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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-09-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista  2020-09-01

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 149 Remiss - Begäran om yttrande över förslag 
till Regional biblioteksplan 2021–2024

2020/94

§ 150 Redovisning av öppna ärenden 2020/5

§ 151 Remiss Högre växel i minoritetspolitiken - 
Stärkt samordning och uppföljning (SOU 
2020:27)

2020/88
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Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 149/2020 Dnr 2020/94

Remiss - Begäran om yttrande över förslag till 
Regional biblioteksplan 2021–2024
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta kultur- och 
fritidsförvaltningens yttrande och överlämna detsamma till Region Kalmar 
län.

Sammanfattning
Förslag till yttrande på remissen har överlämnats av kultur- och 
fritidsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Region Kalmar län har översänt Begäran om yttrande över förslag till 
regional biblioteksplan 2021–2024. Svar på remissen ska vara Region 
Kalmar län tillhanda senast 15 oktober 2020. 

Arbetsutskottet beslutade § 141/2020 att remittera remissen till kultur- och 
fritidsförvaltningen för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande.

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat följande yttrande:

Den Regionala Biblioteksplanen är helt i linje med den regionala dialogen 
som Hultsfred varit en del av i framtagandet av planen. Hultsfreds kommun 
ställer sig positiv till förslaget ”Regional Biblioteksplanen 2021-2024” som 
framtagits av Region Kalmar län.

Beslutsunderlag
Remiss - Begäran om yttrande över förslag till Regional biblioteksplan 
2021–2024
Tjänsteskrivelse från näringslivsutvecklaren 2020-08-31

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 150/2020 Dnr 2020/5

Redovisning av öppna ärenden
Beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen per 2020-08-26.

Sammanfattning
Sammanställning av öppna ärenden görs två gånger per år.

Ärendebeskrivning
En sammanställning har gjorts över öppna ärenden. Per 2020-08-26 är det 
63 ärenden öppna varav 13 är motioner. Det äldsta ärendet är från 2016-10-
13.

Vad gäller motionerna har ÖSK 5 motioner och kultur- och fritid 3 stycken, 
i övrigt är de jämnt fördelade.

Vid förra redovisningen 2020-01-08 var det 42 ärenden varav 14 motioner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2020-08-26

Skickas till
Kommunkansliet
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 151/2020 Dnr 2020/88

Remiss Högre växel i minoritetspolitiken - 
Stärkt samordning och uppföljning (SOU 
2020:27)
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet och översända 
detsamma till kulturdepartementet.

Sammanfattning
Ett förslag till yttrande på remissen Högre växel i minoritetspolitiken- Stärkt 
samordning och uppföljning (SOU 2020:27)

Ärendebeskrivning
Kulturdepartementet har översänt remissen Högre växel i minoritetspolitiken- 
Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) på remiss. Svar på remissen 
ska vara kulturdepartementet tillhanda senast 1 oktober 2020.

Arbetsutskottet beslutade § 136/2020 att remittera remissen till kultur- och 
fritidsförvaltningen för att återkomma med yttrande till arbetsutskottet.

Kultur- och fritidsförvaltningen har översänt yttrande enligt följande:

Utredningen syftar till är att stärka arbetet med de nationella minoriteterna 
deras rättigheter, språk och kultur. Nuvarande 3 delområden ska ersättas 
med 4 delmål där de nationella minoriteterna ska ha

1. Frihet från diskriminering och annan negativ särbehandling.
2. Inflytande och delaktighet: Minoriteterna ska ha samma delaktighet 

och möjlighet att påverka frågor som rör dem och det allmänna.
3. Kulturell identitet: Möjlighet att tillägna, använda och utveckla sitt 

språk och bevara, utveckla och ha tillgång till sitt kulturarv, 
tillägna sig och utveckla sin kulturella identitet.

4. Levande minoritetsspråk: De nationella minoritetsspråken ska 
bevaras och utvecklas som levande språk i Sverige.

Uppdraget som central uppföljande och samordnande myndighet för de 
nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och 
deras språk flyttas från Länsstyrelsen i Stockholm till Institutet för språk 
och folkminnen. (Isof)
Sametingets roll inom samordnings- och uppföljningsuppdraget ska 
renodlas till att bevaka frågor som rör samiska rättigheter och det samiska 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

språkets utveckling inom minoritetspolitiken. Sametinget och Isof ska 
samverka inom ramen för uppdraget att stärka arbetet med de nationella 
minoriteterna deras rättigheter, språk och kultur. Syftet är att dessa båda 
ska åstadkomma enhetlighet och effektivitet i deras gemensamma uppdrag.

Beslutsunderlag
Remiss - Högre växel i minoritetspolitiken- Stärkt samordning och uppföljning 
(SOU 2020:27)
Tjänsteskrivelse från kultursekreteraren 2020-08-25

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”

Serienummer: LBU4KSOEg4ItMsQy70FUBA

LARS ROSANDER

IP: 194.17.160.1
02-09-2020 12:08

  

Serienummer: PIMCzyktP4zC8JEKt6YEzA

TOMAS SÖRELING

IP: 90.230.239.98
02-09-2020 12:13

  

Serienummer: ty/yViHStC683IxQAAFbRA

Emma Susann Oscarsson

IP: 194.17.160.1
02-09-2020 12:48

  

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet 
med Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

f
Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden 
är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

    

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 14 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Tomas Söreling, S
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Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsens arbetsutskott


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


KSAU § 149/2020 Dnr 2020/94


Remiss - Begäran om yttrande över förslag till 
Regional biblioteksplan 2021–2024
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta kultur- och 
fritidsförvaltningens yttrande och överlämna detsamma till Region Kalmar 
län.


Sammanfattning
Förslag till yttrande på remissen har överlämnats av kultur- och 
fritidsförvaltningen.


Ärendebeskrivning
Region Kalmar län har översänt Begäran om yttrande över förslag till 
regional biblioteksplan 2021–2024. Svar på remissen ska vara Region 
Kalmar län tillhanda senast 15 oktober 2020. 


Arbetsutskottet beslutade § 141/2020 att remittera remissen till kultur- och 
fritidsförvaltningen för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande.


Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat följande yttrande:


Den Regionala Biblioteksplanen är helt i linje med den regionala dialogen 
som Hultsfred varit en del av i framtagandet av planen. Hultsfreds kommun 
ställer sig positiv till förslaget ”Regional Biblioteksplanen 2021-2024” som 
framtagits av Region Kalmar län.


Beslutsunderlag
Remiss - Begäran om yttrande över förslag till Regional biblioteksplan 
2021–2024
Tjänsteskrivelse från näringslivsutvecklaren 2020-08-31


Skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


KSAU § 150/2020 Dnr 2020/5


Redovisning av öppna ärenden
Beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen per 2020-08-26.


Sammanfattning
Sammanställning av öppna ärenden görs två gånger per år.


Ärendebeskrivning
En sammanställning har gjorts över öppna ärenden. Per 2020-08-26 är det 
63 ärenden öppna varav 13 är motioner. Det äldsta ärendet är från 2016-10-
13.


Vad gäller motionerna har ÖSK 5 motioner och kultur- och fritid 3 stycken, 
i övrigt är de jämnt fördelade.


Vid förra redovisningen 2020-01-08 var det 42 ärenden varav 14 motioner.


Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2020-08-26


Skickas till
Kommunkansliet
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Kommunstyrelsens arbetsutskott


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


KSAU § 151/2020 Dnr 2020/88


Remiss Högre växel i minoritetspolitiken - 
Stärkt samordning och uppföljning (SOU 
2020:27)
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet och översända 
detsamma till kulturdepartementet.


Sammanfattning
Ett förslag till yttrande på remissen Högre växel i minoritetspolitiken- Stärkt 
samordning och uppföljning (SOU 2020:27)


Ärendebeskrivning
Kulturdepartementet har översänt remissen Högre växel i minoritetspolitiken- 
Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) på remiss. Svar på remissen 
ska vara kulturdepartementet tillhanda senast 1 oktober 2020.


Arbetsutskottet beslutade § 136/2020 att remittera remissen till kultur- och 
fritidsförvaltningen för att återkomma med yttrande till arbetsutskottet.


Kultur- och fritidsförvaltningen har översänt yttrande enligt följande:


Utredningen syftar till är att stärka arbetet med de nationella minoriteterna 
deras rättigheter, språk och kultur. Nuvarande 3 delområden ska ersättas 
med 4 delmål där de nationella minoriteterna ska ha


1. Frihet från diskriminering och annan negativ särbehandling.
2. Inflytande och delaktighet: Minoriteterna ska ha samma delaktighet 


och möjlighet att påverka frågor som rör dem och det allmänna.
3. Kulturell identitet: Möjlighet att tillägna, använda och utveckla sitt 


språk och bevara, utveckla och ha tillgång till sitt kulturarv, 
tillägna sig och utveckla sin kulturella identitet.


4. Levande minoritetsspråk: De nationella minoritetsspråken ska 
bevaras och utvecklas som levande språk i Sverige.


Uppdraget som central uppföljande och samordnande myndighet för de 
nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och 
deras språk flyttas från Länsstyrelsen i Stockholm till Institutet för språk 
och folkminnen. (Isof)
Sametingets roll inom samordnings- och uppföljningsuppdraget ska 
renodlas till att bevaka frågor som rör samiska rättigheter och det samiska 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


språkets utveckling inom minoritetspolitiken. Sametinget och Isof ska 
samverka inom ramen för uppdraget att stärka arbetet med de nationella 
minoriteterna deras rättigheter, språk och kultur. Syftet är att dessa båda 
ska åstadkomma enhetlighet och effektivitet i deras gemensamma uppdrag.


Beslutsunderlag
Remiss - Högre växel i minoritetspolitiken- Stärkt samordning och uppföljning 
(SOU 2020:27)
Tjänsteskrivelse från kultursekreteraren 2020-08-25


Skickas till
Kommunstyrelsen
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