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KSAU § 32/2022    
 
Inför företagargalan 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Utvecklingschef Lars Gjörloff och handläggare Felizia Axelsson 
informerar inför företagargalan som äger rum den 12 maj 2022. 
 
Skickas till 
Utvecklingskontoret 
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KSAU § 33/2022 Dnr 2021/176  
 
Svar på revisionsrapport granskning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta personalchefens yttrande 
som svar på revisionsrapporten. Förslaget är att nämnder och styrelse ges i 
uppdrag, med stöd av HR-funktionen, att planera för och genomföra 
åtgärder. Dessa utgår till flera delar från PWC:s rekommendationer och 
bedöms i flera fall kunna påbörjas under 2022. 
 
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. 
Förlängd svarstid har godkänts. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 232/2021 ge personalchef Hans Andersson i 
uppdrag att samordna ett svar från kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Personalchefen har lämnat förslag på rapporten som innebär att nämnder 
och styrelse ges i uppdrag, med stöd av HR-funktionen, att planera för och 
genomföra åtgärder. Dessa utgår till flera delar från PWC:s 
rekommendationer och bedöms i flera fall kunna påbörjas under 2022. 
Yttrandet i sin helhet finns att se i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-10-22 
Granskningsrapport ”Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet”  

4



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-02-08 

2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2021 
Yttrande från personalchefen 2022-01-25 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 

5



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-02-08 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 34/2022    
 
Avrapportering Lärcenter 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Martin Snickars, rektor Aina Kalle och rektor 
Linda Ungsäter lämnar en aktuell lägesrapport angående Lärcenter. 
 
Skickas till 
Lärcenter 
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KSAU § 35/2022 Dnr 2021/210  
 
Svar på remiss Förslag till aktualiserad version 
av skolkulturstrategin RELEVANT 2023-2024 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta barn- och 
utbildningsnämndens yttrande som svar på remissen. 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har överlämnat yttrande på remissen 
Förslag till aktualiserad version av skolkulturstrategin RELEVANT 2023-
2024. 
 
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. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 10/2022 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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat förslag till yttrande som bland 
annat innebär följande: 
”Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det är viktigt att det finns en 
gemensam strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län för 
att underlätta planering och samordning samt utbud och tillgång av 
kulturevenemang både lokalt och regionalt.  
 
En viktig del i strategin är att det finns ett länsövergripande system för 
resor till kulturinstitutioner för att möjliggöra tillgången till kultur i från 
alla länets orter.  
 
Kulturstrategin RELEVANT är också en bra gemensam grund för 
kommunerna egna skolkulturplaner.” 
 
Yttrandet i sin helhet finns i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv aktualiserad version av skolkulturstrategin RELEVANT 
2023-2024 på remiss 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2022 
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Barn- och utbildningsnämnden § 5/2022 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 36/2022 Dnr 2022/34  
 
Nya representanter till styrgruppen för LUPP 
(Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken) 2019-
2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att utse nya representanter i styrgruppen för LUPP 
för åren 2019-2022 enligt följande: 
 
Magnus Hultman, M, representant 
Åsa Landberg, C, ersättare 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har överlämnat nominering av ny 
representant till styrgrupp för LUPP efter Martina Bäcketoft. 
 
Ärendebeskrivning 
LUPP står för Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken. En styrgrupp med 
politiker och tjänstemän jobbar aktivt med frågor om ungdomsinflytande 
och träffas regelbundet. Styrgruppen jobbar även med analys och 
uppföljning av LUPP-arbetet. 
 
Luppenkäten görs vart tredje år i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. 
Frågorna handlar om skola, fritid, politik, trygghet, hälsa och framtid. 
Enkäten är ett verktyg för kommunen att mäta ungas livssituation. 
  
Utifrån luppen som blir grunden, jobbar de med ungdomsforum, där unga 
och beslutsfattare möts i viktiga frågor, fokusgrupper och kommunalt 
sommarjobb ” Att vara ung i Hultsfreds kommun”. 
 
I länet finns ett nätverk, Barn- och ungdomsnätverket, tidigare 
Luppnätverket. Där finns representanter från alla länets kommuner. Eksjö 
kommun ingår också i nätverket. Detta nätverk träffas regelbundet utifrån 
LUPP-arbetet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 33/2019 att utse Martina 
Bäcketoft, C, och Mikael Lång, S, till representanter i styrgruppen för 
LUPP. Då Martina Bäcketoft avslutat sitt uppdrag i barn- och 
utbildningsnämnden så behöver ny representant utses. 

9



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-02-08 

2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden § 5/2019 
 
Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Styrgruppen för LUPP 
De valda 
Kommunkansliet 
 
 
 

10



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-02-08 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 37/2022 Dnr 2021/214  
 
Motion från Jonny Bengtsson och Janette 
Persson, båda S, om fria arbetsskor till 
personal inom vård och omsorg 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till socialnämnden i samråd 
med personalkontoret för beredning. 
 
Vidare påminns om att kontakt ska tas med motionsställaren för att 
säkerställa motionens intentioner. Detta ska ske innan arbetet med 
motionsyttrandet påbörjas. 
 
Sammanfattning 
En motion om fria arbetsskor till personal inom vård och omsorg har 
lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Jonny Bengtsson och Janette Persson, båda S, har 
2021-12-21 lämnat in en motion om fria arbetsskor till personal inom vård 
och omsorg. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2021-12-21 
Kommunfullmäktige § 3/2022 
 
Skickas till 
Socialnämnden 
Personalkontoret 
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