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KSAU § 182/2021 Dnr 2021/124 

Begäran om ställningstagande för vindkraftverk 
i Tönshult 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ta ställning till inkommen 
ansökan och lägga förslag till kommunfullmäktige för slutligt 
ställningstagande. 

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 Stena Renewable AB har hos Miljöprövningsdelegationen (vid 
Länsstyrelsen i Kalmar) ansökt om uppförande av vindkraftsanläggning i 
område öster om Tönshult, söder om Virserum. Den aktuella ansökan 
omfattar maximalt 12 vindkraftverk, med en totalhöjd på 270 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. 

Översiktsplanen har vidare som kriterie en utgångspunkt om ett normalstort 
vindkraftverk upp till en totalhöjd om 150 m. Den tekniska utvecklingen 
har sedan planen antogs bland annat medför att höjden på verken närmar 
sig 300 meter. Kommunstyrelsens au beslutade under våren 2020 att 

3



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

beställa en ny vindbruksplan, som en del i en kommande revidering av 
översiktsplanen. Planen är framtagen och är ute på remiss fram till och med 
19 september 2021. Detta innebär att planen inte hinner fastställas av 
kommunfullmäktige innan ställningstagande till vindpark Tönshult behöver 
beslutas. I förslaget till den nya planen finns dock det aktuella området 
fortsatt med som ett lämpligt område för vindkraftsetablering. 

Beslutsunderlag 
Begäran om ställningstagande samt bilagor 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 154/2021 
Tjänsteskrivelse ordförande 2021-08-25 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 183/2021 Dnr 2021/144 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2022 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna sammanträdesdagar 
för sin del och kommunfullmäktige föreslås godkänna sammanträdesdagar 
för sin del. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen              Kommunfullmäktige 
Tisdagar Kl Måndagar Kl 
18 januari 14.00 7 februari 18.30 
1 mars 14.00 21 mars 18.30 
5 april 14.00 25 april 18.30 
10 maj 14.00 23 maj 18.30 
7 juni 9.00 budget 20 juni 15.00 budget 
Uppehåll Juli-augusti Uppehåll Juli-augusti 
6 september 14.00 26 september 18.30 
4 oktober 14.00 24 oktober 18.30 
8 november 14.00 28 november 18.30 
6 december 14.00 19 december 17.00 alt. 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 för 2022. 

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten enligt tidigare 
beslut i kommunfullmäktige. 

Strategidagar för kommunstyrelsen kommer att planeras in under 2022. 

Årsstämmor för AB Hultsfreds Bostäder och Hultsfreds Kommunala 
Industri AB sker i mars respektive april direkt före kommunfullmäktiges 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare 2021-08-25 
Förslag till sammanträdestider 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 184/2021 Dnr 2020/162 

Omdaning Bastugatan i Virserum 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta medge ABHB fortsätta 
med planerna på rivning av byggnaden på Väduren 4 och att finansiering 
tas av det kapital kommunen har i ABHB. Vad gäller byggnaden på 
Väduren 5 föreslås ABHB undersöka olika möjligheter till 
ombyggnation/renovering i egen eller annans regi. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta om att dialog mellan bolaget och 
kommunledningen fortsätter angående ytterligare behov av kommunala 
medel till bolaget utifrån underhållsbehov, förlorade hyresintäkter samt 
nybyggnation och attraktivitetshöjande åtgärder. 

Jäv 
Åke Nilsson, KD, deltar inte i ärendets handläggning och beslut. 

Sammanfattning 
AB Hultsfreds Bostäder föreslår rivning av lägenheterna på Bastugatan i 
Virserum, gällande fastigheterna Väduren 4 och 5. 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen i AB Hultsfreds Bostäder har 2021-03-29 beslutat godkänna 
förslag att omdana området på Bastugatan genom att riva byggnaderna på 
Väduren 4 och 5, förutsatt att kommunen håller bolaget skadeslöst. Beslutet 
skickas vidare till kommunstyrelsen för godkännande (ABHB§25/2021) 

Vidare har kommunfullmäktige i beslut 2020-12-14 givit kommunstyrelsen 
i uppdrag att ta ställning till eventuell rivning av de lägenheter i Virserum 
som Migrationsverket lämnar (KF§127/2020) 

Väduren 4 byggdes i mitten av 1950-talet och omfattar ca 60 lägenheter. 
Under senare delen av 1980-talet genomfördes en större renovering av 
fastigheten med bland annat installation av hissar, och 2011 investerades i 
fliseldningsanläggning, som dock är i behov av ombyggnad/utbyte. 

Väduren 5 byggdes 1970 med källarplan med garage och tre våningar. 1980 
byggdes fastigheten om och de två översta våningarna revs, och 
användningen ändrades till ett vårdboende. 

Båda fastigheterna har till stor del varit uthyrda till Migrationsverket under 
lång tid, och ett omfattande underhållsbehov föreligger om fastigheterna 
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ska kunna erbjudas till uthyrning, vilket även skulle medföra betydande 
hyreshöjningar för att kunna täcka kostnaderna för renoveringarna. 

Antalet lägenhet i AB Hultsfreds Bostäders bestånd uppgår i Virserum till 
275 st, och i nuläget finns 167 gällande hyreskontrakt, samt några som är 
under nyteckning. Det är alltså drygt 100 lägenheter lediga i samhället. 
Efter en rivning av de ca 60-talet lägenheterna på fastigheten Väduren 4 
återstår uppemot ett 40-tal hyreslediga lägenheter. 

I debatten som förevarit med anledning av rivningsplanerna har argument 
framförts om ett bevarande utifrån byggnadens arkitektur men de 
kulturhistoriska värdena både exteriört och interiört på fastigheten har 
förändrats betydligt vid de sentida renoveringarna. Det som tidigare 
andades rustikt femtiotal är i princip helt borta. Rivningskostnaden tas, med 
samma resonemang som beslut om rivning i Stålhagen, genom kommunens 
egna kapital i bolaget. Det betyder att förlust kommer att uppstå i bolaget 
det år rivningen genomförs och således minskar det egna kapitalet. 

Kommunen har idag ett kapital i ABHB (eget kapital) på totalt 99,9mnkr. 
Sedan tidigare finns i det egna kapitalet dessutom ett aktieägartillskott på 
18mnkr som inte blivit utnyttjat utan som förstärkt bolagets egna kapital. 
Med anledning av detta bedömer kommunen att det i nuläget inte finns 
behov av att kommunen lämnar ytterligare aktieägartillskott för att täcka de 
förluster som uppstår i samband med rivningen. Finansiering kan tas av 
kommunens redan tillskjutna kapital. 

I dialog mellan bolaget och kommunledningen har bolaget informerat om 
kommande underhållsbehov i bostadsbeståndet samt risk för större 
förlorade hyresintäkter när kommunala verksamheter eventuellt säger upp 
sina lokaler. Bolaget och kommunledningen kommer därför fortsätta föra 
dialoger om eventuella åtgärder samt eventuella ytterligare behov av 
kommunala medel till bolaget i framtiden. Likaså kommer samtalen om 
fortsatta satsningar på nybyggnation och attraktivitetshöjande åtgärder 
fortsätta. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 127/2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 110/2021 
Tjänsteskrivelse ordförande 2021-08-27 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 185/2021 Dnr 2021/147 

Ny socialchef 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att utse Marie Stjernström till ny 
socialchef från och med 1 januari 2022. 

Ärendebeskrivning 
Ann-Gret Sillén ska avsluta sin anställning som socialchef. Till ny chef 
efter Ann-Gret föreslås Marie Stjernström. 

MBL-förhandling ska genomföras innan ärendet lyfts i kommunstyrelsen. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

9



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KSAU § 186/2021 Dnr 2021/148 

Ny miljö- och byggnadschef 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att utse Elisabeth Karlsson till ny 
miljö- och byggnadschef från och med 1 oktober 2021. 

Ärendebeskrivning 
Anders Helgée ska avsluta sin anställning som miljö- och byggnadschef. 
Till ny chef efter Anders Helgée föreslås Elisabeth Karlsson. 

MBL-förhandling ska genomföras innan ärendet behandlas i 
kommunstyrelsen. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 187/2021 Dnr 2021/66 

Svar på remiss Revidering av Kalmar läns 
regionala åtgärdsprogram för miljömålen 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta miljö- och 
byggnadsnämndens yttrande som svar på remissen och översända 
detsamma till länsstyrelsen. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt revidering av Kalmar läns 
regionala åtgärdsprogram för miljömålen på remiss. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt revidering av Kalmar läns 
regionala åtgärdsprogram för miljömålen på remiss. Svar på remissen ska 
vara länsstyrelsen tillhanda senast den 30 juni 2021. Förlängd svarstid har 
begärts så att kommunstyrelsen kan behandla ärendet den 7 september. 

Arbetsutskottet beslutade § 83/2021 att översända remissen till miljö- och 
byggnadsförvaltningen för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande 
eller förslag att avstå detta. 

Miljö- och byggnadsnämnden har överlämnat yttrande med ett antal 
synpunkter på remissmaterialet.  

Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Revidering av Kalmar läns regionala åtgärdsprogram för 
miljömålen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2021 
Miljö- och byggnadsnämnden § 118/2021 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 188/2021 Dnr 2021/145 

Till- och ombyggnad av särskilda boendet på 
Aspedalsgatan 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
rekommendera styrelsen för Hultsfreds Trygga Hem ekonomisk förening 
att anta föreslaget anbud gällande till- och ombyggnad av särskilda boendet 
på Aspedalsgatan i Hultsfred, enligt ärendebeskrivningen nedan. 

Vidare föreslås att anbudet antas om att renovera de utrymmen där bland 
andra pensionärer boende i samhället kan komma och äta. Det handlar om 
två nya ventilationsaggregat till allmänventilation samt samlingssal, 
nyrenoverade hwc/wc, nytt kök samt pentry och nya ytskikt. Kostnaden för 
detta beräknas till 3 300 tkr.   

Slutligen föreslås att beslut fattas angående investering i solceller på 
byggnadens tak. 

Det totala investeringsbeloppet utöver kommunfullmäktiges tidigare beslut 
för Aspedalsgatan, 372 tkr, investeringen i solceller, 508 tkr, samt 
renoveringen för 3 300 tkr innebär också att borgensåtagandet för 
kommunen höjs med motsvarande till år 2023. 

Sammanfattning 
Förslag till ny- och ombyggnad av särskilda boendet på Aspedalsgatan i 
Hultsfred, till en kostnad av 108 548 tkr. Byggstart i början av 2022. Etapp 
ett ska vara klar till sommaren 2023 och totalt färdigställande till sommaren 
2024. 

Ärendebeskrivning 
Från kommunfullmäktiges beslut från 2017 står följande att läsa. 
Boendet på Aspedalsgatan (fd Lindgården) ligger centralt i Hultsfred, ägs 
av kommunen och är byggt på 1960-talet men renoverades i sin helhet på 
1990-talet. Här finns 36 lägenheter fördelade på 6 avdelningar. Skicket är 
normalt i sin helhet men det finns några fuktskador i källaren som orsakas 
av att fukt tränger in genom källarväggar. Lysrörsarmaturerna börjar nå 
slutet av sin livslängd. Byggnation av tillagningskök pågår. Verksamheten 
upplever problem med värme/kyla. Det finns problem både för den boende 
och för verksamheten som bör åtgärdas. Dels är lägenheterna mycket små 
(26-28 kvm) och dels saknas alternativa samlingsrum för verksamheten. 
Rummens storlek gör idag att den enskilde endast har plats för en garderob 
t.ex. Ytterligare en stor brist är att hissens placering i huset medför att man
måste passera genom en avdelning för att ta sig till de andra
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avdelningarna i huset. Då Lindgården ligger centralt i Hultsfred anser man 
att det är lämpligt att utöka antalet platser här. Förutom att åtgärda 
bristerna finns möjlighet att bygga ut Lindgården med 21 platser. I 
samband med tillbyggnation är det även lämpligt med en ombyggnation av 
de befintliga rummen enligt princip nedan vilket innebär att så gott som 
alla lägenheter blir tillräckligt stora för att bli ett riktigt ”hem”. 

Sedan avtalet med Riksbyggen ingåtts har 7 trygghetslägenheter byggts i 
Virserum samt en pågående om- och tillbyggnad på Vetlandavägen i Målilla. Där 
har de nya lägenheterna färdigställts och inflyttning har skett under sommaren. Nu 
pågår renovering av befintliga lägenheter samt nybyggnation av tillagningskök. 

När det gäller det nu aktuella objektet, Aspedalsgatan i Hultsfred, har projektering 
pågått en längre tid. Totalt tillskapas 57 lägenheter med modern boendestandard 
på 35 kvadratmeter, med boendesprinkler för brandsäkerheten och med en 
trevligare utemiljö. Med utgångspunkt från de ursprungliga planerna har följande 
förändringar tillägg tillkommit under projekteringen. 
I likhet med de kvalitetsökningar som beslutades i samband med ombyggnationen 
i Målilla föreslås att komplettering sker med kyla, för att ge ett behagligare klimat 
vid extrema värmeböljor, samt även utvändig solavskärmning, (persienner) och ett 
utökat passersystem för dörrar samt Banoinredning i alla wc. Den sammanlagda 
kostnaden för detta var i Målilla 5 600 tkr. Därutöver införskaffas liksom i Målilla 
Invacare takliftar. 

I övrigt när det gäller Aspedalsgatan så föreslås en ny takkonstruktion med 
sadeltak. Nuvarande tak är platt med invändig vattenavrinning från taken. 
Ett nytt sadeltak innebär bättre avvattning, bättre isolering, utrymme för 
ventilationsanläggningen samt även bättre förutsättningar för eventuell 
installation av solceller. Totalt innebär det också minskad kostnad för drift 
och underhåll.  Denna investering beräknas kosta ca 2 000 tkr. 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) kräver sprinklertankar 
vilket innebär utbyggnad av källare (500 tkr). Fjärrvärmecentralen är 
belägen på en annan fastighet och i förslaget föreslås att den flyttas in på 
vårt särskilda boende på Aspedalsgatan (250 tkr). 

Tillsammans med ÖSK utreds ny dag- och spillvattenservis, med en 
beräknad kostnad på 1 500 tkr. Vidare har ändringar gjorts för att få större 
badrum och bättre utformade lägenheter med ökad kvalitet för de boende, 
dessa förändringar bedöms vara kostnadsneutrala i och med att de ger något 
ökat bidrag samt större momsavdrag. Till detta kommer index på 
budgeterat belopp från kostnadsläget 2017 beräknat till 10 698 tkr. 

Riksbyggen erbjuder i likhet med tidigare föreningen ett så kallat 
Riksbyggen-avtal, vilket innebär att Riksbyggen blir totalentreprenör mot 
föreningen och att Riksbyggen lämnar ett fast pris på planerade åtgärder. 
Avtalet innebär att risktagandet i projektet tas av Riksbyggen och att 
föreningen med säkerhet vet vilken kostnad som åtgärderna innebär redan 
när man fattar beslut om åtgärden. Projektgruppen föreslår styrelsen i 
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föreningen att teckna ett Riksbyggen-avtal. 

Tkr 
Ursprunglig beräknad kostnad 120 000 
Avgår momsavdrag                                                           - 7 686 
Avgår investeringsbidrag                                                  - 4 138 
Total investering för föreningen beräknades 2017 till      108 176 

Aktuellt anbud inkl alla förändringar, tillägg och 
Index enligt ovan 129 000 
Avgår momsavdrag - 11 452
Avgår investeringsbidrag - 9 000
Total investering för föreningen 2021 108 548

Byggstart är beräknad till början av 2022. Etapp ett klar till sommaren 2023 och 
totalt färdigställande till sommaren 2024. 

Hyreskostnaden för Hultsfreds kommun är för närvarande ca 1 900 tkr per år, och 
år 2025 (första hela året med full hyra) beräknas bli ca 3 400 tkr/år, dvs en ökning 
med 1 500 tkr. Detta avser avskrivning, ränta och borgensavgift. Driftkostnaderna 
kommer även att öka i och med att det blir 21 nya lägenheter. För de boende sätts 
hyresavgiften bland annat med hänsyn till möjlighet till bostadstillägg. När det 
gäller lägenheterna i Målilla kan man som jämförelse notera hyran för 
nyproduktion där på 6 500 kr/mån. 

Optioner 
Enligt agenda 2030 strävar vi mot att använda mer miljövänlig energi, och i 
samband med nybyggnationen av den nya boendeflygeln föreslås att en option om 
investering i solpaneler antas. Kostnaden inklusive moms är 580 tkr, med 
beräknad produktion av 20 000 kWh per år. 

Under projekteringens gång har önskemål inkommit om att även renovera 
en del av fastigheten som inte varit föremål för de nu aktuella 
projekteringen. Det gäller utrymmen där bland andra pensionärer boende i 
samhället kan komma och äta. Konkret handlar det om två nya 
ventilationsaggregat till allmänventilation samt samlingssal, nyrenoverade 
hwc/wc, nytt kök samt pentry och nya ytskikt. Kostnaden för detta 
beräknas till 3 300 tkr.  Denna investering kan göras senare då den inte är 
beroende av exempelvis övrig ventilationsanläggning. Även om den inte 
gör nu i samband med den stora investeringen, så behöver den genomföras 
på sikt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ordförande 2021-08-26 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KSAU § 189/2021 Dnr 2021/140 

Åtgärd avseende tillstånd Jormas hotell i 
Virserum 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar med stöd av gällande lagstiftning att återkalla 
serveringstillståndet för Jormas Hotell i Virserum med omedelbar verkan. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet beslutade § 158/2021 att återremittera ärendet till utredaren 
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. 

Utredare redogör för fyra domar som ger stöd för att förslaget är i den linje 
med vad alkohollagen avser när den inte följs. 

Beslutsunderlag 
Utredning 11-2021-00011 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 158/2021 
Tjänsteskrivelse utredare 2021-08-26 

Skickas till 
Utredare 
Jormas Hotell i Virserum 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KSAU § 190/2021 

Anmälningsärenden 
1. Inbjudan till dialogmöte Hållbara städer den 8 september 2021
2. Beslut om upphävande av bevattningsförbud
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