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KSAU § 150/2021 Dnr 2020/155 

Samråd vindbruksplan 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända ut vindbruksplanen på samråd. 
Samrådstiden är till och med den 19 september 2021. 

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.  

Kommunstyrelsen beslutade § 73/2021 att ge arbetsutskottet i uppdrag att 
göra en översyn av samrådshandlingarna, samt att efter översynen sända ut 
detaljplanen på samråd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 89/2020, 216/2020, 78/2021, 
108/2021, 125/2021 
Vindbruksplan för Hultsfreds kommun  
Miljökonsekvensbeskrivning för vindbruksplanen 
Tjänsteskrivelse samhällsplanerare 2021-06-01 
Kommunstyrelsen § 73/2021 
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Skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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KSAU § 151/2021 Dnr 2017/93 

Exploatering och tomtförsäljning Herrstorpet 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge ÖSK i uppdrag att upphandla etapp 1 och 2 
av entreprenaden på Herrstorpet. Finansieringen för etapp 2 saknas i 
dagsläget som enskilt objekt i utvecklingsbudgeten. Bedömd kostnad i 
nuläget för etapp 2 uppgår till cirka 15 mnkr (inkl. 4,6 mnkr för vatten och 
avlopp). Dessa medel får belasta utvecklingsposten och ÖSK får uppdraget 
att till budgetprocessen 2022 äska mer medel för att klara övriga uppdrag 
som belastar aktuell investeringspost.  

Vidare beslutar arbetsutskottet att godkänna framtaget gestaltningsprogram 
med tillhörande belysningsprogram för Herrstorpet.  

Slutligen beslutar arbetsutskottet att tomtpriset för villatomter i kvarteret 
Lerkvarnen är 700 kr/m2 och för kvarteret Lertäkten 800 kr/m2. 
Tomtpriserna avrundas uppåt till jämna 10 tkr. Utvecklingschefen och 
markansvarig får i uppdrag att förhandla vidare med intresserad exploatör 
gällande försäljning av Kvarteret Tegelbruket och Tegelugnen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har antagit detaljplanen för Herrstorpet och ska vidare 
till kommunfullmäktige för beslut inom kort. Förslag till beslut om 
exploatering och försäljningsprocess har tagits fram. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har antagit detaljplanen för Herrstorpet och den ska 
vidare till kommunfullmäktige för beslut inom kort. Ett antagande av 
planen kan ske tidigast i mitten av juli. Samhällsbyggnadsgruppen föreslår 
att infrastrukturen för etapp 1 och 2 upphandlas i samma entreprenad och  
utförs så snart som möjligt för att möta efterfrågan på tomter i området. 

Finansieringen för etapp 2 saknas i dagsläget som enskilt objekt i 
utvecklingsbudgeten. Bedömd kostnad i nuläget för etapp 2 uppgår till 
cirka 15 mnkr (inkl. 4,6 mnkr för vatten och avlopp som är taxefinansierat). 
Dessa medel får belasta utvecklingsposten och Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) får uppdraget att till budgetprocessen 
2022 äska mer medel för att klara övriga uppdrag som belastar aktuell 
investeringspost.  

ÖSK har tagit fram förslag till belysningsprogram och gestaltningsprogram 
som ska vara vägledande för utformningen av området, se bilagor. 

5



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Förslaget är att villatomterna som kommer att erbjudas tomtkön finns i 
kvarteren Lerkvarnen och Lertäkten. Tomtpriset för villatomter i kvarteret 
Lerkvarnen föreslås bli 700 kr/m2 och för kvarteret Lertäkten 800 kr/m2. 
Tomtpriserna avrundas uppåt till jämna 10 tkr. Prissättningen för övriga 
kvarter i detaljplanen återkommer i ett senare skede när det blir aktuellt 
med försäljning. 

För närvarande finns 18 personer i tomtkön. Tomtkön erbjuds att välja tomt 
i tur och ordning till fastställt pris. När planen är antagen föreslås tomterna 
i kvarteret Lerkvarnen och Lertäkten även att annonseras på ledigatomter.se 
och objektvision.se. Försäljning föreslås starta när upphandlad entreprenör 
för markarbetena har presenterat en tidplan för infrastrukturen, möjligen 
runt årsskiftet 2021/2022. 

Ansökan om avstyckning enligt tomtindelning för villatomterna kan lämnas 
in så fort planen är antagen. Visning av området för tomtköpare i tomtkön 
planeras efter sommaren. 

Utvecklingschefen och markansvarig föreslås få i uppdrag att förhandla 
vidare med intresserad exploatör gällande försäljning av Kvarteret 
Tegelbruket och Tegelugnen. Eventuellt köpekontrakt återkommer till 
arbetsutskottet för beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 112/2021, 121/2021, 136/2021 
Tjänsteskrivelse VD 2021-06-09 

Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Utvecklingschefen 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 152/2021 

Lägesrapport lokaler för AB Hultsfreds 
Bostäder 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 

Ärendebeskrivning 
VD Helena Grybäck Svensson lämnar en aktuell lägesrapport om arbetet 
med lokalfrågor för AB Hultsfreds Bostäder. 

Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 

7



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 153/2021 Dnr 2021/125 

Anläggningsarrende för mark för butik i Vena 
Beslut 
Arbetsutskottet godkänner förslag till arrendekontrakt för butik i Vena på 
del av X. 

Sammanfattning 
Matlådan i Vena AB vill arrendera mark för att etablera en självbetjänande 
butik i Vena. 

Ärendebeskrivning 
Företaget Matlådan i Vena AB vill arrendera ett område om ca 144 m² av 
den kommunala fastigheten X i Vena. De ska etablera en självbetjänande 
butik. Arbetsutskottet har beviljat första arrendeåret är avgiftsfritt. Ett 
förslag till 5-årigt arrendeavtal är upprättat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD 2021-06-03 
Förslag till arrendekontrakt 

Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 154/2021 Dnr 2021/124 

Begäran om ställningstagande för vindkraftverk 
i Tönshult 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet får behandlas i partigrupperna för att 
sedan återkomma till arbetsutskottet i augusti. 

Sammanfattning 
Miljöprövningsdelegationen anhåller om kommunens ställningstagande för 
vindkraftverk i Tönshult. 

Ärendebeskrivning 
Stena Renewable AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd till gruppstation med 12 
vindkraftverk i Tönshult i Hultsfreds kommun. Den planerade 
anläggningen benämns ”vindpark Tönshult”. Miljöprövningsdelegationen 
anhåller om kommunens ställningstagande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. 
Ställningstagandet ska vara miljöprövningsdelegationen tillhanda senast 
den 16 augusti 2021. Förlängd svarstid så att fullmäktige kan behandla 
ärendet den 27 september 2021 har begärts och godkänts. 

Beslutsunderlag 
Begäran om ställningstagande samt bilagor 

Skickas till 
Partigrupperna 
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KSAU § 155/2021 Dnr 2021/126 

Uppföljning av barnkonventionen 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att för kommunstyrelsens 
förvaltningar ska följande punkter särskilt beaktas:  

Artikel 3 ”Barns bästa ska alltid komma i främsta rummet”  
Artikel 12 ”Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, 
beakta och återkoppla till barnet”. 

Ovanstående punkter föreslås beaktas särskilt vid de tillfällen som 
aktiviteter berör barn och unga, vid uppföljning av LUPP-enkäten samt vid 
beredning inför beslut med anknytning till barn och unga.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har gett uppdrag till nämnder, styrelser och direktion 
om att ta fram artiklar som särskilt ska beaktas inom verksamheten. Ett 
förslag har sammanställts för kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Förenta nationerna antog 1989 konventionen för barnets rättigheter 
(Barnkonventionen). Sverige ratificerade konventionen 1990 och förpliktar 
sig att följa konventionen. I och med ratificeringen blir konventionen 
juridiskt bindande för staten. Det medför att varje kommun och landsting 
måste tillämpa de rättigheter som konventionen ger barn. 

Barnkonventionen består av 54 artiklar och har fyra grundprinciper: 
• Artikel 2. Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras.
• Artikel 3. Barns bästa ska alltid komma i främsta rummet.
• Artikel 6. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
• Artikel 12. Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna,
beakta och återkoppla till barnet.

Uppdraget 
Kommunfullmäktige beslutade § 42/2020-05-25, fastställa förslag till 
handlingsplan med anledning av lagen och att återrapportering ska ske till 
kommunfullmäktige senast utgången av 2021. Respektive nämnd, styrelse, 
förbundsdirektion samt de kommunala bolagen ska själva ta beslut om hur 
barnkonventionen implementeras i respektive verksamheter. Minst två 
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artiklar ska lyftas fram. 

Vad görs idag 
Den verksamhet som har nära kontakt med barn och unga är kultur- och 
fritidsförvaltningen. Här finns också kontaktpersonen för frågor och annat 
om barnkonventionen.  

I verksamheten finns fritidsgårdar, fritidsaktiviteter och kontakter mot 
föreningslivet. Det är också ett nära samarbete med socialförvaltningen och 
barn-och utbildningsförvaltningen. 

Varje år arrangeras ungdomsforum där ungdomar får möjlighet att lyfta 
frågor och tankar om sin vardag och framtid. 

Vid kommunstyrelsens strategidagar har politiker och unga mötts vid några 
tillfällen. Som exempel har förskolebarn har ritat teckningar om hur de tror 
det ser ut i framtiden.   

Förslag på artiklar 
Med anledning av att kommunstyrelsens förvaltningar har en sådan bredd 
föreslås följande artiklar att särskilt beakta: 

Artikel 3 ”Barns bästa ska alltid komma i främsta rummet”  
Artikel 12 ”Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, 
beakta och återkoppla till barnet”. 

Hur ska arbetet ske 
Då det är mer övergripande verksamheter inom kommunstyrelsen gäller det 
att fånga upp frågor som berör barn och unga och specifikt då dessa 
artiklar. 

Styrgruppen för Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) kan plocka 
ut ett antal frågor som sticker ut eller är intressanta i luppenkäten.  Dessa 
skickas då ut till berörda för svar och kommentarer. En sammanställning av 
svar ska delges kommunstyrelsen vilket sker genom kontaktperson Susanne 
Svenson. 

Genom att politiker och eller tjänstepersoner deltar på ungdomsforum kan 
ungdomarna ges tillfälle att i grupp diskutera olika frågor med en 
diskussionsledare. Ungdomarna kan lämna frågor i förväg så en rätt 
bemannad panel får svara på dessa frågor vid tillfälle under 
ungdomsforumet. Uppföljning av ungdomsforum ska lämnas till 
kommunstyrelsen.   

Vid kommunstyrelsens strategidagar ska, om möjligt, minst en punkt 
handla om barn och unga.   

Inför beslut 
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För kommunstyrelsens del föreslås att vid beslut som berör barn och unga 
specifikt ska särskild skrivning göras i tjänsteskrivelsen till ärendet. Där 
ska det framgå vilken påverkan beslutet har för barn och unga. Genom att 
använda barnchecklistan kan det bli så att även en barnkonsekvensanalys 
behöver göras. En sådan ska då finnas i bilaga till tjänsteskrivelsen.  

Barnchecklista: 
- Innebär beslutet att barnets bästa sätt i främsta rummet.
- Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet?
- Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt och har deras åsikt beaktats?

Om svaret på någon av frågorna är nej, beakta hur det bäst kan bli ett 
beslut som följer barnkonventionen och om en barnkonsekvensanalys ska 
upprättas för att pröva barnets bästa.  

En generell modell för barnkonsekvensanalys har tagits fram och kan 
behöva justeras utifrån ärende och förvaltning vid varje tillfälle. När en 
sådan finns bör den ingå som bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Förankring av förslaget 
Personalkontoret, ekonomikontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, 
räddningstjänsten, IT-kontoret, turism- och informationsenheten, 
utvecklingskontoret, serviceenheten samt kommunkansliet har tagit del av 
det framtagna förslaget för sin del och haft möjlighet att lämna synpunkter 
på förslaget. Inga synpunkter har inkommit. Ekonomikontoret, 
utvecklingskontoret och kommunkansliet har lämnat godkännande för 
förslaget. 

Förslaget är framtaget av Susanne Svenson, kultur- och fritidsförvaltningen 
och Britt Idensjö, kommunkansliet. 

Bilaga 
Kommunfullmäktiges beslut § 42/2020 
Barnkonsekvensanalys – generell modell 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 42/2021 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-05-18 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 156/2021 Dnr 2021/121 

Ansökan från Järnforsens skidklubb om bidrag 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att 
återkomma till arbetsutskottet med förslag på hantering av ansökan. 

Ärendebeskrivning 
Järnforsens skidklubb har lämnat in en ansökan om bidrag för att kunna 
genomföra nödvändiga förbättringar och underhåll. Stödet ska användas till 
anläggning av redskapshall, vindskydd, ny belysning i anslutning till 
starten av vandringslederna och elljusspåret, spårunderhåll och deponi av 
container. Skidklubben ansöker om ett ekonomiskt stöd på totalt 189 500 
kronor. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Järnforsens skidklubb 2021-05-31 

Skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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KSAU § 157/2021 Dnr 2021/123 

Samråd gällande Oskarshamns kommuns 
översiktsplan 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att översända översiktsplanen till miljö- och 
byggnadsnämnden för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Oskarshamns kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som är på 
samråd under perioden 7 juni 2021 till 15 augusti 2021. Översiktsplanen 
ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas på ett långsiktigt hållbart sätt och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras och omfattar hela kommunen. 
Oskarshamns kommun önskar synpunkter på förslaget senast den 15 
augusti 2021. 

Beslutsunderlag 
Inbjudan till samråd från Oskarshamns kommun 

Skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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KSAU § 158/2021 

Åtgärd avseende tillstånd 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet återremitteras för att undersöka 
möjligheten om att nya rättsfall finns och därmed eventuellt stöd för att inte 
återkalla tillståndet, så att kommunen i sin bedömning inte är strängare än 
andra kommuner. 

Ärendebeskrivning 
Ordförande redogör för en utredning om åtgärd angående tillstånd att 
servera alkoholdrycker. 

Beslutsunderlag 
Utredning 11-2021-00011 

Skickas till 
Utredare/inspektör 
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KSAU § 159/2021 Dnr 2021/129 

Remissvar på Riskskatt för kreditinstitut 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom remissvaret och överlåta åt 
Nybro kommun att översända detsamma till Finansdepartementet. 

Sammanfattning 
Kommunerna i Kalmar län och Region Kalmar har tagit fram ett remissvar 
som ska överlämnas till Finansdepartementet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna i Kalmar län och Region Kalmar har 2021-06-04 tagit fram 
ett remissvar på införandet av riskskatt för banker och kreditinstitut 
(Fi2021/02030/S1) enligt nedan: 

Regeringen har presenterat ett uppdaterat förslag om en så kallad riskskatt 
för banker och andra kreditinstitut. Förslaget är ute på remiss med deadline 
18 juni. Trots kritik från kommunsektorn omfattar även det nya förslaget 
det kommunala samverkansverktyget Kommuninvest. Detta bolag, som ägs 
och garanteras av 292 kommuner och regioner, arbetar för att utan 
vinstsyfte ge billiga och stabila lån till välfärden. 

Kommunerna i Kalmar län och Region Kalmar län vill påtala vikten av att 
inte införa riskskatten för Kommuninvest. Detta skulle innebära allvarliga 
konsekvenser för Kommuninvest med fördubblade driftskostnader och som 
följd även påverka kommuners och regioners kostnader i form av högre 
räntekostnader. Med högre räntekostnader äventyrar det kommande 
investeringar i den offentliga sektorn. Behovet av investeringar i den 
offentliga sektorn och i vårt län är stort. Vi står inför behov av 
äldreboenden, nya skolor och förskolor m.m. Vi är också ett län med 
många små och medelstora kommuner som drabbas extra hårt om 
riskskatten införs. Skatten skulle också innebära en försämring av 
Kommuninvests storskalighetsfördelar. Då en del större kommuner och 
regioner med stor sannolikhet skulle flytta en del av sin upplåning från 
Kommuninvest till egna marknadsprogram. Vilket skulle innebära 
ytterligare ökning av Kommuninvests räntekostnader. 

För oss i länet så är det inte rimligt att ha egna marknadsprogram, ej heller 
är det så stor möjlighet att få låna i affärsbankerna. Då är alternativet endast 
att vara kvar i Kommuninvest. Vi såg detta tydligt vid finanskrisen 2008-
2009 då möjligheten för oss att få lån i affärsbankerna var i stort sett 
uteslutet och hade vi inte då haft Kommuninvest så hade många 
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investeringar inte kunnat genomföras. 

Den finansiella risken i Kommuninvest är så liten att den, vid en kris, inte 
kan jämföras med de traditionella bankerna eller kreditinstituten. 
Riksgälden klasser ej heller Kommuninvest som detta, utan är ett utpräglat 
lågriskinstitut som borde omfattas av förenklade skyldigheter. 
Kommuninvest ägs av 292 kommuner och regioner i en samverkan utan 
vinstsyfte för att säkra billiga och stabila lån till välfärden. Ägarna 
garanterar dess skulder och andra åtaganden genom en solidarisk borgen. 
Kommuninvest lånar upp på kreditmarknaden och lånar sedan ut till 
kommuner och regioner. I dagsläget finansierar Kommuninvest ca 60 
procent av de samlade investeringarna i kommunsektorn. År 2019 hade 219 
kommuner 90 procent eller mer av sin upplåning från Kommuninvest. 

Vad skiljer sig då åt med Kommuninvest kontra affärsbankerna: 

 De har ett samhällsnyttigt uppdrag, drivs utan vinstsyfte och ägs av
offentliga aktörer som alla har beskattningsrätt.

 292 kommuner och regioner garanterar genom solidarisk borgen
skulder och andra åtaganden.

 Utlåning sker endast till kommuner, regioner och deras bolag. Den
är nollriskviktad och är den säkraste typen av exponering enligt
kapitaltäckningsreglerna. Utlåning till bolagen garanteras alltid av
kommun eller region.

 Deras verksamhet består endast av upplåning och utlåning.
Kommuninvest erbjuder inte såsom bankerna gör inlåning från
allmänheten och betalningsförmedling.

Regeringens motiv till risk för motiv till skatten finns inte i Kommuninvest 
i och med att kommuner och regioner står som garanter. 

Kommunerna i Kalmar län och Region Kalmar län vill med detta påtala de 
negativa effekter som en riskskatt skulle medföra för vårt län och för 
kommande investeringar i välfärdssektorn. 

Beslutsunderlag 
Remissvar från Kommunerna i Kalmar län och Region Kalmar 2021-06-04 

Skickas till 
Nybro kommun 
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KSAU § 160/2021 

Anmälningsärenden 
1. Årsredovisning 2020 för Kommunförbundet Kalmar län
2. Nystartade företag april
3. Detaljplan för Sänkan 4 och del av Hultsfred 3:1
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