
 Kungörelse 1 (3) 
  Ersättarna för kännedom 
Kommunfullmäktige 2020-10-28 

Tid för sammanträde måndagen den 9 november 2020 kl. 15.00  
 
Lokal Rock City, Hultsfred (f.d. Metropol) 

  
  

Anders Andersson  
Ordförande Emma Oscarsson 
 Sekreterare 

     
 
Ärenden  

1 Upprop   

2 Val av protokolljusterare, justering sker 
digitalt 2020-11-16 

  

3 Allmänhetens frågestund - fullmäktiges 
presidium rekommenderar att frågor som ska 
ställas till fullmäktige skickas till 
kommunkansliet, 
kommunkansliet@hultsfred.se, senast 2020-
11-06 

  

4 Meddelanden 2020/4 4 - 14 

5 Nyväckta motioner   

6 Motion från Åke Nilsson, Lennart 
Davidsson, Monica Bergh och Anders 
Andersson, samtliga KD, om att stärka den 
medicinska kompetensen i äldreomsorgen 

2020/145 15 

7 Interpellationer och frågor   

8 Entlediganden   

9 Valärenden   

10 Delårsrapport per 2020-08-31 med 
helårsprognos för drift- och 
investeringsbudget 

2020/128 16 - 85 

11 Delårsrapport för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund per 2020-08-31 

2020/134 86 - 104 

12 Mål och budget 2021 - driftbudget 2021 
samt mål och nyckeltal 

2020/144 105 - 174 

1



 Kungörelse 2 (3) 
  Ersättarna för kännedom 
Kommunfullmäktige 2020-10-28 

13 Mål och budget 2021 - investeringsbudget 2020/143 175 

14 Mål och budget 2021 - taxor 2020/142 176 - 212 

15 Mål och budget 2021 - upptagande av lån 
och borgensramar 

2020/140 213 - 215 

16 Mål och budget 2021 - Utdebitering 2021 2020/139 216 - 217 

17 Återbetalning av förlagslån och obligatorisk 
medlemsinsats hos Kommuninvest 

2020/121 218 - 220 

18 Svar på motion från John Hoffbrink och 
Lisbeth Hoffbrink, båda SD, om belysning 
av väg i Virserum 

2017/101 
317 

221 - 229 

19 Svar på motion från Lars Rosander, Per-Inge 
Pettersson och Ulf Larsson, samtliga C, 
angående åtgärder för förbättrad folkhälsa, nr 
1 

2017/164 230 - 238 

20 Svar på motion från Lars Rosander, Per-Inge 
Pettersson och Ulf Larsson, samtliga C, 
angående konkreta åtgärder för förbättrad 
folkhälsa, nr 2 

2017/165 239 - 248 

21 Svar på motion från Alexander Steinvall, C,  
om badplatsen vid Gåsehall i Virserum 

2018/164 249 - 256 

22 Svar på motion från Lennart Davidsson, KD, 
om fler parkeringmöjligheter vid förskolan i 
Mörlunda 

2018/28 257 - 265 

23 Svar på motion från Owe Samuelsson, C, om 
parkeringsfickor med informationstavlor vid 
infarterna till Hultsfreds kommun 

2019/123 266 - 270 

24 Svar på motion från Lennart Beijer, V, om 
bättre integration av nya kommuninvånare 

2019/122 271 - 278 

25 Ansökan om tillstånd för vindkraftverk i 
området Mösjöberget sydväst om Målilla 

2020/137 279 - 282 

26 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2021 

2020/122 283 - 286 

27 Reviderat förslag till gemensamt reglemente 2020/37 287 - 333 
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Kommunfullmäktige 2020-10-28 

för kommunstyrelsen, barn-och 
utbildningsnämnden och socialnämnden 

28 Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-10-20 

1(1) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KS § 61/2020 Dnr 2020/128  
 
Delårsrapport per 2020-08-31 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 
per 2020-08-31. 
 
Sammanfattning 
Ekonomikontoret presenterar uppföljning av delårsrapport per 2020-08-31. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslutet per 2020-08-31 och 
resultatet för kommunen är 43,8 mnkr. Prognosen för helåret 2020 beräknas 
bli 23,5 mnkr vilket är 20,7 mnkr bättre än budgeterat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2020-10-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 169/2020 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-10-20 

1(1) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KS § 62/2020 Dnr 2020/134  
 
Delårsrapport för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund per 2020-08-31 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
delårsrapporten 2020-08-31 för Hultsfreds kommun del. 
 
Ärendebeskrivning 
Delårsrapport per 2020-08-31 för Hultsfreds och Högsby kommun har 
redovisats för förbundsdirektionen. 
 
Förbundsdirektionen har godkänt delårsrapporten enligt § 30/2020 samt 
överlämnar den för godkännande till respektive kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen § 30/2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 170/2020 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-10-20 

1(3) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KS § 63/2020 Dnr 2020/144  
 
Mål och budget 2021 - driftbudget 2021 samt 
mål och nyckeltal 
 
Förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
driftbudget för år 2021 och plan 2022-2023. 
 
Vidare föreslås kommunfullmäktige godkänna att förslag till mål och 
nyckeltal får användas redan 2020 för de som vill. 
 
Slutligen föreslås att brottsofferjourens bidrag utökas med 1 krona per 
invånare. 
 
Sammanfattning 
Förslag till mål och budget för 2021 överlämnas till kommunstyrelsen från 
budgetberedningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har haft fyra sammanträden och överlämnar nu förslag 
till driftbudget 2021 och plan 2022-2023. 
 
För beräkning av skatteintäkter, utjämningsbidrag etc används Sveriges 
Kommuner och Regioners prognos över uppräkningsfaktorerna för åren 
2020 och 2021. 
 
Vad gäller investeringsbudget, taxor, utdebitering och ramar för att ta upp 
lån och ingå borgensförbindelser hanteras de i särskilda paragrafer. 
 
MBL-förhandling genomfördes den 5 oktober 2020. 
 
Remitterade ärenden: 

1. Höjning av det årliga stödet till Emåbaren med 36 tkr/år (ksau § 
168/2019) - finns i driftbudget 

2. Höjt borgensåtagande RockCity AB 33,5 mnk (ksau § 188/2019) - 
läggs in totala borgensåtagande på gång 

3. 15 000 kr/år 2020-2022 regional samverkan ungas uppväxt (ksau § 
214/2019) - finns i driftbudget 

4. Elitserieavtal Dackarna 2020-2022 300 000kr/år (ksau § 220/2019)  
- finns i driftbudget 

      5.   Åtgärder arkivlokal. Mätning pågår (ksau § 233/2019) - skjuts    
             framåt  
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-10-20 

2(3) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

6. Detaljplanelagd industrimark Batteriet. 50 kr/kvm (ksau §    
238/2019) - finns i investeringsbudget 

      7.   Brottsofferjouren höjas 1 kr/invånare (ksau §268/2019) ej hanterad-  
            ärendet återkommer 

8. Tidigareläggande av 2 500 000 kr från 2021 till 2020 (ksau §    
 9/2020) - kommer att hanteras i ombudgetering 2021 

      9.   Skolskjutsar prolympia 132 000 kr 2021 (§ 17/2020) - finns i   
             driftbudget 
      10.   Investeringsbudget särskilt boende Målilla (ksau § 30/2020) –  
            Hanteras av KF och Tryga hem- effekt på hyra som kommer i  
            ombudgetering 2021 
     11.  Målilla skola, översyn investeringsbudget för 2021 (ksau §   
             37/2020) - inlagt i investeringsbudget 
     12.  VA folkets park (ksau § 57/2020) - finns i investeringsbudget 
     13.  Policy hållbar utveckling (ksau § 93/2020) - finns finansering 2020,  
             tas till ombudgetering 2021 
     14.  Teknikinköp Hultsfreds lärcentrum (ksau § 109/2020) - finns i  
            investeringsbudget (administrativ utveckling) 
     15.  Utredning underhållhållsbehov Hagadal,(ksau § 145/2020)  -   
            fastighetsavdelning tar fram en plan för underhållet 
 
Äskanden 
Äskanden finns i särskild lista som bilaga till protokollet. 
 
Anslag för oförutsedda behov 
Anslaget för oförutsedda behov till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förfogande föreslås till 50 000 kronor. 
 
Anslaget för oförutsedda behov till kommunstyrelsens förfogande föreslås 
till 400 000 kronor. 
 
Anslaget för oförutsedda behov till kommunfullmäktiges förfogande 
föreslås till 650 000 kronor. 
 
Anslaget för särskilda ändamål föreslås till 39 796 000 kronor avseende 
löneökningar för 2021. 

Yrkanden 
Per-Inge Pettersson, C, och Tomas Söreling, S, yrkar att brottsofferjourens 
bidrag utökas med 1 krona per invånare. 
 
Åke Nilsson, KD, Tommy Ejnarsson, V, och Åke Bergh, M, yrkar bifall till 
tilläggsyrkandet om utökat bidrag till brottsofferjouren. 
 
Per-Inger Pettersson, C, Åke Nilsson, KD, Tommy Ejnarsson, V, och Åke 
Bergh, M, yrkar bifall till budgetberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-10-20 

3(3) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Budgetberedningens protokoll 
Underlag från ekonomikontoret 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-10-20 

1(1) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KS § 64/2020 Dnr 2020/143  
 
Mål och budget 2021 - investeringsbudget 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
investeringsbudget 2021 och plan 2022-2025. 
 
Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har haft fyra sammanträden och har nu överlämnat 
förslag till investeringsbudget för 2021 och plan 2022-2025. 
 
MBL-förhandling har ägt rum den 5 oktober 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-10-20 

1(1) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KS § 65/2020 Dnr 2020/142  
 
Mål och budget 2021 - taxor 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna taxor för år 
2021. 
 
Sammanfattning 
Förslag till taxor har överlämnats av budgetberedningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till taxor för år 2021 har lämnats av nämnder och förvaltningar och 
sedan sammanställts av ekonomikontoret. VA-taxorna och 
renhållningstaxorna hanteras separat vid senare tillfälle. 
 
MBL-förhandling har ägt rum den 5 oktober 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
Budgetberedningens förslag, sammanställt av ekonomikontoret 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-10-20 

1(2) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KS § 66/2020 Dnr 2020/140  
 
Mål och budget 2021 - upptagande av lån och 
borgensramar 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente bemyndiga kommunstyrelsen att vid behov 
för kommunens räkning, utöver rörelsekredit, uppta tillfälliga lån under 
2021 inom ramen 30 mnkr. 
 
Vidare föreslås att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att omsätta lån 
upp till motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 
2021 och att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 
2021 med totalt 261 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
vidare att såsom för egen skuld ingå borgen för: 
 

 AB Hultsfreds Bostäders låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 198 mnkr 

 Hultsfreds Kommunala Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett 
lånebelopp om totalt 110 mnkr 

 RockCity Hultsfred AB:s (Hultsfreds Kommunala Industri AB:s 
helägda dotterbolag) låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 33,5 mnkr 

 Hultsfred Trygga Hems (ekonomisk förening i samverkan med 
Riksbyggen) låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om totalt 251 
mnkr 

 Emåbygdens Vind AB:s låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 6,0 mnkr 

Sammanfattning 
Årligen fastställs ramar för upptagande av lån och för att ingå 
borgensförbindelser. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichefen har överlämnat förslag till ramar för upptagande av lån och 
att ingå borgensförbindelser. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 
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2(2) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-10-20 

1(1) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KS § 67/2020 Dnr 2020/139  
 
Mål och budget 2021 - Utdebitering 2021 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utdebitering av 
kommunalskatt för år 2021 är oförändrad, det vill säga 21,91 per 
skattekrona. 
 
Sammanfattning 
Fastställande av kommunal utdebitering. 
 
Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen lämnar förslag om oförändrad utdebitering av 
kommunalskatt för år 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-10-20 

1(3) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KS § 70/2020 Dnr 2020/121  
 
Återbetalning av förlagslån och obligatorisk 
medlemsinsats hos Kommuninvest 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att direkt 
efter återbetalningen av förlagslånet använda denna summa, 2 888 000 
kronor, till att öka kapitalinsatsen i Kommuninvest och att årligen sätta in 
kapital så att den obligatoriska medlemsinsatsen uppnås. 
 
Sammanfattning 
Kommuninvest har beslutat att medlemmarnas insats i föreningen ska öka 
med 100kr/invånare varje år fram till och med 2024. Under hösten 2020 
kommer förlagslånet betalas tillbaka till kommunerna vilket ger möjlighet 
att använda dessa pengar till att omedelbart höja medlemsinsatsen. 
Hultsfreds kommun föreslås göra detta vilket innebär att ny medlemsinsats 
behöver betalas in först år 2023.  
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) 
(”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en 
solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra 
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och 
finansiella institutioner. 
 
I november 2010 upptog föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från föreningen till Kommuninvest. 
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. 
Hultsfreds kommuns förlagslån till föreningen uppgår till 2 888 000 kronor, 
jämte ränta. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest 
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2(3) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller 
den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 
Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från 
föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till föreningen. 
Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även 
förlagslånen från medlemmarna till föreningen sagts upp av Föreningen. 
Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till föreningen 
och således inbetala motsvarande belopp till föreningen i form av en 
kapitalinsats.  
 
Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det 
har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren enligt följande: 
 
År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 
Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 

 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Om Hultsfreds kommun använder återbetalningen av förlagslånet till att 
öka kapitalinsatsen i föreningen är behoven av inbetalningar för att uppnå 
obligatorisk medlemsinsats åren framöver följande (antalet invånare 
baseras på 2014 års antal som var 13 738): 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2020-09-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 160/2020 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 

År Aktuell insats Inbetalning Ny insats Kr/invånare
2020 12 364 200 2 888 000 15 252 200 1 110
2021 15 252 200 0 15 252 200 1 110
2022 15 252 200 0 15 252 200 1 110
2023 15 252 200 1 233 400 16 485 600 1 200
2024 16 485 600 1 373 800 17 859 400 1 300
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 Sammanträdesprotokoll  
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1(2) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KS § 71/2020 Dnr 2017/101 317  
 
Motion från John Hoffbrink och Lisbeth 
Hoffbrink, båda SD, om belysning av väg i 
Virserum 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses bifallen 
i och med Östra Smålands Kommunalförbunds yttrande som bland annat 
innebär att belysning sätts upp i samband med befintligt investeringsprojekt 
gällande mätning och separering av gatubelysning någon gång under 
perioden 2022–2024. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till yttrande på motionen har lämnats. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, 
har 2017-06-09 lämnat in en motion angående belysning av en väg i 
Virserum. Motionsställarna föreslår att vägen mellan Östra vägen och 
Virserums konsthall utrustas med belysning, så att det går att nyttja vägen 
även när det är mörkt. 
 
Arbetsutskottet beslutade att remittera motionen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) för beredning. 
 
Motionen har behandlats tidigare av förbundsdirektionen men 
arbetsutskottet beslutade § 202/2018 att återremittera ärendet till ÖSK. 
 
Följande yttrande har nu lämnats: 
”Vid ortsvandring inom projektet Hultsfreds kommun Makeover har 
ytterligare önskemål om belysning inkommit på aktuell sträcka. 

 
Efter beredning föreslås att belysning sätts upp i samband med befintligt 
investeringsprojekt gällande mätning- och separering av gatubelysning 
någon gång under perioden 2022–2024. Samtidigt föreslås att bron på 
sträckan tas in i ÖSK:s brounderhåll parallellt med att den andra bron öster 
om området tas bort.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion från John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD 
Kommunfullmäktige § 77/2017 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 166/2017, 202/2018, 193/2020 
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Förbundsdirektionen § 42/2018 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KS § 72/2020 Dnr 2017/164  
 
Motion från Lars Rosander, Per-Inge Pettersson 
och Ulf Larsson, samtliga C, angående åtgärder 
för förbättrad folkhälsa, nr 1 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med anledning av att samtliga fem punkter är hanterade genom redan 
genomförda eller pågående arbeten inom de förvaltningar som berörs av 
frågorna. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till yttrande på motionen har lämnats. Kontakt har tagits med 
motionsställarna för att säkerställa motionens intentioner. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Lars Rosander, Per-Inge Pettersson och Ulf 
Larsson, samtliga C, har 2017-11-02 lämnat in en motion om konkreta 
åtgärder för förbättrad folkhälsa. Motionen tar upp ett antal punkter som 
motionsställarna vill ska ligga som grund för planläggningen när motionen 
bereds.  
 
Arbetsutskottet beslutade § 260/2017 att remittera motionen till Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) för beredning. Vad gäller de 
punkter som berör skolan ska samråd ske med barn- och 
utbildningskontoret. 
 
ÖSK har nu lämnat yttrande som innebär bland annat att samtliga fem 
punkter är hanterade genom redan genomförda eller pågående arbeten inom 
de förvaltningar som berörs av frågorna. Motionen kan därför anses 
besvarad. 
 
Följande punkter lyfts i motionen och har besvarats enligt nedan: 
1. En översyn och kartläggning över promenadstråk och behov av   
    kompletterande belysning. 
Gällande punkt ett om översyn och kartläggning av promenadstråk så har 
det ingått i arbetet med projektet Hultsfreds kommun Makeover. På flera av 
de ortsvandringar som genomförts har önskemål och synpunkter framförts 
från invånare. En del stråk har redan en del projekt startas på (Hultsfred 
Hiking och skyltad gångslinga till besöksmål i Virserum) och en del stråk 
finns det redan politiska uppdrag kring (spången i Järnforsen).   
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Någon bättre ingång än de genomförda och kommande ortsvandringarna 
går inte att få gällande behov och lokalisering av promenadstråk. Därför 
anses denna punkt besvarad.  
 
2. En översyn och kartläggning för hundrastning med strategiskt 
placerade hundlatriner. 
Punkt två som handlar om översyn och kartläggning av hundlatriner är 
också på gång. I budgetprocessen för 2021 har ÖSK äskat medel för 
enklare förstudie och investering av sopsorteringskärl för offentlig miljö. 
Detta i linje med redan beslutad avfallsplan (KF § 136/2014). Detta arbete 
kommer innebära att en översyn genomförs under 2021–2022 av befintliga 
sopkärl och hundlatriner i hela kommunen.  
 
Samråd med lokala föreningslivet och turismavdelning kommer vara 
nödvändig när nya placeringar planeras. Även denna punkt anses därmed 
besvarad. 
 
3. Stimulera ökad och säker cykling för barn genom att alla skolor i 
samverkan med föräldraförening, polisen och lokala föreningslivet 
genomför kontinuerligt säker cykling med säker cykel. 
Gällande punkt tre så har kommunfullmäktige redan 2007 (KF § 34/2007) 
beslutat om en avsiktsförklaring gällande trafiksäkerhet. Påverkansåtgärd 
13-17 handlar helt och hållet om insatser som ska genomföras på skolorna 
årligen. Ansvarig för planering och genomförande har varit barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Tyvärr har arbetet med ovanstående prioriterats ned de senaste åren av flera 
olika skäl. Därför påbörjade ÖSK i samråd med bland annat barn- och 
utbildningsförvaltningen ett nytt trafiksäkerhetsprogram under våren 2020. 
Tanken är att programmet ska ersätta avsiktsförklaringen om trafiksäkerhet 
och det innehåller lite mer bredare och övergripande frågeställningar kring 
trafiksäkerhet. En del i det nya programmet är dock påverkansåtgärder och 
vissa skolor har därför redan under 2020 hakat på det projekt som finns på 
nationell basis gällande trafiksäkerhet och skola. Det är Trafikkalendern 
som många skolor redan deltagit igenom arbetet som startade 2007, tack 
vare att enskilda lärare hållit frågan vid liv ute i skolorna. 
 
Genom ett uppdaterat trafiksäkerhetsprogram, med preliminär politisk 
behandling under våren 2021, där påverkansåtgärder för skolorna ingår och 
pågår redan delvis anses även punkt tre i motionen behandlad. 
 
4. Arbeta vidare för flera gång- och cykelvägar. 
Punkt fyra i motionen om fler gång- och cykelvägar ingår också delvis i 
trafik-säkerhetsprogrammet men fokus ligger på säkerheten av befintliga. 
Det finns också en regional cykelstrategi som antogs 2015 som också 
Hultsfreds kommun ställt sig bakom. Det är i det arbetet som de större 
cykelstråken inom kommunen ska behandlas så långt det går. I övrigt finns 
det en löpande möjlighet att inarbeta nya sträckor i ordinarie budgetarbete. 
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ÖSK anser dock att behovet av underhåll och höjd säkerhet på befintligt 
cykelnät är prioriterat före en utökad lokal infrastruktur.  
 
Självklart samordnas nya och förbättrade gång- och cykelvägsprojekt i 
övriga infrastrukturprojekt så lång det är möjligt. Ett bra exempel på det är 
den nya förskolan i Hultsfred där nya och förbättrade gång- och cykelvägar 
har skapats i samband med VA-sanering och nytt VA-nät.  
 
Punkt fyra i motionen anses besvarad i och med ovanstående. 
 
5. Stimulera till mer utevistelse på våra skolor. 
Enligt barn- och utbildningsförvaltningen har intresset för 
utomhuspedagogik och andra utomhusaktiviteter ökat de senaste åren. 
Vid nyproduktion och underhåll av skolorna och förskolornas utemiljöer 
läggs ett stort fokus på utomhuspedagogik från verksamheten i planeringen 
av utformningen tillsammans med ÖSK.   
 
I budgetarbete för 2021 och framåt har ÖSK tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen pekat ut investeringsbehov av kvarstående skolor 
och förskolors utemiljöer. Många förskolor och skolor har fått satsningar 
genomförda de senaste åren men ett antal kvarstår som vi hoppas kunna 
genomföra de närmaste åren om investeringsmedel avsätts. 
  
Även punkt fem anses behandlad i och med ovanstående.  
 
Ovanstående beredning har skett i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritid samt informations- och 
turismavdelning. 

Yrkande 
Per-Inge Pettersson, C, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lars Rosander, Per-Inge Pettersson och Ulf Larsson, samtliga 
C, 2017-11-02 
Kommunfullmäktige § 121/2017 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 260/2017, 196/2020 
Förbundsdirektionen § 35/2020 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 73/2020 Dnr 2017/165  
 
Motion från Lars Rosander, Per-Inge Pettersson 
och Ulf Larsson, samtliga C, angående 
konkreta åtgärder för förbättrad folkhälsa, nr 2 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till att alla punkter är besvarade enligt kultur- och 
fritidschefens yttrande nedan. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till yttrande på motionen har lämnats. Kontakt har tagits med 
motionsställaren för att säkerställa motionens intentioner. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Lars Rosander, Per-Inge Pettersson och Ulf 
Larsson, samtliga C, har 2017-11-02 lämnat in en motion om konkreta 
åtgärder för förbättrad folkhälsa. Motionen tar upp ett antal punkter som 
motionsställarna vill ska ligga som grund för planläggningen när motionen 
bereds.  
 
Arbetsutskottet beslutade § 261/2017 att remitterade motionen till kultur- 
och fritidschefen för yttrande. 
 
Kultur- och fritidschefen har nu lämnat yttrande där alla sex punkter är 
hanterade enligt följande. Motionen kan därför anses besvarad. 
 
” Gällande punkt ett införa lokalt aktivitetsstöd även för barn under sju år 
så är det redan infört. Aktivitetsstödet gäller från 4–20 år. Det har också 
skapats en hel del nya möjligheter till aktivitet i vår Kommun exempelvis 
så finns det en rörelseslinga vid Hagadal Sport- och idrottscentrum som 
tillgodoser alla åldrar. Det har skapats nya lekparker, vi har tillgång till fler 
multiarenor och det pågår en hel del nya projekt via makeover som det 
finns anledning att återkomma till.  
 
Punkt två som handlar om en översyn av våra sporthallar pågår det ett 
projekt via Hultsfreds gymnastikklubb där man gör en förstudie angående 
tillgängligheten i våra hallar. I dagsläge kan vi konstatera att vill man få ut 
det optimala av nyttjande i våra sporthallar så finns det gott om tider på en 
del orter exempelvis i Silverdalen och Mörlunda.  
 
Punkt 3 angående evenemang och skötsel vid området ”Loflata” i Vena, så 
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är det ett område som skötselansvaret idag ligger på ÖSK så att erbjuda ett 
föreningsstöd för skötsel av området har aldrig varit aktuellt. ”Loflata” är 
ett område som berörs via makeover som den viktigaste mötesplatsen för 
hela Vena samhälle. Det finns många spännande förslag som skulle ge 
möjligheten till att stimulera miljön för utökade evenemang. Detta lär 
återkomma i makeover presentationen. 
 
Gällande punkt fyra så upplever vi ingen brist på omklädningsrum och 
fysisk aktivitet i fotbollstältet. Vi har fyra omklädningsrum anslutna till 
fotbollstältet och räcker inte dom så finns fler i Hagadal att tillgå vid behov. 
Fotbollstältet är i dag en väldigt välanvänd och välbesökt arena. Den 
används av många föreningar från hela Hultsfreds Kommun. 
 
Punkt fem som handlar om få fler att gå på de många evenemang som 
anordnas i Hultsfreds kommun genom att stimulera och marknadsföra 
evenemang samt göra kalendern mer tillgänglig.  
 
Plattformen för evenemang i Hultsfreds kommun är visithultsfred.se, finns 
både som hemsida, på Facebook och Instagram. Turism- och 
informationsenheten har uppdraget att marknadsföra visit Hultsfred. Det är 
dit man anmäler om man arrangerar evenemang. Genom den relativt 
nyskapade evenemangsgruppen under kultur-och fritidsförvaltningen är 
förhoppningen att ha en överblick om vilka evenemang som arrangeras då 
tyvärr inte arrangörer alltid anmäler sina evenemang till visit Hultsfred. 
 
Visit Hultsfred fungerar jättebra gentemot turister men för att lyfta lokala 
evenemang mer finns en plan för att synliggöra och lyfta visithultsfred.se 
ännu mer bland lokalbefolkningen och då inte bara digitalt. Detta är en 
utveckling och ett arbete som pågår ständigt. 
 
Punkt sex som handlar om att hitta samarbete med föreningslivet för ett 
mer aktivitetsrikt sportlov och framförallt få föreningar att anordna och 
göra aktiviteterna än mer kända i hela kommunen.  
 
Det finns ett aktivt föreningsliv när det gäller att anordna och göra a 
aktiviteter för vår i samhället. Föreningarna har också fått ökade 
möjligheter genom att söka bidrag till genomförandet av olika 
integrationsprojekt. Vi har också kunnat erbjuda ett ökat utbud genom att vi 
i några år fått möjligheten till att ta del av lovaktivitetspengar via 
Socialstyrelsen, där föreningslivet har fått möjligheten att synliggöra sig 
ännu mer i samarbete med Hultsfreds Kommun. Sedan pågår ständigt en 
utveckling och ett ökat samarbeta med föreningslivet och våra kommunala 
verksamheter framförallt via ungdomsenheten och evenemangsgruppen för 
att hitta nya vägar när det gäller att stimulera och synliggöra det viktiga 
föreningslivet. Som exempel har det utvecklats kulturveckor för unga, 
idrottsskola för 10-åringar där man får prova på olika möjligheter i 
föreningslivet och vi har ett utökat lovutbud över lag i våra kommunala 
verksamheter.” 
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Yrkanden 
Per-Inge Pettersson, C, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lars Rosander, Per-Inge Pettersson och Ulf Larsson, samtliga 
C, 2017-11-02 
Kommunfullmäktige § 122/2017 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 261/2017, 146/2018 
Yttrande från kultur- och fritidschefen 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 74/2020 Dnr 2018/164  
 
Motion från Alexander Steinvall, C,  om 
badplatsen vid Gåsehall i Virserum 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
anledningen av förbundsdirektionens förslag enligt nedan. 
 
Sammanfattning 
Förslag till svar på motionen har lämnats. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Alexander Steinvall, C, har 2018-11-05 lämnat in en 
motion gällande badplatsen vid Gåsehall i Virserum. Motionsställaren 
anser att badplatsen bör iordningsställs genom att bland annat gräskanten 
längs med badplatsen jämnas till och att sandbotten rensas upp. 
 
Arbetsutskottet remitterade motionen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) för att i samråd med kultur- och 
fritidsförvaltningen lämna förslag till yttrande. 
 
Motionen har tidigare besvarats av kultur- och fritidsförvaltningen i samråd 
med ÖSK och då har man lämnat svar om att kommunen ansvarar för bad-
platsen Kaffeberget i Virserum och att det därför inte är aktuellt med ytter-
ligare kommunala badplatser vid Virserumssjön. 
 
Kommunstyrelsen beslutade § 73/2019 att återremittera motionen för 
ytterligare beredning, där Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
kontaktar motionsställaren för förtydligande av motionens intentioner. 
 
Yttrande har nu lämnats enligt följande: 
”ÖSK står fortsatt fast vid det yttrande som kultur- och fritid lämnat i 
samråd med ÖSK. Även om motionsställaren avser en engångsinsats är det 
inte varken ÖSK:s eller kultur- och fritids ambition att ytan ska användas 
som badplats, vilket åtgärderna ändå kommer innebära 
 
Stora investeringsmedel har lagts på den kommunala badplatsen vid Kaffe-
berget där tillgänglighetsåtgärder bland annat varit i fokus. Förvaltningarna 
vill alltså att bad ska ske vid Kaffeberget och inte vid Gåsehall. 
 
Gällande förskönande åtgärder på land vid området pågår visst arbete med 
detta inom ramen för projektet Hultsfreds kommun Makeover. 
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Beredning har skett i samråd med kultur- och fritidskontoret.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Alexander Steinvall, C, 2018-11-05 
Kommunfullmäktige § 135/2018 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 263/2018, 115/2019, 192/2020 
Kommunstyrelsen § 73/2020 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 75/2020 Dnr 2018/28  
 
Motion från Lennart Davidsson, KD, om fler 
parkeringmöjligheter vid förskolan i Mörlunda 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är bifallen och 
för detta äskas 500 tkr i budget 2021. 
 
Sammanfattning 
Förslag på yttrande över motionen lämnas till arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Davidsson, KD, har 2018-02-16 lämnat in 
en motion angående parkeringsmöjligheter vid förskolan i Mörlunda. 
Kommunens förskolor är i behov av god tillgänglighet och hög 
trafiksäkerhet. Vid förskolan i Mörlunda saknas det tillräckligt med 
parkeringsplatser. Motionsställaren föreslår att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att snarast utöka parkeringsmöjligheterna vid förskolan i 
Mörlunda. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 62/2018 att remittera motionen till Östra 
Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK)för att i samråd med barn- och 
utbildningsnämnden lämna yttrande över motionen. 
 
Yttrande har nu lämnats enligt följande: 
Två alternativ har grovt kostnadsberäknats men inget av dem genererar en 
långsiktig lösning som uppfyller dagens normer och behov för 
trafiksäkerhet. 
 
1. Enkel lösning, som förutsätter att miljö- och byggnadsnämnden beviljar 

bygglov för parkering i strid med gällande detaljplan, vilken är en 
grusad parkeringsyta för ca 500 tkr. 

 
2. En lösning i enlighet med föräldrarnas skrivelse, som delvis också löser 

tra-fikproblemen, vilken är planändring, ny väg för rundkörning samt 
parkering för ca 2 000 tkr. 

 
Inget av alternativen är lösningar som skulle valts vid nyproduktion eller 
vid planering av en ny förskola, sett både ur parkerings- och 
trafiksäkerhetssyn-punkt men verksamheten bedömer att båda är bättre än 
nuläget. Genomförande-tiden mellan dem varierar med hänsyn till 
varierande grad av myndighetshantering.   
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Förskolans placering och utformning innebär begränsningen som gör att 
man trots planändring inte kan genomföra en lösning enligt dagens 
standarder. Om man inte är villig att köpa in privata bostäder för att skapa 
mer yta och möjligheter i en ny detaljplan.  
 
Utöver ovanstående bör man beakta hur framtida utbyggnation skulle 
innebära för trafiksituation. Utbyggnation kan vara aktuell av flera skäl än 
utökad verksamt. Det kan också finnas ett behov för kök när det kommer 
till sophantering som också är en aktuell fråga på alla kommunala 
fastigheter. Kortfattat krävs en helhetsplanering om man väljer att satsa på 
en ny detaljplan.  
 
ÖSK förordar alternativ 1, både av ekonomiska skäl men även av tidsskäl 
då alternativ 2 kan dra ut på tiden väldigt mycket. 

 
ÖSK föreslår att 500 tkr avsätts för det enklare alternativet till budget 2022. 

Yrkanden 
Åke Bergh, M, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lennart Davidsson, KD, 2018-02-26 
Kommunfullmäktige § 21/2018 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 62/2018, 194/2020 
Förbndsdirektionen § 38/2020 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 76/2020 Dnr 2019/123  
 
Motion från Owe Samuelsson, C, om 
parkeringsfickor med informationstavlor vid 
infarterna till Hultsfreds kommun 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till arbetet med välkomstskyltar för kommunens olika orter som 
pågår inom Makeover-gruppen. 
 
Sammanfattning 
Informationsenheten har lämnat yttrande på motionen från Owe 
Samuelsson, C, om parkeringsfickor med informationstavlor vid infarterna 
till kommunen. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Owe Samuelsson, C, har 2019-08-13 lämnat in en  
motion om parkeringsfickor med informationstavlor vid infarterna till  
kommunen. Motionens syfte och innehåll har stämts av med 
motionsställaren.   
 
Arbetsutskottet beslutade § 197/2019 att remittera motionen till turism- och 
informationschefen för yttrande. 
 
Följande yttrande har nu lämnats: 
”Fram till och med år 2012 har kommunen haft informationstavlor utmed 
kommungränsen mot Oskarshamn, Vimmerby och Vetlanda. Vid vissa 
tavlor fanns tillgång till kartor, som dock har nyttjats mycket sparsamt av 
besökare och förbipasserande. Informationstavlorna har under åren utsatts 
för grov vandalisering, vilket ledde till att tavlorna slutligen togs bort helt.  
 
Vår erfarenhet är att dagens besökare antingen själv söker sin information 
digitalt, eller stannar vid en turistinformation eller InfoPoint för att ta del av 
kartor eller annan tryckt information. Informationstavlor bör, om de ska 
fylla sitt syfte, vara placerade vid en vacker plats eller ett besöksmål för att 
tala till besökaren.  
 
Motionens ämne ligger nära den motion om enhetliga välkomstskyltar till 
kommunens olika orter från fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling och 
Lena Hasting, som hanteras inom Makeover-gruppen. Tanken med 
välkomstskyltarna är enligt motionen att skapa en röd tråd mellan olika 
orter.  
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I Makeover-gruppens återrapportering till kommunstyrelsen framgår att det 
finns olika alternativ för att arbeta vidare med frågan.” 

Yrkanden 
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Owe Samuelsson, C, 2019-08-13 
Kommunfullmäktige § 102/2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 197/2019, 182/2020 
Tjänsteskrivelse från informationsenheten 2020-09-01 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 77/2020 Dnr 2019/122  
 
Motion från Lennart Beijer, V, om bättre 
integration av nya kommuninvånare 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
Förslag till yttrande på motion om bättre integration av nya 
kommuninvånare. Samråd har skett med berörd motionsställare. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, vill genom sin motion öka fokus 
på integrationen och vill se en arbetsgrupp som fokuserar på fler jobb och 
studier som leder till jobb.  
 
Arbetsutskottet beslutade § 196/2019 att remittera motionen till 
integrationsenheten för yttrande. 
 
Följande yttrande har nu lämnats: 
 
”Kommunen har i dag relativt väl upparbetade strukturer för att arbeta med 
integrationen och för att få fler människor i arbete. Det finns en väl 
upparbetad intern organisation. Samverkan med myndigheter sker 
regelbundet och det finns olika samarbetsforum på både operativ nivå och 
ledningsnivå. Samverkan och dialog med företagen sker bland annat via 
kontinuerliga kontakter och via tillväxt- och näringslivsrådet, där dessa 
frågor dryftas med regelbundenhet. 
 
Socialförvaltningen ser att ytterligare forum eller grupper skulle ta mycket 
tid i anspråk för företagen. I takt med de statliga myndigheternas 
tillbakadragande från Hultsfred bedöms deras medverkan i ytterligare 
forum också som svår att få till. Fokus kan istället, i motionens anda, med 
fördel läggas på att utveckla redan befintliga forum ytterligare.” 

Yrkanden 
Per-Inge Pettersson, C, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 196/2019, 165/2020 
Motion från Lennart Beijer, V, 2019-08-19 
Tjänsteskrivelse från integrationsenheten 2020-07-24 
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Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 78/2020 Dnr 2020/137  
 
Ansökan om tillstånd för vindkraftverk i 
området Mösjöberget sydväst om Målilla 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avstyrka ansökan från 
företaget Dackevind AB om tillstånd för vindkraftsanläggning i området 
Mösjöberget, sydväst om Målilla. 

Reservation 
Tomas Söreling, Tommy Rälg, Silva Andersson, samtliga S, och Tommy 
Ejnarsson, V, reserverar sig till förmån för yrkande om att bifalla ansökan 
om tillstånd.  
 
Sammanfattning 
Enligt 16 kap. 4 § i miljöbalken ska kommunen fatta beslut om att tillstyrka 
eller avstyrka en vindkraftsetablering. Kommunens beslut ska grundas på 
en bedömning av om den aktuella vindkraftsetableringen kan anses utgöra 
en lämplig mark- eller vattenanvändning. 
 
Ärendebeskrivning 
Företaget Dackevind AB har för avsikt att hos Miljöprövningsdelegationen 
(vid Länsstyrelsen i Kalmar) ansöka om uppförande av vindkrafts-
anläggning i området Mösjöberget, sydväst om Målilla. Den aktuella 
ansökan omfattar elva vindkraftverk, med en totalhöjd på 250 meter.  
Enligt 16 kap. 4 § i miljöbalken ska kommunen fatta beslut om att tillstyrka 
eller avstyrka en vindkraftsetablering 
 
Till grund för kommunens ställningstagande finns Vägledning om 
kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk (statens 
energimyndighet 2015:05). 
 
Beslutet grundas företrädesvis på de riktlinjer som anges i Översiktsplanen 
(öp). Översiktsplanen tillmäts stor betydelse vid tillståndsprövningen av 
vindkraftsanläggningar. Hultsfreds kommuns översiktsplan antogs i juni 
2010 och aktualitetsprövades i oktober 2016. I avsnitt 16 Energiförsörjning 
/ Energiproduktion / vindkraft står följande; El från vindkraft är en 
miljövänlig form av elproduktion som Hultsfreds kommun är positivt 
inställd till. Vindkraftverk kan dock verka störande för människor och djur 
med ljud och skuggreflexer. De kan dessutom vara en säkerhetsrisk samt 
vara störande i landskapsbilden. Det är därför viktigt att vid uppförande av 
vindkraftverk ta största möjliga hänsyn till omgivning.  
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Översiktsplanen har vidare som kriterie en utgångspunkt om ett normalstort 
vindkraftverk upp till en totalhöjd om 150 m.  
 
Kommunstyrelsens au beslutade under våren 2020 att beställa en ny 
vindbruksplan, som en del i en kommande revidering av översiktsplanen. 
En process med att ta fram en ny vindbruksplan är ganska omfattande och 
tar tid. 
 
En byggnation med vindkraftverk i den omfattning som Dackevind planerat 
med en höjd på 250 meter, skulle göra ett alltför stort intrång gentemot det 
näringsliv och boende som finns i området, utifrån vad som anses utgöra 
lämplig markanvändning. En byggnation av vindkraftverk med den 
totalhöjden stöds heller inte av översiktsplanen, där totalhöjden anges till 
150 meter. 

Yrkande 
Tomas Söreling, Tommy Rälg, Silva Andersson, samtliga S, och Tommy 
Ejnarsson, V, yrkar bifall till ansökan om tillstånd för etablerande av 
vindkraftverk och avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Åke Bergh, M, Åke Nilsson, KD, Per-Inge Pettersson, C, och Göran 
Gustafsson, SD, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag att avstyrka ansökan om tillstånd för 
vindkraftsanläggning i området Mösjöberget, sydväst om Målilla eller 
enligt yrkandet från S-gruppen om bifall för ansökan om tillstånd. 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag om att avstyrka ansökan varpå Tomas Söreling, S begär votering. 
 
Ja-röst för avslag på ansökan och nej-röst för bifall på ansökan. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordförande att arbetsutskottet 
föreslår att avstyrka ansökan från företaget Dackevind AB. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens ordförande 2020-10-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 177/2020 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 79/2020 Dnr 2020/122  
 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2021 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
sammanträdesdagar för sin del. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sammanträdesdagar för sin del. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag på sammanträdesdagar har tagits fram. Planen har stämts av med 
sammanträdesplanen för Region Kalmar län. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen                                      Kommunfullmäktige 
Tisdagar Kl Måndagar Kl 
19 januari 14.00 8 februari 18.30 
9 mars 14.00 29 mars 18.30 
13 april 14.00 26 april 18.30 
11 maj 14.00 31 maj 18.30 
8 juni 9.00 (budget) 21 juni 15.00 (budget) 
Uppehåll Juli-augusti Uppehåll Juli-augusti 
7 september 14.00 27 september 18.30 
19 oktober 14.00 8 november 18.30 
23 november 14.00 13 december 18.30 

 
Kommunstyrelsens sammanträden börjar kl. 14. Gruppmöten är mellan  
kl. 13 och 14. Budgetmötet i juni börjar kl. 9. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott sammanträder enligt särskild lista som anmäls i 
kommunstyrelsen. Vanligtvis är sammanträdena tisdagar kl. 8.30-12 de 
tisdagar då kommunstyrelsen eller budgetberedningen inte har 
sammanträde. Se bilaga 1 för 2021. 
 
Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten enligt tidigare 
beslut i kommunfullmäktige. 
 
Strategidagar för kommunstyrelsen kommer att planeras in under 2021. 
 
Årsstämmor för Hultsfreds Kommunala Industri AB och AB Hultsfreds 
Bostäder och sker i mars respektive april direkt före kommunfullmäktiges 
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sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 162/2020 att ärendet får återkomma efter att 
sammanträdesplanen stämts av mot Region Kalmar läns sammanträdesplan. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 176/2020 om ändring i förslaget för 
arbetsutskottets del där 5/10 blir sammanträdesdag och istället utgår 28/9 
som sammanträdesdag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2020-09-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 162/2020, 176/2020 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 80/2020 Dnr 2020/37  
 
Reviderat förslag till gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen, barn-och 
utbildningsnämnden och socialnämnden 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat 
gemensamt reglemente för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. 
 
Vidare föreslås att kommunfullmäktige tillstyrker tillägget i 
socialnämndens reglemente under § 64: 
”Ansvar för att ordna gravsättning enligt 5 kap 2 § begravningslagen 
åligger socialnämnden”. 
 
Sammanfattning 
Reviderat förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelsen, barn- 
och utbildningsnämnden och socialnämnden har varit på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till reviderat gemensamt reglemente för kommunstyrelsen, barn- 
och utbildningsnämnden och socialnämnden har tagits fram. Den del som 
berör den sammanträdestekniska biten är gemensam för styrelsen och 
nämnderna. Dokumentet benämns ”Gemensamt reglemente för den 
politiska organisationen”. Därutöver finns en separat del för 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 102/2020 att remittera 
förslaget till berörda nämnder samt därefter för antagande i fullmäktige. 
 
Vad gäller kommunstyrelsens reglemente har det skickats till 
kommunstyrelsens förvaltningar och inga synpunkter har inkommit. 
 
Följande har ändrats i den gemensamma delen: 

- Förtydligande under personalansvar 3 § och undertecknande av 
handlingar 26 § 

- Deltagande på distans är beslutat och detta finns under 11 § 
- Fullmäktige beslutar om nytt utskott, tidigare fick styrelse eller 

nämnd besluta själva 
 

Följande har ändrats i kommunstyrelsen del: 
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra styrelse för de 
kommunala bolagen om inte annat beslutas (ny formulering) 

- Punkten om civilförsvarsnämnd och beredskapsnämnd stryks då det 
finns i lag 

- Förtydligande under personaldelen 49 § punkt 7-11 (avstämt med 
personalkontoret) 

- Kommunstyrelsen har tidigare § 57/2020 beslutat att under kapitel 3 
§ 39 lägga till ny punkt 11 ”leda den strategiska 
lokalförsörjningen”. 

 
Barn- och utbildningsnämnden har § 49/2020 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att tillstyrka förslaget till gemensamt reglemente och 
reglemente för sin del. 
 
Socialnämnden har § 91/2020 beslutat att föreslå fullmäktige att tillstyrka 
förslaget med följande tillägg i socialnämndens reglemente under § 64: 
”Ansvar för att ordna gravsättning enligt 5 kap 2 § begravningslagen 
åligger socialnämnden”. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2020-09-22 
Gemensamt reglemente för den politiska organisationen (del A) 
Kommunstyrelsens reglemente (del B) 
Socialnämnden (del C) 
Barn- och utbildningsnämnden (del D)  
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 175/2020 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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