckling 
6. Information från PostNord om varannandagsutdelning 
7. Protokoll Kommunförbundet Kalmar län 2021-10-07 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-01-11 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 15/2022 Dnr 2021/216  
 
Åtgärder för minskad smittspridning av covid-
19 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att rekommendera samtliga inom politiken att delta 
digitalt på sammanträden till dess att smittläget förbättras. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde får arbetsutskottet information om aktuellt läge 
och vilka åtgärder som vidtas i verksamheterna med anledning av ökad 
smittspridning av covid-19. 
 
Skickas till 
Gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige 
Nämndsekreterarna 
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