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Kommunfullmäktige 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Ärendelista 2021-09-27 
 

 
 Upprop   

 Val av protokolljusterare   

§ 96 Meddelanden 2021/6  

§ 97 Allmänhetens frågestund 2021/7  

§ 98 Motion från Lennart Beijer, V, och 
Rosie Folkesson, S, om offentliga 
toaletter vid strandpromenaden i 
Hultsfred 

2021/146  

§ 99 Motion från Tommy Rälg, S, m fl 
angående konst på kommunens 
fasadvägar 

2021/151  

§ 100 Interpellation från Lennart Beijer, V, 
om vägen Främsteby-Vena 

2021/5  

§ 101 Interpellation från Göran Gustafsson, 
SD, om ersättning till boende som 
drabbas av vindkraftsparken 

2021/5  

§ 102 Fråga från Lennart Davidsson, KD, om 
bron vid lilla Aby 

2021/5  

§ 103 Entledigande från Alexander 
Lagerström, M, från samtliga politiska 
uppdrag 

2021/150  

§ 104 Entledigande från Martina Bäcketoft, 
C, från uppdrag som förste vice 
ordförande i barn och 
utbildningsnämnden samt förste vice 
ordförande i dess arbetsutskott 

2021/155  

§ 105 Rapport från revisionen 2021/88  

§ 106 Tomtpriser Herrstorpet 2017/93  
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§ 107 Till- och ombyggnad av särskilda 
boendet på Aspedalsgatan 

2021/145  

§ 108 Begäran om ställningstagande för 
vindkraftverk i Tönshult 

2021/124  

§ 109 Sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2022 

2021/144  

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

2021/109  

§ 111 Valdistriktsindelningen vid valen 2022 2021/108  

§ 112 Attestregler 2021/142  

§ 113 Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden 

  

 Närvarolista   
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Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

 
KF § 96/2021 
 
Meddelanden 
 
1. Redovisning av anslagen för särskilda ändamål: 
 
Till kommunfullmäktiges förfogande: 
 
Anslag från årets början      Anslaget 2021 Återstår 
650 000:-       0:-  650 000:- 
 
Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål: 
 
Anslag från årets början Anslaget 2021 Återstår 
39 796 000:-  0:-                                       39 796 000:- 
 
2. Information om ny ledamot i förbundsdirektionen för Högsbys del 
 
3. Beslut från Högsby kommun om reviderad förbundsordning för ÖSK 
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KF § 97/2021 Dnr 2021/7  
 
Allmänhetens frågestund 
 
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska allmänheten beredas tillfälle att ställa 
frågor vid varje sammanträde med kommunfullmäktige.  
 
Vid dagens sammanträde ställs frågor om kommunens vindbruksplan och 
den planerade vindkraftparken i Tönshult. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, svarar på frågorna. 
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Kommunfullmäktige 
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KF § 98/2021 Dnr 2021/146  
 
Motion från Lennart Beijer, V, och Rosie 
Folkesson, S, om offentliga toaletter vid 
strandpromenaden i Hultsfred 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
En motion om offentliga toaletter vid strandpromenaden i Hultsfred har 
lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamöterna Lennart Beijer, V, och Rosie Folkesson, S, har 
2021-08-25 lämnat in en motion om offentliga toaletter vid 
strandpromenaden i Hultsfred. I motionen framgår att ett behov finns av 
offentliga toaletter dels för strandpromenaden men även för kommande 
aktiviteter vid Folkparken och Hembygdsparken.   
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lennart Beijer, V, och Rosie Folkesson, S, 2021-08-25 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KF § 99/2021 Dnr 2021/151  
 
Motion från Tommy Rälg, S, m fl angående 
konst på kommunens fasadvägar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
En motion om konst på kommunens fasadväggar har lämnats in. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna har genom Tommy Rälg lämnat in en motion om konst 
på kommunens fasadväggar. Motionsställarna menar att flera väggar i 
kommunen behöver ett lyft med färg, och föreslår därför att möjligheten till 
konst på fasadväggar ses över. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Tommy Rälg, S, m fl 2021-09-09 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KF § 100/2021 Dnr 2021/5  
 
Interpellation från Lennart Beijer, V, om vägen 
Främsteby-Vena 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellation får ställas. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att interpellationen är besvarad i och 
med svaret från Lars Rosander, C. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, har lämnat in en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, om vägen Främsteby-
Vena enligt nedan: 
 
” I decennier har föräldrar och skolbarn klagat på säkerheten vad gäller 
vägen Främsteby-Vena.  
De var nu lovade att vägprojektet skulle komma igång hösten 2021. Det 
visar sig emellertid att Vägverket inte klarar av att göra detta arbete förrän 
hösten 2023. Hur har kommunen agerat i vägfrågan? Har man lagt sig platt 
för Vägverket och vad ämnar kommunen göra för att tidigarelägga detta 
viktiga projekt?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, lämnar följande svar: 
” Kommunen har agerat genom att från första början lägga sin budget med 
kommunal finansiering av gång- och cykeldelen redan 2020 (ett år före 
Trafikverkets ursprungliga tidplan) i samband med budgetprocessen 2019. 
Därefter har ÖSK säkrat att Trafikverket tagit fram och beslutat om 
åtgärdsvalsstudie för åtgärden och lyckats få till den första beslutade 
bymiljövägen i Kalmar län.  
 
Därefter har Trafikverket bytt projektledare samt flyttat fram sin budget 
och tidplan i omgångar. Just nu är det 2023 som gäller för ombyggnationen. 
ÖSK har bevakat frågorna men har inte haft möjlighet att styra Trafikverket 
i detta, även att påtryckningar görs för att det ska tidigareläggas. 
 
ÖSK har dock sökt utfartstillstånd och påbörjat projektering av de 
anslutande vägarna och gång- och cykelvägarna längs sträckan där man 
som huvudman för anslutande vägar har mandat att styra förändringar 
själva. Av samhällsekonomiska skäl har dock inga åtgärder gjort på de 
anslutningar då det bara skulle innebära merkostnader i projektet samt i 
praktiken inte tillföra någon förbättring av problemet. 
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ÖSK bevakar fortsatt frågan gentemot Trafikverket. 
 
Tyvärr är inte situationen unik utan vi ser tyvärr återkommande 
nedprioriteringar av den statliga närvaron i vårt län. Vi får signaler om att 
regionala tjänster i Kalmar inte tillsätts eller centraliseras när personal hos 
Trafikverket slutar. Det både minskar kunskapen om det regionala vägnätet 
men även dialogmöjligheten för våra invånare och tjänstemän samt 
politiker.” 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Lennart Beijer, V, 2021-09-06 
 
Skickas till 
Lennart Beijer 
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KF § 101/2021 Dnr 2021/5  
 
Interpellation från Göran Gustafsson, SD, om 
ersättning till boende som drabbas av 
vindkraftsparken 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att interpellationen är besvarad i och 
med svaret från Lars Rosander, C. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Göran Gustafsson, SD, har lämnat in en 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, om 
ersättning till boende som drabbas av vindkraftsparken enligt följande: 
 
” När man flyttar ut till landsbygden gör man ett aktivt val man vill ha ett 
lugnt boende med höga naturvärden och ett friskare liv. Man flyttar gärna 
från storstaden med höga bullernivå och orena luft till de småländska 
skogarna. När Hultsfred kommun godkänner att det byggs en maskinpark 
med 12 stycken 270 meter höga vindkraftverk knappt 1000 m bort från 
närmaste bosättning försvinner dom förutsättningarna. Helt plötsligt har 
man det lågfrekventa bakgrundsbullret i sina öron, i princip jämnt, om det 
blåser. Djurlivet tar skada och stora skogsvärden försvinner. 
Fastighetsvärdet för dom närmast belägna fastigheterna kommer att minska 
markant i värde och bli tämligen svårsålda. 
  
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Lars 
Rosander 
1. Kommer kommunen att lösa in / kompensera drabbade fastigheter runt 
vindkraftsparken  
 
2. Hur ställer sig kommunen till dom skadeståndskrav som lär komma när 
fastighetsvärdena sjunker i värde och fastigheterna blir näst intill 
osäljbara?” 
 
På dagens sammanträde svarar Lars Rosander, C, på interpellationen enligt 
följande: 
” Interpellationen avser Stena Renewables ansökan om etablering av 
vindkraftspark i Tönshult. När den här interpellationen besvaras så har 
kommunfullmäktige ännu inte tagit ställning till om det är lämplig 
markanvändning, dvs tillstyrkan eller avslag på fortsatt hantering av 
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ärendet hos länsstyrelsen.  
 
Oavsett ställningstagande gäller följande; 
Kommunens möjligheter och skyldigheter att lösa in fastigheter eller på 
annat sätt kompensera enskilda fastighetsägare är reglerade i lag.  
Kommunen kan därför inte, utifrån frågeställningen ovan, kompensera 
fastighetsägare för eventuellt minskade marknadsvärden eller andra 
olägenheter som kan uppstå till följd av ett privat företags byggnation av 
vindkraftverk eller annan etablering av verksamhet.  
Om krav ställs mot kommunen kommer dessa att prövas mot denna 
bakgrund.” 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Göran Gustafsson, SD, 2021-09-20 
 
Skickas till 
Göran Gustafsson 
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KF § 102/2021 Dnr 2021/5  
 
Fråga från Lennart Davidsson, KD, om bron vid 
lilla Aby 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att frågan är besvarad i och med svaret 
från kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C.  
 
Sammanfattning 
En fråga om bron vid lilla Aby har lämnats. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lennart Davidsson, KD, har lämnat en fråga till 
kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, om bron vid lilla Aby 
enligt nedan: 
 
” Jag har tidigare lyft upp frågan om att bron vid lilla Aby måste åtgärdas. 
Detta är viktigt för de boende som berörs men ännu större påverkan har den 
nu delvis stängda bron för de företag som behöver den. Bron är viktig för 
alla transporter över Emån.  
Jag har tolkat tidigare svar som att Trafikverket skulle påbörja sitt arbete 
med att åtgärda bristerna nu i augusti månad. Men nu är det september och 
ännu har vi inte kunnat se att arbetet har påbörjats.  
Min fråga till kommunalrådet är vilka kontakter har kommunen tagit och 
vilka besked har kommunen fått från Trafikverket gällande planerade 
åtgärder av bron i lilla Aby?”  
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander, C, svarar på frågan på 
dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Fråga från Lennart Davidsson, KD, 2021-09-22 
 
Skickas till 
Lennart Davidsson 
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KF § 103/2021 Dnr 2021/150  
 
Entledigande från Alexander Lagerström, M, 
från samtliga politiska uppdrag 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Alexander Lagerström, M, från 
sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Alexander Lagerström, M, har 2021-09-02 lämnat in en begäran om 
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Entledigande 2021-09-02 
 
Skickas till 
Den entledigade 
Socialnämnden 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 
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KF § 104/2021 Dnr 2021/155  
 
Entledigande från Martina Bäcketoft, C, från 
uppdrag som förste vice ordförande i barn och 
utbildningsnämnden samt förste vice 
ordförande i dess arbetsutskott 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Martina Bäcketoft, C, från sina 
uppdrag som förste vice ordförande i barn och utbildningsnämnden samt 
förste vice ordförande i dess arbetsutskott. 
 
Ärendebeskrivning 
Martina Bäcketoft, C, har lämnat in en begäran om att bli entledigad från 
sina uppdrag som förste vice ordförande i barn och utbildningsnämnden 
samt förste vice ordförande i dess arbetsutskott. 
 
Beslutsunderlag 
Entledigande 2021-09-24 
 
Skickas till 
Den entledigade 
Barn- och utbildningsnämnden 
Personalkontoret 
Kommunkansliet 
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KF § 105/2021 Dnr 2021/88  
 
Rapport från revisionen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit emot informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde informerar revisionens ordförande Torbjörn 
Karlsson för två revisionsrapporter, granskning av styrning och ledning av 
Lärcentrum och granskning av ombyggnad av äldreboenden. 
 
Skickas till 
Revisionen 
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KF § 106/2021 Dnr 2017/93  
 
Tomtpriser Herrstorpet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tomtpriset för villatomter i kvarteret 
Lerkvarnen är 700 kr/m2 och för kvarteret Lertäkten 800 kr/m2. 
Tomtpriserna avrundas uppåt till jämna 10 000 kronor.  
 
Sammanfattning 
Tomtpriser för Herrstorpet överlämnas för beslut i kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
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. 

Yrkanden 
Tomas Söreling, S, Åke Bergh, M, och Åke Nilsson, KD, yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 112/2021, 121/2021, 136/2021 
Tjänsteskrivelse VD 2021-06-09 
Kommunstyrelsen § 86/2021 
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KF § 107/2021 Dnr 2021/145  
 
Till- och ombyggnad av särskilda boendet på 
Aspedalsgatan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 
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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 
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 
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föreningen med säkerhet vet vilken kostnad som åtgärderna innebär redan 
när man fattar beslut om åtgärden. Projektgruppen föreslår styrelsen i 
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. 

Yrkande 
Lars Rosander, C, Tomas Söreling, S, Åke Nilsson, KD, och Åke Bergh, 
M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ordförande 2021-08-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 188/2021 
Kommunstyrelsen § 84/2021 
 
Skickas till 
Hultsfreds Trygga Hem ekonomisk förening 
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KF § 108/2021 Dnr 2021/124  
 
Begäran om ställningstagande för vindkraftverk 
i Tönshult 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå fortsatt prövning av ansökan från 
Stena Renewable gällande vindpark Tönshult. 
 
Tomas Söreling, Lena Persson, Tommy Rälg, Silva Andersson, Mikael 
Lång, Jonny Bengtsson, Rosie Folkesson, Konny Bogren, Lena Hasting, 
Mattias Wärnsberg, Janette Persson, Kjell Mellberg, samtliga S, Tommy 
Ejnarsson, Lennart Beijer, Nour Fawal och Kenneth Johansson, samtliga V, 
avstår från att delta i beslutet med hänvisning till 4 kap 25 § 
kommunallagen. 
 
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 
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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 
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. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 182/2021 att föreslå kommunstyrelsen att ta 
ställning till inkommen ansökan och lägga förslag till kommunfullmäktige 
för slutligt ställningstagande. 
 
Kommunstyrelsen beslutade § 87/2021 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att utifrån bestämmelserna om kommunens ställningstagande enligt 
16 kap 4 § i miljöbalken tillstyrka fortsatt prövning av ansökan från Stena 
Renewable gällande vindpark Tönshult. 
 
Åke Nilsson, KD, reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån 
för eget yrkande om avslag på ansökan.  
 
Göran Gustafsson, SD, reserverade sig mot beslutet till förmån för yrkandet 
om avslag. 

Yrkande 
Lars Rosander, Alexander Steinvall, Ronny Olsson, Åsa Landberg, 
Elisabeth Löfkvist, samtliga C, Åke Nilsson och Lennart Davidsson, båda 
KD, Åke Bergh, Johan Svensson och Pär Edgren, samtliga M, Göran 
Gustafsson, SD, yrkar avslag på ansökan från Stena Renewable gällande 
vindpark Tönshult. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att enbart ett yrkande föreligger, vilket är yrkandet om 
avslag. Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige kan besluta 
enligt yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet 
vilket innebär att avslå ansökan från Stena Renewable. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om ställningstagande samt bilagor 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 154/2021, 182/2021 
Tjänsteskrivelse ordförande 2021-08-25 
Kommunstyrelsen § 87/2021 
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Skickas till 
Miljöprövningsdelegationen, länsstyrelsen i Kalmar län 
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KF § 109/2021 Dnr 2021/144  
 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2022 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdesdagar för sin del.  
 
Sammanfattning 
Ett förslag på sammanträdesdagar för 2022 överlämnas för beslut. 
 
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. 
 
Kommunstyrelsen beslutade § 94/2021 att godkänna sammanträdesdagar 
för sin del. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare 2021-08-25 
Förslag till sammanträdestider 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 183/2021 
Kommunstyrelsen § 94/2021 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
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KF § 110/2021 Dnr 2021/109  
 
Antalet ledamöter och ersättare samt indelning 
i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2022 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige ska vara oförändrade vid valen 2022. Det innebär 45 
ledamöter. 
 
Vidare beslutas 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 
Kommunstyrelsen § 81/2021 
 
Skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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KF § 111/2021 Dnr 2021/108  
 
Valdistriktsindelningen vid valen 2022 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen önskar bibehålla nuvarande 
antal valdistrikt, vilket innebär nio valdistrikt, av följande skäl: 
- demokrati 
- geografiskt läge 
- närhet för väljaren 
- säkerhet 
- fördelning av antalet röstberättigade per valdistrikt 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att ge kommunkansliet i uppdrag att 
påbörja en mer omfattande utredning hösten 2024 med målet att få en mer 
jämn fördelning vad gäller röstberättigade per valdistrikt samt översyn av 
antal valdistrikt. 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen har noterat att kommunen har tre valdistrikt med färre än 
1000 röstberättigade och vill ha besked från kommunen om antal valdistrikt 
samt eventuell motivering till beslut om att bibehålla nuvarande antal 
valdistrikt senast 1 oktober 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Kommunen ska enlig 4 kapitlet 17 § vallagen se över indelningen i 
valdistrikten året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska 
hållas. Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast 
den 1 december 2021 för att beslutet ska kunna tillämpas vid valen 2022. 
Det innebär att kommunen måste meddela beslut före 1 oktober 2021. 
 
Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett distrikt omfatta färre än 
1000 eller fler än 2000 röstberättigade. 
 
Länsstyrelsen noterar att det finns tre distrikt som understiger 1000 och har 
särskilt uppmärksammat att Järeda valdistrikt endast har 477 
röstberättigade. Kommunen uppmanas att göra en utredning för eventuella 
sammanslagningar eller andra förändringar av kommunens valdistrikt för 
att uppnå valdistrikt med minst 1000 röstberättigade. Finner kommunen att 
det inte går att genomföras ska kommunen ange särskilda skäl för att 
behålla oförändrad valdistriktsindelning.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 133/2021 att ge 
kommunkansliet i uppdrag att göra en översyn och återkomma med förslag. 
Kommunkansliet är också det administrativa stödet för valnämnden. 
Kommunkansliet har nu överlämnat denna tjänsteskrivelse med förslag. 
 
Tidigare översyn 
Kommunkansliet kan konstatera att valdistriktsindelningen ändrades till 
valet 2014 då Gnöttlerum delades upp mellan distrikt i Hultsfred och Vena. 
Samtidigt slogs Virserums tätort och Virserums landsbygd samman till ett 
valdistrikt  
Rosenfors valdistrikt togs bort då det endast var 350 röstberättigade i 
distriktet. Där blev det en fördelning mellan Målilla och Mörlunda vilket 
även var en geografisk bra lösning då avstånden mellan Rosenfors och 
orterna var 3,6 km respektive 7,1 km. Inför valet 2014 blev det nio 
valdistrikt istället för som tidigare 12 valdistrikt. 
 
Geografiska läget 
Tätorterna i kommunen är geografiskt spridda vilket innebär att 
Lönneberga och Vena ligger strax över en mil från centralorten Hultsfred. 
Järeda valdistrikt med Järnforsen som utgångspunkt är beläget 12,5 km från 
Virserum, 14,5 km från Målilla och 23,5 km från Mörlunda. 
 
Närheten 
Viljan i kommunen är att det ska vara nära till vallokal. Det erbjuds många 
möjligheter till förtidsröstning ute i orterna. Det finns även en mobil 
röstlokal som besöker några orter för att möjliggöra förtidsröstning. På en 
del orter finns fasta lokaler som används till förtidsröstning. Till detta ska 
också invånarna erbjudas möjligheten att få rösta i vallokal på tätorterna 
själva valdagen. 
 
Stärker demokratin 
Idag är det fokus på att stärka demokratin. En av de viktigaste delarna i en 
demokrati är att möjliggöra för så många som möjligt att få rösta. För att 
värna om denna rättighet att kunna få rösta i vallokal på sin hemort behövs 
de valdistrikt som finns idag.  
 
Säkerheten 
För att upprätthålla säkerhet och värna demokratin sker mer 
säkerhetsåtgärder vid valen. Den förstärkta valhemligheten som innebär att 
man ska kunna välja sina valsedlar utan insyn från andra i lokalen samt 
minska risk för köbildning talar också för att bibehålla de valdistrikt som är 
idag. 
 
Fördelningen 
Idag är det ett rimligt antal röstberättigade i valdistrikten för Målilla, 
Mörlunda och Virserum. Att ta bort Järeda valdistrikt skulle bli så 
omfattande att det behövs mer tid för utredning. Det kan innebära att 
nuvarande distrikt behövs men att det görs någon form av omfördelning i 
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en kommande översyn. 
 
Framtiden 
Då valdistriktet Hultsfred Norra har så många röstberättigade ses antalet 
röstmottagare och logistik i lokalen över till valdagen för att säkerställa att 
kunna genomföra ett säkert val. Inför valet 2026 skulle en översyn kunna 
genomföras i god tid för att se över samtliga valdistrikt och hur fördelning 
av röstberättigade skulle kunna vara. Samtidigt kan då en översyn av 
samtliga vallokaler ske då det kan bli ytterligare säkerhetsåtgärder. Det kan 
behövas redan nu till valet med anledning av pandemin och de insikter som 
kan påverka samhället i stort. 
 
Förslag  
De nio valdistrikt som finns idag bibehålls utifrån ovan nämnda punkter. 
 
Lite siffror  
Preliminärt antal röstberättigade till val 2022             Röstberättigade RKL 
2018 
Ekeberg 1 323 1 209 
Hultsfred S 1 185 960 
Hultsfred N 1 970 1 877 
Lönneberga 822 793 
Målilla 1 422 1 299 
Järeda 477 456 
Virserum 1 786 1 583 
Vena 850 826 
Mörlunda 1 300 1 184 
Totalt 11 135 10 187 

 
Valet 2018 
Röstdeltagande till kommun var 85,84 % vilket var en ökning från 2014 då 
84,06 % av de röstberättigade röstade. Valdeltagandet var 9 080, varav 
5 406 kommuninvånare röstade i vallokal på valdagen och 3 674 
förtidsröstade. 
Att antalet förtidsröster är fler nedan beror på att alla kan förtidsrösta där 
man själv vill oavsett vilken kommun man tillhör. 
 
2018                                   Förtidsröstning                   Plats 
Hultsfred 2 298 Kommunhuset 
Lönneberga     167 Mobil lokal 
Målilla    392 Skeppet 
Rosenfors    107 Mobil lokal 
Järeda    101 Violen 
Virserum    604 Biblioteket 
Vena    216  

  
Via lantbrevbärare 

Mörlunda   221 Mobil lokal 
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Totalt 3 890  
 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Länsstyrelsen i Kalmar län 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 133/2021, 169/2021 
Tjänsteskrivelse kommunkansliet 2021-06-07 
Kommunstyrelsen § 93/2021 
 
Skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Kommunkansliet 
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KF § 112/2021 Dnr 2021/142  
 
Attestregler 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till nya attestregler. 
 
Sammanfattning 
Förslag på nya attestregler har tagits fram av ekonomikontoret. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommuns attestregler fastställdes 1996. Hantering och arbetssätt 
har sedan dess förändrats, inte minst med anledning av att fakturor till 
störst del idag hanteras digitalt. Ekonomikontoret har därför tagit fram 
förslag till nya attestregler.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-06-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 174/2021 
Kommunstyrelsen § 95/2021 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-09-27 

1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

KF § 113/2021    
 
Information angående 
äldreomsorgsutbyggnaden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
På dagens sammanträde informerar kommunstyrelsens ordförande Lars 
Rosander, C, bland annat om att inflyttning till det särskilda boendet i 
Målilla skett vecka 31 och allt gick bra och enligt plan. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-09-27 

1 (2) 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

 
NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA         

  
 
Fullmäktigeledamot    

 
 
Tjänstgörande ersättare 

 
 
Närvarande 

 
§ 
Ja 

 
 
Nej 

 
§  
Ja 

 
 
Nej 

 
§ 
Ja 

 
 
Nej 

1 Lars Rosander, C*   X       

2 Tomas Söreling, S*  X       

3 Nermina Mizimovic, S   Lena Persson, S* X       

4 Lennart Davidsson, KD*  X       

5 Carl-Johan Pettersson, -  -       

6 Lennart Beijer, V*  X       

7 Anders Andersson, KD  X       

8 Åke Bergh, M*  X       

9 Nour Fawal, V*  X       

10 Per-Inge Pettersson, C  Maik Rohde §§ 96-107* 
Lars Nilsson §§ 108-113* 

X       

11 Tommy Rälg, S*  X       

12 Gunilla Aronsson, C*   X       

13 Silva Andersson, S*  X       

14 Ulf Larsson, C*  X       

15 Mikael Lång, S*  X       

16 Ronny Olsson, C*  X       

17 Åke Nilsson, KD*   X       

18 Johan Svensson, M*  X       

19 Lennart Eklund, C*  X       

20 Åsa Landberg, C*   X       

21 Jonny Bengtsson, S*   X       

22 Antje Rohde, C*  X       

23 Rosie Folkesson, S*  X       

24 Göran Gustafsson, SD*   X       

25 Monica Bergh, KD*  X       

26 Lennart Odengrund, C*  X       

27 Tommy Ejnarsson, V*  X       

28 Pär Edgren, M*   X       
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-09-27 

2 (2) 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 

  
Fullmäktigeledamot 

 
Tjänstgörande ersättare 

 
Närvarande 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

§ 
Ja 

 
Nej 

29 Elisabeth Löfkvist, C*  X       

30 Konny Bogren, S*   X       

31 Alexander Steinvall, C*   X       

32 Lena Hasting, S   X       

33 Ann-Charlott Andersson, C*  X       

34 Mattias Wärnsberg, S*   X       

35 Fredric Svensson, C*   X       

36 Martina Bäcketoft, C*   X       

37 Conny Daag, M*   X       

38 Janette Persson, S*  X       

39 Owe Samuelsson, C*   X       

40 Gun-Brith Sjögren, SD   -       

41 Kjell Mellberg, S*  X       

42 Nathalie Gustafsson, SD*   X       

43 Berit Höög, SD   X       

44 Christer Åberg, SD*  X       

45 Jenny Velinder, V Kenneth Johansson, V* X       
                 43/45 
 
 
 
      
 
Revisor                                        Närvarande 
Torbjörn Karlsson  
Staffan Leijon  
Gerth Hansson  
Gunilla Abrahamsson  
Ove Klingstedt  
Brita Freudenthal  
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