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KSAU § 25/2022 Dnr 2020/155 

Information och beslut om fortsatt process för 
vindbruksplan  
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit information och återkommer med besked till 
miljö- och byggnadskontoret om fortsatt hantering.  

Sammanfattning 
Uppdrag har getts om att ta fram en ny vindbruksplan för Hultsfreds 
kommun som ett tematiskt tillägg till nuvarande översiktsplan som ska 
ersätta befintligt kapitel om vindkraft.  

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. Då det skett förlängning av samrådstiden har det dröjt men nu har 
en sammanställning gjorts.  

Tjänstepersoner från miljö- och byggnadskontoret informerar om den 
fortsatta gången vad gäller vindbruksplanen.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 89/2020, 216/2020, 78/2021, 
108/2021, 125/2021, 150/2021, 203/2021, 234/2021 
Vindbruksplan för Hultsfreds kommun 
Miljökonsekvensbeskrivning för vindbruksplanen 
Tjänsteskrivelse samhällsplanerare 2021-06-01 
Kommunstyrelsen § 73/2021 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadskontoret 
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KSAU § 26/2022 Dnr 2022/32  
 
Utredning gällande Knektagården i Hultsfred   
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger uppdrag till socialnämnden att med 
stöd av AB Hultsfreds Bostäder och Östra Smålands Kommunal-
teknikförbund (ÖSK) utreda ändamålsenliga lokaler för socialförvaltningen 
verksamheter som idag bedrivs på Knektagården. 
 
Utredningen bedöms kosta 1 mnkr där finansiering sker med 500 tkr för år 
2022 och 500 tkr för år 2023 via projekt ”Omstrukturering sociala 
verksamheter”. Då detta innebär ett överskridande med 200 tkr år 2023 
föreslås att den delen av finansieringen lyfts i budgetberedningen inför 
budget 2023.  
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen är i behov av ändamålsenliga lokaler för de 
verksamheter som idag bedrivs på Knektagården. För att komma i gång 
med projektering behöver medel tillskapas. En utredning har till syfte att 
sammanställa verksamhetens behov- och kravanalys som mynnar ut i en 
kostnadsbedömning för ombyggnation av Knektagården eller andra 
lämpliga lokaler i kommunen.  
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån den äldreboendeutredning som gjordes 2016 beslutade 
kommunfullmäktige kf §131/2017, att Knektagården skulle förvärvas och 
byggas om av KHF Hultsfreds Trygga Hem.  
 
Socialförvaltningen har gjort en översyn av behoven av lokaler till sin 
verksamhet på Knektagården enligt beslut i socialnämnden § 124/2020.  I 
beslutet föreslår också socialnämnden att kommunfullmäktige behåller 
Knektagården i kommunal ägo och att ombyggnation sker i kommunal regi.  
 
Kommunfullmäktige tog beslut § 8/2021 att Knektagården ska vara kvar i 
kommunal ägo och ombyggnation ska ske i kommunal regi. 
 
Socialförvaltningen har idag många olika verksamheter på Knektagården. 
Vid genomgång i socialnämnden § 124/2020 togs beslut om vilka 
verksamheter som i framtiden kan vara kvar på Knektagården och vilka 
som ska flyttas till andra lokaler i Hultsfred. Detta finns i bilaga i ärendet. 
 
Utredningen ska utgå från verksamhetens lokalbehov idag och i framtiden 
på ett sådant sätt att lokaler och utemiljö blir en så naturlig och stödjande 
del som möjligt för verksamheten. 
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Utredningen behöver alltså även besvara huruvida det finns ett behov av 
planläggning av området samt vilka infrastrukturåtgärder som behöver 
genomföras som minimum. Byggnaden är i behov av en helhetsöversyn för 
att säkerställa den bästa möjliga lösningen för verksamheten. 
 
Utredningen kommer att behövas stämmas av med kommunstyrelsens 
arbetsutskott minst en gång innan slutredovisning. Det kan under arbetets 
gång framkomma konsekvenser som innebär större förändringar vilka 
behöver förankras politiskt. Exempel på frågeställningar som kan behövas 
stämmas av är bland annat tidigare konstaterade fråga om planläggning. 
Det kan också visa sig att ombyggnationsåtgärder passerar gränsen för att 
det blir aktuellt med nyproduktion i stället och då kan även lokaliseringen 
behöva omvärderas.  
 
En viktig fråga som arbetsgruppen redan konstaterat är att oavsett vad 
utredningen mynnar ut i för förslag behöver permanenta beslut fattas för 
vidare hantering av Knektagårdens område.  
 
Arbetsgruppen som kommer att jobba med utredningen består av 
representanter från såväl verksamheten som ABHB och ÖSK. 
 
Förslag till finansiering för utredning 
Finansiering för utredning av ändamålsenliga lokaler för verksamheterna på 
Knektagården, bedöms till 1 mnkr fördelat 500 tkr 2022 respektive 500 tkr 
2023. Finansiering föreslås via projekt Omstrukturering sociala 
verksamheter, där det 2022 finns 500 tkr och 2023 300 tkr. Ärendet 
gällande nytt LSS-boende (ersättning för Berguven) har redan i 
arbetsutskottet fått klartecken att använda samma budget för den 
projektering som startas för det projektet.   
 
Ärendet föreslås remitteras till budgetberedningen inför budget 2023. 
 
Finansiering av eventuell detaljprojektering och entreprenad får hanteras i 
kommande politiska processer efter delavstämningar av utredningen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor  
 
Skickas till 
Socialnämnden 
ABHB 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 27/2022 Dnr 2019/159  
 
Byggnation av en ny gruppbostad  
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit lägesrapporten där arbetsgruppen nu får 
återkoppla till socialnämnden om fortsatt hantering i ärendet.  
 
Arbetsutskottet lämnar också förslag om att se över om det finns något hos 
SKR/Adda vad gäller utformning och upphandling av gruppbostäder.  
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har lämnat förslag om utredning för en nybyggnation av 
gruppboende i Hultsfreds tätort.  
 
Ärendebeskrivning 
Gränsgatan 9 i Hultsfred är en gruppbostad inom omsorgen för personer 
med funktionsnedsättning (OF), främst för personer med autism. En 
nybyggnation skulle innebära att den enskildes behov i högre grad skulle 
tillgodoses samt minska kostnader. 
 
Socialnämnden beslutade § 109/2019 att föreslå kommunstyrelsens 
arbetsutskott att utreda kostnaden och möjliga geografiska placeringar för 
en nybyggnation av gruppboende med fem eller sju lägenheter för att kunna 
inkludera en intäkt för två externa placeringar. Arbetsutskottet beslutade § 
228/2019 att ge AB Hultsfreds Bostäder i uppdrag att i samråd med 
socialnämnden utreda kostnad och möjliga placeringar i Hultsfreds tätort. 
På arbetsutskottets sammanträde § 196/2021 redovisades en utredning där 
arbetsutskottet gav uppdrag om att påbörja förprojektering.  
 
På dagens möte redovisas en kostnadsbedömning för byggnation av en ny 
gruppbostad. Representanter från socialförvaltningen, ekonomikontoret och 
AB Hultsfreds Bostäder redogör för ärendet.    
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 109/2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 228/2019, 196/2021 
Tjänsteskrivelse 2021-09-06 
 
Skickas till 
Socialnämnden 
Ekonomikontoret 
AB Hultsfreds Bostäder 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
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KSAU § 28/2022 Dnr 2020/130  
 
Stationsområdet i Hultsfred  
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit en aktuell lägesrapport. 
 
Sammanfattning 
En arbetsgrupp ser över stationsområdet i Hultsfred som ett samlat 
besöksmål för dressin och smalspår. 
 
Ärendebeskrivning 
Turism- och informationschef Malin Albertsson och projektchef Jens 
Karlsson, Östra Smålands Kommunalteknikförbund lämnar en lägesrapport 
i översynen av stationsområdet i Hultsfred. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 183/2020 
 
Skickas till 
Turism- och informationschef 
Projektchef 
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KSAU § 29/2022 Dnr 2022/26  
 
Utökning av lokaler för Vena skola och 
Ekbackens förskola  
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att i 
samråd med AB Hultsfreds Bostäder, Östra Smålands Kommunalteknikför-
bund och miljö- och byggnadsnämnden ta fram ett förslag på en permanent 
lösning. 
 
Sammanfattning 
Elevantalet har ökat på Vena skola och det finns behov av utökade lokaler. 
Barn- och utbildningsnämnden har översänt förslag för att lösa skolans 
lokalproblem genom moduler. 
 
Ärendebeskrivning 
Inför höstterminen 2017 utökades skolan med ett klassrum och ett 
grupprum för att kunna ta emot fler elever på Vena skola. Samma behov 
fanns även inom förskolan som hade ett ökat antal barn som skulle skrivas 
in. I augusti 2017 var det 57 elever på Vena skola och under höstterminen 
2021 har skolan 91 elever fördelade från förskoleklass upp till årskurs 6. 
Orsakerna till ökningen är inflyttning till Vena under de senaste åren.  
 
Inför höstterminen 2022 finns det behov av att utöka skolans lokaler 
ytterligare för att få plats. I arbetsmiljöronden under 2021 har det 
framkommit att det saknas grupprum samt arbetsplatser för personal. 
Kurator och specialpedagog saknar rum att tillgå på skolan.  
 
Elevprognosen för Vena skola för läsåren 2022-2027 visar på 89-93 elever 
per läsår. Skolan behöver även ha plats för nyinflyttade familjer till Vena 
de kommande åren. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 85/2021 att äska medel från 
kommunfullmäktige för hyra av en tvåvåningsmodul med tillagningskök 
och matsal till Ekbackens förskola från den 1 juli 2022. Engångskostnader 
uppgår till 1 650 000 kronor och driftskostnader för 2022 uppgår till 918 
500 kronor. Kostnaderna ryms inte inom befintlig budget och beslutet kan 
endast utföras om äskade medel beviljas.   
 
På sammanträdet redogörs för kostnader vad gäller hyra för tvåvånings- 
modul. Samtidigt lyfts frågan om permanent lösning i form av en ny-
byggnation.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2021-12-06 
Barn- och utbildningsnämnden § 85/2021 
 
Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
AB Hultsfreds Bostäder 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Ekonomikontoret 
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KSAU § 30/2022 Dnr 2022/30  
 
Skrivelse angående kvarteret Väduren 4, 
Bastugatan i Virserum 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar besvara skrivelsen med att det inte är aktuellt med 
något erbjudande enligt förslaget i skrivelsen utan det tidigare beslutet står 
fast. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett brev har kommit till kommunstyrelsen om det rivningshotade kvarteret 
Väduren 4, Bastugatan i Virserum. I stället för att det rivs föreslås att det 
erbjuds Migrationsverket för en krona.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse, daterad januari 2022  
 
Skickas till 
Skriftställaren 
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KSAU § 31/2022 Dnr 2022/31  
 
Redovisning av konsumentvägledning, 
kommunjurist och Överförmyndare i 
Samverkan 2021 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommunkansliet överlämnar redovisning för 2021 om 
konsumentvägledning, kommunjuristen och Överförmyndare i Samverkan 
(ÖiS). 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Kommunen köper tjänster genom avtal vad gäller konsumentvägledning 
och kommunjurist och samverkansavtal om överförmyndare enligt 
följande: 
 
Konsumentvägledning 
Konsumentvägledningen sköts av Oskarshamns kommun och förlängs med 
ett år i taget om inte uppsägning sker 6 månader före avtalets utgång. I 
avtalet ingår besök av konsumentvägledare vid två tillfällen motsvarande 
två halvdagar. Avtalet tecknades 2012. 
 
Kommunjurist 
Kommunjuristen utgår från Vimmerby kommun och har uppdrag i 
Hultsfreds, Kinda och Vimmerby kommuner. Avtalet löper i intervall om 
två år och förlängdes 1 februari 2020. Även här gäller uppsägning 6 
månader före avtalets utgång. Avtalet tecknades 2012. 
 
Överförmyndare i samverkan 
Kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn samverkar 
inom överförmyndarverksamheten. Denna samverkan startade 2011. 
 
Verksamheten drivs från ett gemensamt kontor i Högsby. Namnet på 
samverkansorganisationen är Överförmyndare i Samverkan 
Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås. 
 
Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen 
överförmyndare. Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter 
(med undantag av vissa beslut) till tjänstemännen på det gemensamma 

12



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-02-01 

2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

kontoret. Tjänstepersonerna är anställda av Högsby kommun och det är 
tjänstepersonerna som besvarar alla verksamhetsfrågor. 
 
Redovisning för 2021 
Konsumentvägledning 
Konsumentvägledningen hade 76 ärenden varav 2 rörde covid-19 (97 
ärenden 2020, 72 ärenden 2019). Det vanligaste ärendet handlade om fel i 
vara eller tjänst, nästan 34 % av inkomna ärenden. Det dominerande felen 
handlar om begagnade bilar och verkstadsbesök. Avtalsärenden har ökat. 
 
Det har inte varit några direkt utåtriktade aktiviteter med anledning av 
covid-19. 
 
Kommunjuristen 
Kommunjuristen har lämnat en ekonomisk redovisning för 2021. Vad 
gäller Hultsfred så är det uppdrag hos Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund, nämnder och förvaltningar samt Hultsfreds 
Kommunala Industri AB då det är främst fastighetsrätt och avtal som 
kommunjuristen hanterar.  
 
För 2021 blir fördelningen Hultsfreds kommun 55 %, Kinda kommun 10 % 
och Vimmerby kommun 35 %. Dessutom betalar Hultsfreds och Kinda 
kommuner 5 000 kronor vardera i reseersättning där även kostnader för 
fordon ingår. Totala kostnaden för Hultsfreds del blev 533 227 kronor. 
 
Fördelningen för 2020 var Hultsfreds kommun 55 %, Kinda kommun 15% 
och Vimmerby kommun 30 %.  
 
Överförmyndare i Samverkan (ÖiS)   
Organisationen omfattar 5,25 heltidstjänster för handläggning, administrat-
ion och arbetsledning. Antalet ärenden uppgick vid årsskiftet till 889 
(2020-12-31 864 ärenden, 2019-12-31 857 ärenden). 
 
Det är inte helt enkelt nu när det råder återhållsamhet med möten som gode 
männen har för att träffa bland annat sina huvudmän. Detta påverkar i sin 
tur att de inte alltid tar nya uppdrag som tidigare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 
 
Skickas till 
Kommunkansliet 
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