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KSAU § 203/2021 Dnr 2020/155  
 
Information kring vindbruksplanen 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Sammanfattning 
Arbetsutskottet informeras kring pågående arbete med vindbruksplanen. 
 
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. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 150/2021 att sända ut vindbruksplanen på 
samråd. Samrådstiden är till och med den 19 september 2021. 
 
På dagens sammanträde informerar representant från Metria om pågående 
arbete med vindbruksplanen, bland annat redovisas inkomna synpunkter. 
Samrådstiden har förlängts till den 21 oktober 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 89/2020, 216/2020, 78/2021, 
108/2021, 125/2021, 150/2021 
Vindbruksplan för Hultsfreds kommun  
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Miljökonsekvensbeskrivning för vindbruksplanen 
Tjänsteskrivelse samhällsplanerare 2021-06-01 
Kommunstyrelsen § 73/2021 
 
Skickas till 
Metria 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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KSAU § 204/2021 Dnr 2021/171  
 
Redovisning av rivningsprojektet för förfallna 
ödehus i Hultsfreds kommuns tätorter 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadsgruppen i uppdrag att 
återkomma med förslag vad gäller fortsatt hantering av förfallna ödehus.  
 
Ärendet ska återkomma till arbetsutskottet inom tre månader. 
 
Sammanfattning 
En redovisning av förfallna ödehus redovisas för arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Utvecklingschef Lars Gjörloff och förbundschef Tony Bohlin lämnar en 
redovisning vad gäller förfallna ödehus i kommunen. 
 
Skickas till 
Samhällsbyggnadsgruppen 
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KSAU § 205/2021 Dnr 2021/157  
 
Ägardirektiv för Kalmar Läns 
Pensionskapitalförvaltning AB 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta ägardirektiven för Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommun eller region som överlämnar skötseln 
av en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag utfärda ägardirektiv 
för att säkerställa det kommunala ändamålet och att de kommunala 
befogenheterna utgör en ram för verksamheten.    
 
Ägarna till Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB har tillsammans 
tagit fram förslag till ägardirektiv. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun äger tillsammans med flertalet andra kommuner och 
regionen, i Kalmar län, aktier i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning 
AB. Enligt kommunallagen ska ägarna av kommunala bolag utfärda 
ägardirektiv eftersom bolaget är en del av den kommunala verksamheten. 
Sedan tidigare finns konsortial- och samarbetsavtal samt placeringspolicy 
antagna av samtliga delägare. 
 
Syftet med ägardirektivet är att de demokratiska värdena inte eftersätts och 
att delägarna har inflytande eftersom bolaget är delägarnas egendom. Det 
finns också ett ägaransvar inför medborgaren.  
 
Ägardirektivet styr ägarnas insyn i bolaget. I övrigt styrs verksamheten i 
första hand av gällande konsortial- och samarbetsavtal och av beslutad 
placeringspolicy. 
 
Förslaget till ägardirektiv lyder enligt följande: 
 
Bakgrund 
Bolaget är en del av den kommunala verksamheten. Bolaget står i sin 
verksam-het under delägarnas uppsikt och har att följa delägarnas utfärdade 
direktiv för verksamheten.  
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och 
förhållande till delägarna genom gällande bolagsordning, gällande 
ägardirektiv, gällande konsortial- och samarbetsavtal eller av beslutad 
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placeringspolicy.  
Väsentligt är att vid utnyttjande av privaträttslig organisationsform de 
demokratiska värdena inte eftersätts. Ett sätt att motverka detta är att skapa 
en organisation där delägarnas överordnade roll tydligt är markerad och där 
delägarna också utövar en faktisk och engagerad ägarledning.  
Bolagets styrelse ska årligen gå igenom ägardirektiven och hur man ska 
leva upp till dem. 
 
Syfte 
Delägarnas fullmäktige anger följande skäl för att ge ägardirektiv till 
bolaget:  
• Kommunallagen förutsätter ett kommunalt inflytande över bolagen ef-
tersom de är ett instrument för kommunal verksamhet.  
• Delägarna har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för verksamheten i 
bola-get.  
• Bolaget är delägarnas egendom. Det finns alltså ett ägaransvar inför med-
borgaren. 
 
Insyn i bolagets verksamhet 
Kommunallagen slår fast att insynsfrågorna är viktiga ur demokratisk 
synpunkt. Bolaget ska ha en öppen attityd i dessa frågor.  
Bolagsstyrelsen har en skyldighet att se till att kommunfullmäktiges 
ställnings-tagande inhämtas i frågor av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen. 
Delägarna ska utse en person att ingå i en särskild referensgrupp för att 
främja insynen i bolaget. Bolaget ska månatligen rapportera delägares 
kapitalförvaltning för parts räkning. 
 
Uppdraget 
Verksamhetens uppdrag är att tillhandahålla möjlighet för delägare att 
överlämna likvida medel för långsiktig förvaltning. Avsikten är i första 
hand att de 
medel som överlämnas för förvaltning skall täcka delägarnas 
uppkommande förpliktelser att utbetala tjänstepension till anställda. 
 
Verksamheten ska grundas på långsiktighet och en balansering av risk och 
avkastningen, som över tid skall utmynna i en sund riskjusterad avkastning. 
Verk-samheten styrs i första hand av gällande konsortial- och 
samarbetsavtal och av beslutad placeringspolicy. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-09-21 
Ägardirektiv 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 206/2021 Dnr 2021/146  
 
Motion från Lennart Beijer, V, och Rosie 
Folkesson, S, om offentliga toaletter vid 
strandpromenaden i Hultsfred 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kultur- och 
fritidsförvaltningen i samråd med Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
för beredning. 
 
Vidare påminns om att kontakt ska tas med motionsställaren för att 
säkerställa motionens intentioner. Detta ska ske innan arbetet med 
motionsyttrandet påbörjas. 
 
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 
Kommunfullmäktige § 98/2021 
 
Skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 207/2021 Dnr 2021/151  
 
Motion från Tommy Rälg, S, m fl angående 
konst på kommunens fasadväggar 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till AB Hultsfreds Bostäder 
och Hultsfreds Trygga hem, i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen 
för beredning. 
 
Vidare påminns om att kontakt ska tas med motionsställaren för att 
säkerställa motionens intentioner. Detta ska ske innan arbetet med 
motionsyttrandet påbörjas. 
 
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 
Kommunfullmäktige § 99/2021 
 
Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
Hultsfreds Trygga hem 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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KSAU § 208/2021 Dnr 2021/80  
 
Redovisning av motioner under beredning 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna redovisningen av motioner under beredning per 2021-09-29. 
 
Sammanfattning 
Kommunkansliet har i uppdrag att två gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige vad gäller motioner under beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunkansliet har tagit fram en sammanställning av motioner som är under 
beredning per 2021-09-29. Det är 10 motioner. Den äldsta är från 2019-06-18. 
  

 

Cykelled mellan 
Järnforsen och 
Målilla 2019/110 KD 

Kultur- och fritidsförvaltningen, turism- och 
informationschefen 

Cykelplan 2019/168 KD 
Kultur- och fritidsförvaltningen, turism- och 
informationschefen 

Stärka den 
medicinska 
kompetensen i 
äldreomsorgen 2020/145 KD Socialnämnden 
Hulingen runt 2020/177 V ÖSK 
Inventering av 
ödehus 2021/93 KD 

Samhällsbyggnadsgruppen, turism- och 
landsbygdsutveckling 

Moratorium 2021/127 C Kansliet 
Info hedersvåld 2021/135 KD Kf presidium  
Avgift för 
språktolkning 2021/134 SD Kansliet  
Offentliga toaletter 
vid 
strandpromenaden 2021/146 S, V  
Konst på 
kommunens 
fasadväggar 2021/151 S  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare 2021-09-29 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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