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samt mål och nyckeltal 
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§ 65 Mål och budget 2022 - taxor 2021/11 
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och borgensramar 
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§ 67 Mål och budget 2022 - utdebitering 2022 2021/117

§ 68 Anslag ur flyktingkontot 2022 2021/112 

§ 69 Ekonomisk uppföljning per 2021-04-30
med helårsprognos för drift- och 
investeringsbudget 

2021/113 

§ 70 VA-taxa 2022 2021/89 

§ 71 ABVA- allmänna bestämmelser för
användande av Hutlsfreds kommuns 
allmänna vatten-och avloppsanläggning 
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2



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 78 Reviderad förbundsordning för Östra
Smålands Kommunalteknikförbund 

2021/87 

§ 79 Uppföljning av tillväxt- och
näringslivsprogram 2020-2023 

2021/103 

§ 80 Årsredovisning 2020 för
Samordningsförbundet i Kalmar län 

2021/104 

§ 81 Antalet ledamöter och ersättare samt
indelning i valkretsar vid val till 
kommunfullmäktige 2022 

2021/109 

§ 82 Anmälan av delegationsbeslut m m 2021/4 

§ 83 Antagande av detaljplan för Herrstorpet 2017/93 

Närvarolista 

3



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-06-08 

1(2) 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

KS § 63/2021 Dnr 2021/119  
 
Mål och budget 2022 - driftbudget 2022 samt 
mål och nyckeltal 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
driftbudget för år 2022 och plan 2023-2024. 
 
Vidare föreslås kommunfullmäktige godkänna att förslag till mål och 
nyckeltal får användas redan 2021 för de som vill. 
 
Slutligen föreslås kommunfullmäktige besluta att miljö- och 
byggnadsnämnden beviljas öka verksamheten med två nya tjänster. 
 
Sammanfattning 
Förslag till mål och budget för 2022 överlämnas till kommunstyrelsen från 
budgetberedningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har haft tre sammanträden och överlämnar nu förslag 
till driftbudget 2022 och plan 2023-2024. 
 
För beräkning av skatteintäkter, utjämningsbidrag etc används Sveriges 
Kommuner och Regioners prognos över uppräkningsfaktorerna för åren 
2021 och 2022. 
 
Vad gäller investeringsbudget, taxor, utdebitering och ramar för att ta upp 
lån och ingå borgensförbindelser hanteras de i särskilda paragrafer. 
 
MBL-förhandling genomfördes den 26 maj 2021. 
 
Remitterade ärenden: 

1. Serviceväg mellan Hultsfred – Silverdalen 2 500 tkr (ksau  
§ 180/2020) – finns i investeringsbudget 

2. Kompetens och omställningsavtal KOM-KR (ksau § 208/2020) – 
hanteras i ombudgeteringen 2021 

3. Trafikåtgärder Järnforsen, 600 tkr (ksau § 27/2021) – finns i 
investeringsbudget 
 

Äskanden 
Äskanden finns i särskild lista som bilaga till protokollet. 
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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 39 312 000 kronor avseende 
löneökningar för 2022. 

Yrkanden 
Lars Rosander, C, Åke Nilsson, KD, Åke Bergh, M, och Tommy 
Ejnarsson, V, yrkar bifall till budgetberedningens förslag. 
 
Miljö och byggnadsnämnden har äskat fyra nya tjänster. Tomas Söreling, 
S, föreslår att nämnden beviljas öka verksamheten med max 2 tjänster. 
 
Tommy Ejnarsson, V, yrkar bifall till förslaget som två nya tjänster till 
miljö- och byggnadsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
Underlag från ekonomikontoret 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 64/2021 Dnr 2021/12  
 
Mål och budget 2022 - investeringsbudget 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
investeringsbudget 2022 och plan 2023-2026. 
 
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att investeringsprojektet 
utveckling av Kejsarkullen tidigareläggs till 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har haft tre sammanträden och har nu överlämnat 
förslag till investeringsbudget för 2022 och plan 2023-2026. 
 
MBL-förhandling har ägt rum den 26 maj 2021. 

Yrkanden 
Tomas Söreling, S, föreslår att investeringsprojektet utveckling av 
Kejsarkullen tidigareläggs till 2022. 
 
Åke Nilsson, KD, Lars Rosander, C, Åke Bergh, M, och Tommy 
Ejnarsson, V, yrkar bifall till förslaget från Tomas Söreling gällande 
Kejsarkullen. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 65/2021 Dnr 2021/11  
 
Mål och budget 2022 - taxor 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna taxor för år 
2022. 
 
Sammanfattning 
Förslag till taxor har överlämnats av budgetberedningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till taxor för år 2022 har lämnats av nämnder och förvaltningar och 
sedan sammanställts av ekonomikontoret. VA-taxorna och 
renhållningstaxorna hanteras separat. 
 
MBL-förhandling har ägt rum den 26 maj 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
Budgetberedningens förslag, sammanställt av ekonomikontoret 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 66/2021 Dnr 2021/118  
 
Mål och budget 2022 - 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 
2022 inom ramen 30 mnkr. 
 
Vidare föreslås att kommunstyrelsen under 2022 har rätt att omsätta lån 
upp till motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 
2022 och att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 
2022 med totalt 200 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
vidare att såsom för egen skuld ingå borgen för: 
 

 AB Hultsfreds Bostäders låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 195 mnkr 

 Hultsfreds Kommunala Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett 
lånebelopp om totalt 106 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 360 
mnkr 

 Emåbygdens Vind AB:s låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 6,8 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 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 67/2021 Dnr 2021/117  
 
Mål och budget 2022 - utdebitering 2022 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utdebitering av 
kommunalskatt för år 2022 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 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 68/2021 Dnr 2021/112  
 
Anslag ur flyktingkontot 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anslagen ur flyktingkontot år 2022.  
 
Sammanfattning 
Budgetberedningen föreslår hur de medel kommunen har tagit emot för 
nyanlända ska användas under 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
Migrationsverket utger, för varje nyanländ kommunen tar emot, en 
schablonersättning för etableringsinsatser och introduktion. 
Schablonbeloppet ska täcka kostnader för till exempel mottagande och 
praktisk hjälp vid bosättning, särskilda introduktionsinsatser eller 
merkostnader i skola, utbildning i svenska för invandrare, anpassad 
kommunal vuxenutbildning, samhällsorientering, tolk, vissa kostnader för 
ekonomiskt bistånd och administration samt andra kommunala insatser för 
att underlätta etablering i samhället.  
 
Schablonbeloppet är 149 600kr per nyanländ för år 2021 och betalas ut med 
delbelopp under en tvåårsperiod.  
 
Hultsfreds kommun har med anledning av det stora flyktingmottagandet 
senaste åren fått schablonersättning enligt nedanstående tabell. Ersättningen 
har samtidigt finansierat kostnader men dock inte i samma nivå som 
intäkterna. 2017 noteras att kostnaderna var högre än de andra åren vilket 
beror på att 12 mnkr flyttades till kontot som finansierar åtgärdsplanen för 
flyktingmottagandet (fri500). 
 

 
Den del av schablonersättningen som inte används under året bokförs i 
balansräkningen som förutbetalda intäkter vilket gör att kommunen har 
möjlighet att nyttja pengarna åren framöver. Detta konto är det kommunen 
kallar flyktingkontot.  
 
Förändringar inför 2022 
I samband med budgetprocessen beslutade budgetberedningen att föreslå att 
även följande kostnader ska finansieras av flyktingkontot år 2022. Samtliga 

Ingående balans Schablonersättning Kostnader Utgående balans
2016 18 487,9 40 846,4 -12 701,5 46 632,8
2017 46 632,8 54 635,3 -21 438,3 79 829,8
2018 79 829,8 40 209,9 -13 196,6 106 843,1
2019 106 843,1 18 500,5 -10 561,7 114 781,9
2020 114 781,9 7 127,7 -9 045,6 116 699,8
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är engångsanslag och gäller därför endast år 2022.  
 

 Två tjänster inom arbets- och integrationsenheten, 1 160tkr. 
 Fyra tjänster inom SFI, svenska för invandrare, 2 400tkr. 
 Yrkesutbildning lokalvårdare, 212tkr. 
 Kompensation för elever äldre än 19 år på gymnasiet, 3 000tkr. 

 
 
Totalt anslag ur flyktingkontot år 2022 blir föreslås därför bli enligt följande; 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-05-24 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
 
 

Flyktingkontot 2022 P
SOC - Försörjningsstöd 4 000,0 
SOC - 0,75 tjänst (interna tjänster omräknade till ÅA) 451,5 
SOC - 2 tjänster A&I 1 160,0 
SOC - 4,25 tjänster inom arbets- och integrationsenheten inkl. kringkostnader 2 524,9 
SOC - 4 tjänster socialsekreterare för handläggning av ekonomiskt bistånd inkl. kringkostnader 1 525,3 
SOC - Ekonomiskt bistånd, flykting 646,4 
SOC - Övriga kostnader för personer i etablering, till exempel tolk och handledning 720,0 
Totalt SOC: 11 028,2 
BUN - Fyra tjänster inom SFI 2 400,0 
BUN - Yrkesutbildning lokalvårdare 212,0 
BUN - Kompensation för elever äldre än 19 år på gymnasiet 3 000,0 
Totalt BUN: 5 612,0 
Totala kostnader från flyktingkontot, soc och bun: 16 640,2 
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KS § 69/2021 Dnr 2021/113  
 
Ekonomisk uppföljning per 2021-04-30 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
delårsrapporten per 2021-04-30. Verksamheter som prognosticerar negativa 
avvikelser får i uppdrag att arbeta för att eliminera dessa och öka fokus på 
kostnadskontrollen.  
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommuns resultat för år 2021 prognosticeras till 26,6 mnkr, 
vilket är 5,3 mnkr sämre än budget. Verksamheternas nettokostnader 
beräknas bli 14,4 mnkr sämre än budget, skatter och statsbidrag 2,1 mnkr 
bättre än budget och finanserna 7,1 mnkr bättre än budget. I prognosen för 
2021 är inte orealiserade vinster eller förluster med, per sista april är 
orealiserade vinster 10,5 mnkr. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 140/2021 att barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden och räddningstjänsten får återkomma med synpunkter och 
åtgärder till arbetsutskottet 22 juni 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-05-19 
Delårsrapport 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 140/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 70/2021 Dnr 2021/89  
 
VA-taxa 2022 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en 
taxehöjning på 4,5 % gällande rörliga respektive fasta avgifter. 
Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade. 

Reservation 
Tomas Söreling, Nermina Mizimovic, Tommy Rälg, samtliga S, samt 
Tommy Ejnarsson, V, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om en taxehöjning på 4,5 % på 
rörliga samt fasta avgifter. 
 
Ärendebeskrivning 
Den årliga översynen av VA-taxan har varit omfattande. Det finns 
investeringar där investeringsfond kan nyttjas till ett belopp av 37 593 tkr. 
Det är främst överföringsledningar mellan Hultsfred och Silverdalen samt 
mellan Målilla och Mörlunda. Inför 2021 finns 25 010 tkr avsatta i 
investeringsfonden för dessa investeringar. Det finns således ett behov av 
att fylla på fonden.  
 
Förslaget till taxa bygger på att ytterligare medel ska avsättas under 2021-
2027. Investeringarna där investeringsfond inte får nyttjas ökar också under 
perioden vilket innebär att höjning måste ske för att även klara de ökade 
kapitalkostnaderna.  
 
De höjningar som föreslås genererar ett positivt resultat i planen alla år 
utom 2023 och 2024 då ett litet underskott kommer att ske. Underskotten 
2023 och 2024 balanseras mot överskotten tidigare år, vilket gör att 
taxehöjningarna kan hållas nere något dessa år. För de år där ett överskott 
genereras föreslår ÖSK att dessa avsätts till investeringsfonden.  
 
För perioden beräknas prognostiserade höjningar fördelas lika mellan 
rörlig- och fasta avgifter med följande procentsatser: 
 
2022 = 4,5 % (förslag) 
2023 = 5,0 % (prognos) 
2024 = 5,0 % (prognos) 
2025 = 6,0 % (prognos) 
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2026 = 5,0 % (prognos) 
2027 = 4,0 % (prognos) 
 
Tittar man på typhus A (normalvilla med 150 m3 årsförbrukning) så 
innebär 4,5 % höjning av taxan 381 kr/år för 2022. 
Årskostnad före höjning = 8 878 kr. 
Årskostnad efter höjning = 9 259 kr. 

Yrkanden 
S-gruppen, genom Tomas Söreling, föreslår en taxehöjning på 4,0 % 
gällande rörliga respektive fasta avgifter istället för 4,5 %. 
 
Tommy Ejnarsson, V, yrkar bifall till förslaget från S-gruppen. 
 
Åke Nilsson, KD, och Åke Bergh, M, yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag eller enligt yrkandet från S-gruppen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till VA-taxa 
Förbundsdirektionens beslut § 9/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 104/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 71/2021 Dnr 2021/90  
 
ABVA- allmänna bestämmelser för användande 
av Hutlsfreds kommuns allmänna vatten-och 
avloppsanläggning 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 
ABVA - allmänna bestämmelser för användande av Hultsfreds kommuns 
allmänna vatten-och avloppsanläggning. 
 
Ärendebeskrivning 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) har gjort en översyn av 
dokumenten rörande allmänna bestämmelser för användande av Hultsfreds 
kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning (ABVA). Högsby 
kommuns ABVA har varit mer omfattande än Hultsfreds varför ÖSK nu 
vill likställa dokumenten och lägger därför förslaget att utformningen av 
Högsbys ABVA även skall införas i Hultsfred. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ABVA 
Förbundsdirektionens beslut § 9/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 105/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 72/2021 Dnr 2021/115  
 
Revidering VA-plan 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagna 
revideringar i VA-planen. 
 
Vidare föreslås att det årligen ska ske en redovisning av handlingsplanen 
(bilaga 1 i VA-planen) till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
VA-planarbetsgruppen har tagit fram förslag på revideringar av VA-plan i 
samband med en årlig uppföljning av beslutade åtgärder i handlingsplanen. 
 
Ärendebeskrivning 
I den gällande VA-planen, KF § 66/2018-05-28, finns det en lista med 
åtgärder som kommunen ska utföra. För att bevaka och arbeta med dessa 
frågor har en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp tillsatts vilken arbetar 
med dessa frågor. 
 
VA-plansgruppen har också i uppdrag att lyfta eventuella behov av 
revideringar av VA-planen till kommunfullmäktige.  
Under året har arbetsgruppen träffats vid ett flertal tillfällen.  
Vid årets avslutande möte i december sammanställdes hur långt vi kommit 
med de olika åtgärderna i handlingsplanen. 
 
För vissa av åtgärderna har tidsplanen visat sig vara alltför kort och därför 
finns det behov av vissa revideringar. Det har även visat sig att vissa 
åtgärder övergått till att vara inaktuella eller svåra att genomföra på grund 
av externa förutsättningar varvid det finns ett behov av omformuleringar. 
 
Beslutsunderlag 
VA-plan 
Tjänsteskrivelse projektchef 2021-05-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 137/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige  
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KS § 73/2021 Dnr 2020/155  
 
Samråd för vindbruksplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge arbetsutskottet i uppdrag att göra en 
översyn av samrådshandlingarna, samt att efter översynen sända ut 
detaljplanen på samråd. 
 
Sammanfattning 
Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och ersätter 
befintligt kapitel i översiktsplanen om vindkraft. En ny vindbruksplan 
väntas ge vägledning och stöd i beslut för långsiktiga vindkraftsetableringar 
inom kommunens geografiska yta. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet beslutade § 89/2020-05-12 att ge miljö- och 
byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny vindbruksplan för Hultsfreds 
kommun, som ett tematiskt tillägg till nuvarande översiktsplan och därmed 
ersätta befintligt kapitel om vindkraft. 
 
I Hultsfreds kommuns översiktsplan (Översiktsplan 2009), antagen av 
kommunfullmäktige 2010, är kapitlet gällande vindkraft inaktuellt enligt 
dagens förutsättningar. Samtidigt råder ett stort intresse för 
vindkraftsetablering inom Hultsfreds kommun. 
 
Syftet med vindbruksplanen är att redovisa möjliga såväl som olämpliga 
områden för utbyggnad av vindkraft inom Hultsfreds kommun utifrån 
dagens och framtidens vindkraftsteknologi. Vindbruksplanen ska ses som 
en vägledning att följa vid beslut om vindkraftsetablering i Hultsfred och 
bygger på en samlad bedömning, där framtida markanvändning för 
vindkraftsproduktion pekas ut med hänsyn till övriga utvecklings- och 
intressefrågor i kommunen.  

Yrkanden 
Lars Rosander, C, föreslår att arbetsutskottet får i uppdrag att göra en 
översyn av samrådshandlingarna innan detaljplanen skickas ut på samråd. 
 
Tommy Ejnarsson, V, och Tomas Söreling, S, yrkar bifall till Lars 
Rosanders förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 89/2020, 216/2020, 78/2021, 
108/2021, 125/2021 
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Vindbruksplan för Hultsfreds kommun  
Miljökonsekvensbeskrivning för vindbruksplanen 
Tjänsteskrivelse samhällsplanerare 2021-06-01 
 
Skickas till 
Arbetsutskottet 
Miljö- och byggnadsförvaltningen f.k 
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KS § 74/2021 Dnr 2021/122  
 
Ändrad organisation på utvecklingskontoret 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ny föreslagen organisation på 
utvecklingskontoret. 
 
Ärendebeskrivning 
Flera personalavgångar har varit och är aktuella på utvecklingskontoret. Ett 
antal uppdrag har också överlämnats till andra funktioner så som 
skolskjutssamordning, vilket överlämnats till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK). I samband med beslutet om dessa sades 
att utvecklingskontoret kommer att återkomma med ett förslag till ny 
organisation. Organisationsförändringsförslag föreligger därför nu. Som ny 
chef för kontoret föreslås utvecklingschefen, Lars Gjörloff. 
Utvecklingskontoret föreslås bestå av fyra heltidstjänster som beskrivs i 
utvecklingskontorets verksamhetsplan. Verksamhetens uppdrag beskrivs 
även det i verksamhetsplanen. Inga förändringar görs i den utöver tidigare 
beslutade. Förslaget innebär inga utökade kostnader. Den nya 
organisationen föreslås träda i kraft 1 juli 2021.                      
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunchef 2021-06-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 148/2021 
 
Skickas till 
Kommunchefen 
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KS § 75/2021 Dnr 2020/72  
 
Svar på motion från Owe Samuelsson, C,  
angående sportfiske i sjön Hulingen 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidschefen har lämnat yttrande på motion om sportfiske i 
sjön Hulingen. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Owe Samuelsson, C, har 2020-05-27 lämnat in en 
motion angående sportfiske i sjön Hulingen. Motionsställaren föreslår att 
en fiskekonsult anlitas för att utveckla sportfisket och önskar ge ägarna av 
Hultsfreds Strandcamping ensamrätt att sälja fiskekort. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 132/2021 att remittera motionen till kultur- och 
fritidsförvaltningen för yttrande.  
 
Kultur- och fritidschefen har lämnat yttrande enligt följande: 
” Fiskemöjligheterna regleras redan idag i ett avtal mellan Hulingens 
fiskevårdsområde Hultsfred som upplåtare och sportfiskeklubben Kroken 
som nyttjanderättshavare. Upplåtelsetiden avser från 1 januari 2018 till 
utgången av 2022. SFK Kroken åtnjuter i detta avtal alla de skyldigheter 
och rättigheter som är förknippat med fisket, såsom pris och 
försäljningsställe för fiskekort. 
 
Därav förslås kommunstyrelsen au föreslå kommunstyrelsen föreslå 
fullmäktige att avslå motionen.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Owe Samuelsson, C, 2020-05-27 
Kommunfullmäktige § 49/2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 132/2021, 145/2021 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen 2021-05-25 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 76/2021 Dnr 2020/167  
 
Svar på motion från Lennart Davidsson, KD, om 
röjning av träd och buskar längs gator och 
vägar 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 
med anledning av förbundsdirektionens svar nedan. 
 
Sammanfattning 
Svar på motion om röjning av träd och buskar längs gator och vägar 
överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Davidsson, KD, har 2020-11-19 lämnat in 
en motion om röjning av träd och buskar längs gator och vägar. I motionen 
framkommer att på många ställen i kommunen har träd och buskar tillåtits 
breda ut sig vilket är en trafikfara. Motionsställaren föreslår därför att 
överflödig och trafikfarlig växtlighet tas bort från gator och vägar. 
 
Arbetsutskottet beslutade § att remittera motionen till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) för yttrande. 
 
Förbundsdirektionen beslutade § 21/2021 att föreslå kommunfullmäktige 
följande: 
 
”Det beskrivna problemet hanteras enligt nedan beskrivet, med stöd av 
delar ur plan- och bygglagen 8 kap 15 §: ” En tomt ska skötas så att risken 
för olycksfall begränsas för trafiken inte uppkommer”.  
                      
Sedan några år tillbaka arbetar ÖSK enligt följande rutin: 
 
- ÖSK genomför kontroll av kommunens vägar 1 gång per år/vartannat år 
- åtgärder vidtas även när ÖSK får in anmälningar/synpunkter på  
   skymmande växtlighet. 
 
Kortfattad beskrivning gällande behandling av skymmande växtlighet:  
 

1. När växtlighet som skymmer sikten eller medför problem för 
trafiken, lämnas ett meddelande i brevlådan till berörd fastighet med 
information om vilka anmärkningar som finns på växtligheten samt 
vilka regler som gäller för växtlighet som ej kan hållas inom 
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fastighetsgränsen. 
 

2. En månad efter första meddelandet kontrolleras om anmärkningen 
är åtgärdad eller ej. Är anmärkningen åtgärdat avslutas ärendet. 
Finns anmärkningen kvar så lämnas en påminnelse om att åtgärda 
anmärkningen. 

 
3. En månad efter påminnelsen görs nästa kontroll.  

Den växtlighet som är utanför tomtgräns kan ÖSK enligt 
jordabalken 3 kap 2 § utföra teknisk beskärning vid tidpunkt som 
passar i ÖSK:s planering samt att avklippta grenar och liknande 
läggs in på tomtmark. 

 
Övrig växtlighet som ÖSK inte kan klippa överlämnas till miljö- 
och byggnadsnämnden för vidare hantering med vitesföreläggande 
som påföljd. 

 
Samråd med motionsställaren har skett inför beredning av motionen.  
Motionsställaren har också fått information om de rutiner och behandlingar  
ÖSK genomför enligt ovan beskrivning.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lennart Davidsson, KD, 2020-11-19 
Kommunfullmäktige § 116/2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 263/2020, 146/2021 
Förbundsdirektionen § 21/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 77/2021 Dnr 2021/114  
 
Markavtal Venet 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
markavtal för fiberledningar för Venet Ekonomiska Förening. 
 
Sammanfattning 
Venet Ekonomiska Förening vill få möjlighet att nedlägga fiberledning för 
bredbandskommunikation i kommunal mark i Vena. Ett markavtal har 
upprättats för detta.  
 
Ärendebeskrivning 
Venet Ekonomisk Förening vill få möjlighet att nedlägga fiberledning för 
bredbandskommunikation i kommunal mark i Vena.  
Kommunfullmäktige har tidigare tagit beslut om en mall som ska användas 
för alla markavtal för nedläggning av ledningar i kommunal mark. Några 
tillägg har gjorts i mallen. Därför behövs nytt beslut.   
De tillägg som gjorts är i korthet att inga nya ledningar får nedläggas i 
kvartersmark. Och att de befintliga ledningarna som tidigare lagts i 
kvartersmark flyttas av föreningen när villatomterna ska säljas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VDn ABHB 2021-05-26 
Förslag till markavtal 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 143/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 78/2021 Dnr 2021/87  
 
Reviderad förbundsordning för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 
förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund. 
 
Vidare föreslås att nuvarande förbundsordning, antagen av 
kommunfullmäktige § 9/2021, upphör att gälla. 
 
Detta gäller under förutsättning att Högsby kommun beslutar detsamma. 
 
Sammanfattning 
Förbundsdirektionen överlämnar reviderad förbundsordning för antagande i 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till reviderad förbundsordning för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) har tagits fram. Ändringar i 
förbundsordningen kräver beslut av både Högsby och Hultsfreds 
kommuner. 
 
Avstämning med ÖSK har skett och det finns oklarheter kring § 19 som gör 
att ärendet åter bör behandlas i förbundsdirektionen. Arbetsutskottet 
beslutade därför § 116/2021 att återremittera ärendet till ÖSK för att se 
över § 19 i förbundsordningen. 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsdirektionen §§ 12/2021, 22/2021 
Reviderat förslag till förbundsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 94/2021, 116/2021, 142/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 79/2021 Dnr 2021/103  
 
Uppföljning av tillväxt- och näringslivsprogram 
2020-2023 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Tillväxt- och 
näringslivsprogrammet med gjord revidering enligt förslag i insatsområde 
3, punkt 3.1.   
Förslag till förtydligande av mål: Helt ny formulering av målet: Hultsfreds 
kommun som aktiv part i utvecklingsarbetet och påverkan på insatser för 
Stångådalsbanan.    
Tillägg till aktiviteten:   
Genom god och kontinuerlig dialog med Region Kalmar län och 
Trafikverket.  
 
Sammanfattning 
Arbetsgrupper i respektive insatsområde har gjort uppföljning av år 2020,   
Tillväxt- och näringslivsprogram 2020 - 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Av de operativa målen och aktiviteterna i programmet 
har 10 genomförts, 41 har utvecklats positivt, 48 är neutrala och 18 har 
utvecklats negativt.   
Tillväxt- och näringslivsrådet informeras om uppföljningen 2021-05-27.  

  
I insatsområde 1 är inga mål eller aktiviteter 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 5.1.1, 5.2, 5.3 och 5.3.1 genomförda.   
I insatsområde 6 är aktiviteterna 6.2.1, 6.3, 6.4 och 6.7 genomförda.    
I insatsområde 7 är aktiviteterna 7.1 och 7.1.3 genomförda.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse utvecklingschef 2021-05-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 139/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 80/2021 Dnr 2021/104  
 
Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet 
i Kalmar län 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Hultsfreds kommuns 
del godkänna årsredovisningen för 2020 samt att bevilja ansvarsfrihet för 
2020. 
 
Sammanfattning 
Godkännande av årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet överlämnas för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Kalmar län har, i enlighet med Lagen om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) översänt 
årsredovisning, granskning av årsredovisningen samt revisionsberättelse för 
2020. 
 
Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om årsredovisningen 
kan godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 
 
Samordningsförbundet önskar få besked när frågan om ansvarsfrihet har 
prövats av medlemmarna. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 135/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 81/2021 Dnr 2021/109  
 
Antalet ledamöter och ersättare samt indelning 
i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2022 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att antalet ledamöter och 
ersättare i kommunfullmäktige ska vara oförändrade vid valen 2022. Det 
innebär 45 ledamöter. 
 
Vidare föreslås att Hultsfreds kommun fortsatt är en valkrets.  
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen önskar besked om antalet ledamöter och ersättare samt 
indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Antalet ledamöter och ersättare 
Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska 
ha. Beslutar kommunfullmäktige att antalet ska ändras, ska beslutet 
tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet.   
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. 
Länsstyrelsen ska genast underrättas om kommunfullmäktiges beslut. 
 
Valkretsindelning 
Vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets. En 
kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får delas in i 
valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det. Antalet personer som 
har rösträtt i en kommun ska beräknas på grundval av uppgifterna i 
folkbokföringsdatabasen hos Skatteverket den 1 mars det år beslutet om 
valkretsindelning tas. 
 
Den 1 mars 2021 hade 11 135 personer i Hultsfreds kommun rösträtt. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Länsstyrelsen i Kalmar län 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 134/2021 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 82/2021 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar 
kommunstyrelsen handläggning anmäls till kommunstyrelsen 

Protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-05-18 2021-05-25 2021-06-01 
 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
2021-04-26 
 
Invensys Property Company AB 
2021-04-26 
 
Rock City AB 
2021-04-26 

Delegationsbeslut 
Ordförande 

- Serveringstillstånd för serveringsställe Hos Annika, 2021-05-24 
 
Ekonomichef 
Avskrivning av fordringar 20210101-20210630 

Meddelande 
1. Beslut för kännedom - detaljplan för del av Målilla 3:24 och 3:38, 

detaljplan för Hornblåsaren 5 med flera och detaljplan för Sänkan 4 med 
flera 
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KS § 83/2021 Dnr 2017/93  
 
Antagande av detaljplan för Herrstorpet 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del 
av Hultsfred 3:1 ”Herrstorpet”, Hultsfreds kommun. 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att skapa sjönära bostadstomter i anslutning till 
tätorten samt att skapa grund för fungerande ekosystemtjänster och 
integrera de kulturella värdena området hyser. Ärendet ska behandlas av 
miljö- och byggnadsnämnden innan beslut i fullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gjorde en beställning av en detaljplan för Herrstorpet i 
juni 2017. Miljö- och byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag i 
augusti 2017. 
 
Under sommaren 2019 genomfördes samråd och där inkom ett flertal 
synpunkter på planförslaget, främst från länsstyrelsen avseende 
naturvärden.  
 
En omarbetning av planen genomfördes och den skickades därefter ut på 
granskning i juni 2020. Det framkom av granskningsyttrandena att det 
fanns ytterligare oklarheter i planförslaget och inte minst länsstyrelsen hade 
ett flertal synpunkter på utformningen. 
Planförslaget har därefter omarbetats i sin helhet och i detta förslag har 
hänsyn tagits till de synpunkter som framkommit vid tidigare granskning. 
Då det genomförts en omfattande omarbetningen krävdes det att planen 
skickas ut på ytterligare en granskning. 
 
Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning 2 under våren 2021. Tre 
granskningsyttranden inkom under granskningstiden, varav en utan erinran. 

Yttrandena föranledde justeringar av detaljplanetext i form av förtydligande 
av bland annat: 

 Hälsa och säkerhet (förorenade områden) och 
 Miljökvalitetsnormer för vatten (miljökvalitetsnormer och 

dagvattenhantering). 
Förslaget strider inte mot översiktsplanen och bedöms vara förenlig med 
andra strategiska dokument och planer. 
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Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27–32 §§ i 
enlighet med granskningsutlåtandet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 112/2021, 121/2021, 136/2021 
Tjänsteskrivelse planeringsarkitekt 2021-06-07 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Lars Rosander, C X

2 Åke Nilsson, KD* X

3 Tomas Söreling, S* X

4 Åke Bergh, M* X

5 Per-Inge Pettersson, C Gunilla Aronsson, C* X

6 Åsa Landberg, C* §§ 
63-72

Maik Rohde, C* §§ 73-83 X

7 Ronny Olsson, C* X

8 Nermina Mizimovic, S* X

9 Tommy Rälg, S* X

10 Tommy Ejnarsson, V* X

11 Göran Gustafsson, SD* X
 11/11      

* Deltog på distans
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