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KSAU § 137/2022    
 
Presidiemöte med AB Hultsfreds Bostäder 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På mötet deltar ordförande Åke Nilsson, KD, vice ordförande Lena 
Hasting, S, och VD Helena Grybäck Svensson. 
 
Aktuella frågor lyfts, bland annat om fastigheter. 
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 138/2022 Dnr 2017/93  
 
Avrapportering Herrstorpet 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde lämnar utvecklingschef Lars Gjörloff och 
förbundschef Tony Bolin en lägesrapport gällande Herrstorpet.  
 
Skickas till 
Utvecklingschef 
Förbundschef 
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KSAU § 139/2022 Dnr 2022/106  
 
Riktlinjer för distansarbete 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att anta riktlinjerna om distansarbete med 
tillhörande överenskommelse enligt förslaget. Beslutet ersätter tidigare 
dokument om distansarbete. 
 
Vidare beslutar arbetsutskottet att riktlinjerna ska följas upp och utvärderas 
under senare delen av 2023.  
 
Sammanfattning 
Att arbeta på distans fick en helt ny innebörd då pandemin drabbade 
samhället under 2020 och större delen av 2021. I Hultsfreds kommun har 
det rört sig om ca 200 medarbetare som under pandemin, helt- eller delvis 
har arbetat hemifrån. Med föreslagna riktlinjer ges chefer och medarbetare 
ett mer ändamålsenligt stöd för att i framtiden överenskomma om 
möjligheter till distansarbete. 
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån vår värdegrund ”du syns och hörs i Hultsfred” ska medarbetare i 
vår organisation vara nyskapande där arbetet genomsyras av ett modernt 
förhållningssätt. De medarbetare som i sin roll har möjlighet att arbeta på 
distans ska därför fortsatt ges möjlighet till det utifrån att nya arbetssätt och 
modern teknik har skapat förutsättningar för detta.  
 
Medarbetare som arbetat på distans under pandemiåren uppger i enkäterna 
att de i fortsättningen vill ha möjlighet till distansarbete och ser också 
positivt på arbete från annan plats generellt. Att fortsättningsvis kunna 
erbjuda möjlighet till ett flexibelt arbetsliv genom att arbete utförs på 
distans är en förutsättning för att attrahera, behålla och utveckla våra 
medarbetare. 
 
Ett erbjudande om möjlighet till arbete på distans baserat på 
frivillighet 
Tre viktiga ledord för att fortsättningsvis kunna ge möjlighet till ett 
flexibelt arbetsliv ska baseras på ett erbjudande från arbetsgivaren om 
möjlighet till distansarbete för medarbetaren med utgångspunkt i 
frivillighet. Detta är Hultsfreds kommun och dess bolags gemensamma 
utgångpunkt.  
 
Då vi har förvaltningar med olika typer av verksamheter kommer 
erbjudandet om distansarbete kunna vara mer eller mindre tillämpligt i 
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organisationen. Det är varje chefs uppdrag att avgöra om erbjudandet av 
distansarbete är möjligt att genomföra utifrån den typ av arbete som bedrivs 
i den specifika verksamheten.  
 
Förankring 
Personalkontoret har genomfört en djupare dialog med 
förvaltningscheferna. Koncernledningen har sedan i beslut 2022-05-25, 
tillstyrkt förslaget och överlämnat det för beslut till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Förslaget har även testats och varit på remiss hos några 
verksamheter. De fackliga organisationerna har också fått ta del av 
förslaget och lämna synpunkter. Synpunkterna har beaktats och mindre 
revideringar har gjorts för att riktlinjerna ska passa verksamheterna bättre.  
 
Utvärdering 
De nya riktlinjerna som tagits fram bör även följas upp och utvärderas. 
Detta bör göras efter användning och tillämpning efter ett år. Utvärdering 
anses därför ske under senare delen av 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse personalchef 2022-04-06 
Riktlinjer om distansarbete 
Överenskommelse om distansarbete 
 
Skickas till 
Personalkontoret 
 
 
 

6



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-06-14 

1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KSAU § 140/2022 Dnr 2022/104  
 
Valarbetet 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Sammanfattning 
Information inför val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022.   
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Kommunkansliet har uppdraget att administrera val. I år innebär det att hela 
kansliet är involverat i arbetet. Kommunsekreteraren leder arbetet 
tillsammans med handläggarna. Administratörerna är också mer delaktiga 
än tidigare.   
 
Genomförande av val 
Kommunkansliet har arbetat utifrån de rutiner som togs fram efter valen 
2018 och EU-valet 2019. Valmyndigheten har gjort ett ställningstagande 
om att de som ingår i valnämnd och finns med på lista i möjligaste mån inte 
arbetar med det administrativa arbetet på samma sätt som tidigare. Detta 
innebär att det krävs mer bemanning av tjänstepersoner då nämnden 
tidigare själva arbetat hela valdagen. Även onsdagsräkningen har nämnden 
haft hand om tidigare. I år kommer istället röstmottagare från några av 
distrikten vara med vid rösträkningen tillsammans med ordinarie från 
nämnden. 
 
Nytt för detta val är att förtidsröstningen som tidigare ägt rum i 
kommunhusets entré nu kommer att vara på biblioteket. På helgerna 
kommer dock förtidsröstningen ske i kommunhusets entré. Dessutom 
ändras tiderna till ett pass mellan kl 12-17. Detta för att ge så många som 
möjligt chans att rösta och samtidigt få ihop röstningspersonal. 
 
Förtidsröstning kommer att äga rum på Skeppet i Målilla och biblioteket i 
Virserum. Räddningstjänstens informationssläp kommer att användas som 
röstningslokal i Mörlunda, Rosenfors, Silverdalen och Vena. Här kommer 
ÖSK att ställa upp med dragbil och chaufför som då också får vara 
röstmottagare då det behövs minst två röstmottagare.  
Då kommunen har ett stort antal förtidsröstningslokaler är det mer 
personalkrävande och även behov av mycket material då varje lokal ska 
vara utformad enligt kriterier från Valmyndigheten.  
 
Till detta val kommer personal från ekonomikontoret, personalkontoret, 
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serviceenheten, kontaktcenter och kommunkansliet att hjälpa till. Även 
tidigare kommunanställda gör insatser som röstmottagare.   
 
Det är mer säkerhetskrav inför och under detta val. En behovsanalys för att 
säkerställa vissa moment genomförs av säkerhetsskyddschefen. Det gör att 
det krävs mer personal och ytterligare åtgärder. Till exempel vid transporter 
av förtidsröster, hur lokalerna är utformade och även att det ska finnas 
insynsskydd när man tar sina valsedlar. Det får inte vara trängsel och man 
ska vara ensam vid valskärmen. Detta kan innebära att det kommer att bli 
köbildning vid insläpp till vallokalen vilket då kräver mer personal.   
 
Budget 
Hur detta kommer att slå på budgeten med ökade kostnader på både 
material och personal är svårt att förutsäga i dagsläget. Hur som så kommer 
det att ge bättre möjligheter att planera budget för EU-valet 2024.  
 
Tankar inför framtida val 
I och med att hela kommunkansliet håller i valadministrationen blir det en 
tuff period där även det dagliga ska flyta på. På sikt kommer ytterligare 
tjänstepersoner utöver kommunkansliet att behöva involveras. 
 
Det blir allt tuffare att rekrytera röstmottagare. Med tanke på att det är så 
många ställen med förtidsröstning kräver det också att det finns material 
och 
lokaler som motsvarar kraven.  
 
I Vimmerby kommun kan man förtidsrösta på ett ställe vilket då innebär en 
smidigare planering före och under valet. Så är det också i Högsby 
kommun. 
I Hultsfred har vi fasta lokaler på fyra orter samt möjlighet till 
förtidsröstning via släpet på fyra orter. 
 
Kommunkansliet har uppdrag om att se över valdistrikten för att få en 
jämnare fördelning av röstberättigade. Det finns tre distrikt som inte håller 
det antal länsstyrelsen helst vill ha. Detta arbete startar upp efter EU-valet 
2024. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunkansliet 2022-05-31 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
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KSAU § 141/2022 Dnr 2022/105  
 
Uppföljning av tillväxt- och 
näringslivsprogrammet 2020-2023 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna uppföljningen 2021 för tillväxt- och näringslivsprogrammet 
2020–2023.  
 
Sammanfattning 
Arbetsgrupper i respektive insatsområde har gjort uppföljning av år 2021, 
Tillväxt- och näringslivsprogram 2020 - 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Av de operativa målen och aktiviteterna i programmet har 13 genomförts, 
53 har utvecklats positivt, 35 är neutrala, 15 har utvecklats negativt och 2 
har ej varit mätbara.  
Tillväxt- och näringslivsrådet informeras om uppföljningen 2021-05-19.  
 
I insatsområde 1 är aktiviteterna 1.1.4 och 1.7 genomförda.  
I insatsområde 2 är inga mål eller aktiviteter genomförda.  
I insatsområde 3 är inga mål eller aktiviteter genomförda.  
I insatsområde 4 är inga mål eller aktiviteter genomförda. 
I insatsområde 5 är aktiviteterna 5.1.3, 5.3.2, 5.4. 5.4.1, 5.5.2, 5.5.4 och 
5.5.6. genomförda.  
I insatsområde 6 är inga mål eller aktiviteter genomförda.  
I insatsområde 7 är aktiviteterna 7.1 och 7.1.3 genomförda. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse utvecklingschef 2022-06-07 
Tillväxt- och näringslivsprogram samt uppföljning 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 142/2022   
 

Anmälningsärenden 
1. Nystartade företag april 2022 
2. Tillsammans stärker vi beredskapen – informationsbrev från MSB 
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