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2018-11-05

Meddelanden
1. Redovisningen av anslagen för särskilda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början Anslaget 2018 Återstår
650 000:- 400 000:- 250 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål:

Anslaget från årets början Anslaget 2018                  Återstår
18 289 400:- 2 775 000:-                    15 514 400:-

2. Information om ombudsvalet till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
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Motion om badplatsen vid Gåsehall i Virserum

Motionen avser att man iordningställer och förfinar badplatsen vid ”Gåsehall” (se markerat 

område på bifogad karta). Badvattnet vid Gåsehall är långgrunt med sandbotten och därför 

ypperlig som badplats för barnfamiljer. Badplatsens skötsel har dock under decennier 

försummats och är i behov av en upprustning. Även om badplatsen i sig inte är en kommunal

badplats finns det inget som hindrar att man genomför denna motion.

Följande anledningar till att badplatsen bör förbättras:

 Förskolan i Virserum använder denna plats som badplats.

 Naturcampingen intill Gåsehall skulle gynnas av att badplatsen förfinas och blir mer 

lättillgänglig och lockande, samt minimera skaderisken för badande.

 Badplatsen är en naturlig del av promenadstråket längs den natursköna Strandparken

och skulle på så vis även öka trivseln på orten.

Följande åtgärder skulle kunna förbättra badplatsen:

 Att gräskanten jämnas till längs med badplatsens kant då den är ganska hög på sina 

ställen, upp till lite drygt en halv meter. Idag riskerar mindre barn att få skador när de

ska tas sig ner till det svalkande vattnet.

 Att pinnar och löv tas bort och att det rensas upp på sandbottnen. 

Motion skriven av Alexander Steinvall Svensson, Centerpartiet, Virserum, den 2 september 

2018



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-06

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 130/2018 Dnr 2018/162

Val av borgerliga vigselförrättare 2019-2022 
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta föreslå följande 
som vigselförrättare:
  
Lars Rosander, Per-Inge Pettersson, Tomas Söreling, Lena Hasting, John 
Hoffbrink samt tjänsteman Helena Grybäck Svensson.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har skickat ut förfrågan om vigselförrättare där kommunen 
kan föreslå vilka som ska prövas för ett förordnande. Följande föreslås:

Lars Rosander (politiker)
Per-Inge Pettersson (politiker)
Helena Grybäck Svensson (tjänsteman)

På sammanträdet föreslår Silva Andersson, S att nominera Tomas Söreling, 
S och Lena Hasting, S. 

John Hoffbrink, SD ställer också upp för nominering.   

Beslutsunderlag
Förfrågan från länsstyrelsen

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Från: Länsstyrelsen Kalmar län <kalmar@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 22 oktober 2018 13:43
Till: vasterviks.kommun@vastervik.se; Kommun Vimmerby <kommun@vimmerby.se>; Info Torsås 
<info@torsas.se>; Kommunen Oskarshamn <kommunen@oskarshamn.se>; Kommun Mörbylånga 
<kommun@morbylanga.se>; Kommun Nybro <kommun@nybro.se>; Kommun Mönsterås 
<kommun@monsteras.se>; Kommun Kalmar <kommun@kalmar.se>; Kommun Högsby 
<kommun@hogsby.se>; kommunen <kommunen@hultsfred.se>; Kommun Borgholm 
<kommun@borgholm.se>; Kommunen Emmaboda <kommunen@emmaboda.se>
Ämne: Förfrågan borgerliga vigselförrättare

Begäran över förteckning på borgerliga vigselförrättare.

Ni ska senast den 16 november 2018 till Länsstyrelsen i Kalmar län inkomma med en 
förteckning över de borgerliga vigselförrättare som ska förordnas de kommande fyra åren. 

Av förteckningen ska namn, adressuppgifter och personnummer framgå. 

Förteckningen skickas till kalmar@lansstyrelsen.se

Med vänliga hälsningar

Kristine ”Kicki” Åkesson
Kommunikationsenheten, registrator
kristine.akesson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar
Besöksadress: Regeringsgatan 1
Telefon: 010 223 80 00, Fax: 010 223 81 10

www.lansstyrelsen.se, kalmar@lansstyrelsen.se  
Facebook: facebook.com/lstkalmar
Instagram:@lstkalmar, Twitter: @lstkalmar
LinkedIn: www.linkedin.com/company/lstkalmar/ 

Information om hur Länsstyrelsen Kalmar län behandlar 
personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-06

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 124/2018 Dnr 2015/120

Attraktiv arbetsgivare - 
kompetensförsörjningsplan
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
kompetensförsörjningsplanen som beskriver hur Hultsfreds kommun ska 
arbeta med strategisk kompetensförsörjning.  

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att denna plan samtidigt utgör svar på den 
granskningsrapport PwC överlämnade till kommunstyrelsen § 74/2018.

Sammanfattning
Målsättning med kompetensförsörjningsplanen är att säkra 
kompetensförsörjning på såväl kort som lång sikt. De övergripande 
strategierna är att förstärka organisationskulturen utifrån värdegrunden ”Du 
syns och hörs i Hultsfred” så att den genomsyrar samtliga delar i 
kompetensförsörjningen och att ha en gemensam ledarkultur som bygger på 
värdegrunden ”Du syns och hörs i Hultsfred!”.

Ärendebeskrivning
Uppdrag om en kompetensförsörjningsplan finns utifrån PwCs 
granskningsrapport där man efterlyser åtgärder. Därför har 
personalkontoret fått uppdraget att ta fram en kompetensförsörjningsplan. 
Kompetensförsörjningsplanen omfattar Hultsfreds kommun och dess bolag. 
Planen har utarbetats gemensamt mellan personalkontoret och 
informationsenheten, med nyckelpersoner på barn- och 
utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen och i diskussioner med 
koncernledningens arbetsutskott och koncernledningen

Den övergripande målsättning med kompetensförsörjningsplanen är att 
säkra kompetensförsörjning på såväl kort som lång sikt. Övergripande 
strategier är att förstärka kommunens organisationskultur utifrån 
värdegrunden ”Du syns och hörs i Hultsfred” så att den genomsyrar 
samtliga delar i kompetensförsörjningen och att ha en gemensam 
ledarkultur som bygger på värdegrunden ”Du syns och hörs i Hultsfred!”. 

För att lyckas med den övergripande målsättningen presenterar 
kompetensförsörjningsplanen ett antal områden med tillhörande 
målsättningar och strategier som symboliseras genom HR-hjulet; attrahera, 
rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avsluta. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-06

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Attrahera

Rekrytera

Introducera

Utveckla

Behålla

Avsluta

Våra målsättningar inom de olika områdena är
 Attrahera: Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.
 Rekrytera: Vi vill rekrytera medarbetare med rätt kompetens och 

med en attityd som överensstämmer med vår värdegrund ”Du syns 
och hörs i Hultsfred!”.

 Introducera: Vi ska ha en introduktion för nya medarbetare som 
erbjuder bästa tänkbara start. 

 Utveckla och behålla: Våra medarbetare ska vara stolta över sitt 
arbete och känna sig delaktiga i Du syns och hörs-andan. 
Medarbetare hos oss ska vara friska och uppleva att de har möjlighet 
till karriär- och utvecklingsmöjligheter.

 Avsluta: Medarbetare ska ges ett så bra avslut som möjligt och att 
den individuella kompetensen blir allmän och organisatorisk.

Till stöd för kompetensförsörjningsplanen finns en tänkt marknads- och 
aktivitetsplan. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från personalkontoret 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 231/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige

Figur 1, HR-hjulet
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-06

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 125/2018 Dnr 2015/120

Attraktiv arbetsgivare - förslag till uppdrag 
förmåner
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att ge uppdrag 
till personalkontoret om att ta fram förmåner inom specifika områden 
kopplade till kompetensförsörjningsplanen och värdegrunden ”Du syns och 
hörs i Hultsfred”. Dessa områden är flexibelt arbetsliv, livslångt lärande, 
balans i livet och trygg framtid. Inom områdena återfinns förmåner som 
handlar om hälsa, trivsel, ekonomi, utveckling, ledigheter och pension.
Vidare föreslås att redovisning av uppdraget ska ske under första kvartalet 
2019.

Sammanfattning
I och med förslag till kompetensförsörjningsplanen föreslås om att ge 
uppdrag till personalkontoret om att ta fram förmåner inom specifika 
områden kopplade till kompetens-försörjningsplanen och värdegrunden 
”Du syns och hörs i Hultsfred”.

Ärendebeskrivning
I Hultsfreds kommun finns redan ett antal förmåner, såväl kollektivavtalade 
förmåner som förmåner initierade av arbetsgivaren. I vårt fortsatta arbete 
med att utveckla förmånerna ser vi det som särskilt viktigt att knyta dessa 
nära organisationens kompetensförsörjningsplan och vår värdegrund ”Du 
syns och hörs i Hultsfred”. Syftet med det fortsatta arbetet ska se utifrån en 
förmånsstrategi för att nå målsättningen i kompetensförsörjningsplanen - att 
säkra kompetensförsörjningen på så väl kort som lång sikt. 

Följande områden har identifierat som särskilt viktiga för våra medarbetare. 
Inom ramen för dessa områden ser vi ett värde av att dels förädla våra 
befintliga förmåner och dels utveckla nya. Områdena är flexibelt arbetsliv, 
livslångt lärande, balans i livet och trygg framtid. Inom områdena återfinns 
förmåner som handlar om hälsa, trivsel, ekonomi, utveckling, ledigheter 
och pension. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelser från personalkontoret
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-06

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 117/2018 Dnr 2018/156

Mål och budget 2019 - driftbudget samt mål och 
nyckeltal (ny mandatperiod)
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna det 
reviderade förslaget till driftbudget för år 2019 och plan 2020–2021.

Sammanfattning
Reviderat förslag till mål och budget för 2019 överlämnas till 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Vid valår ska budgeten godkännas av det nya kommunfullmäktige. 
Budgetförslag för driftbudget 2019 samt mål och nyckeltal godkändes i 
kommunfullmäktige § 77/2018-06-25.

Revidering har skett utifrån senaste prognoser och ändrat befolkningsantal.  
Vid kommunfullmäktige i juni 2018 beslutade kommunfullmäktige 
godkänna att de som vill kunde använda föreslagna mål och nyckeltal redan 
för 2018.    

Anslag för oförutsedda behov
Anslaget för oförutsedda behov till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förfogande föreslås till 50 000 kronor.

Anslaget för oförutsedda behov till kommunstyrelsens förfogande föreslås 
till 400 000 kronor.

Anslaget för oförutsedda behov till kommunfullmäktiges förfogande 
föreslås till 650 000 kronor.

Anslaget för särskilda ändamål föreslås till 37 819 900 kronor avseende 
löneökningar för 2019.

Beslutsunderlag
Förslag till driftbudget 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 234/2018 

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-06

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 118/2018 Dnr 2018/157

Mål och budget 2019 - Investeringsbudget (ny 
mandatperiod)
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till 
investeringsbudget 2019.

Protokollsanteckning
Tomas Söreling, Tommy Rälg, Rosie Folkesson, Lena Hasting och Silva 
Andersson, samtliga S, lämnar följande protokollsanteckning:

”Frågan om utveckling av Hagadal får återkomma när kommunfullmäktige 
ska besluta om ombudgetering för 2019.” 

Ärendebeskrivning
Ett förslag till investeringsbudget 2019 har sammanställts av 
ekonomikontoret inför behandling av budget i kommunfullmäktige juni 
2018.

Med anledning av ny mandatperiod ska budgeten antas av det nya 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 235/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-06

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 119/2018 Dnr 2018/158

Mål och budget 2019 - taxor (ny mandatperiod)
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxorna för 
2019.

Ärendebeskrivning
Förslag till taxor för år 2019 har lämnats av nämnder och förvaltningar som 
sedan sammanställts av ekonomikontoret.

Kommunfullmäktige beslutade § 79/2018 att godkänna förslaget. Med 
anledning av ny mandatperiod ska det nya kommunfullmäktige fastställa 
taxorna då de ingår i budgeten. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-06

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 120/2018 Dnr 2018/155

Mål och budget 2019 -  upptagande av lån och 
borgen (ny mandatperiod)
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente bemyndiga kommunstyrelsen att vid behov 
för kommunens räkning, utöver rörelsekredit, uppta tillfälliga lån under 
2019 inom ramen 30 mnkr.

Vidare föreslås att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att omsätta lån 
upp till motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 
2019 och att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 
2019 med totalt 110 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
vidare att såsom för egen skuld ingå borgen för

 AB Hultsfreds Bostäders låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 230 mnkr

 Hultsfreds Kommunala Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett 
lånebelopp om totalt 130 mnkr

 RockCity Hultsfred AB:s (Hultsfreds Kommunala Industri AB:s 
helägda dotterbolag) låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om 
totalt 16,8 mnkr

 Hultsfred Trygga Hems (ekonomisk förening i samverkan med 
Riksbyggen) låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om totalt 173,7 
mnkr



Ärendebeskrivning
När nytt kommunfullmäktige tillträtt ska beslut om budget 2019 tas. 
Ärendet var tidigare uppe i kommunfullmäktige § 80/2018-06-25.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 236/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-06

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 121/2018 Dnr 2018/154

Mål och budget 2019 - Utdebitering 2019 (ny 
mandatperiod)
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utdebitering av 
kommunalskatt för år 2019 är oförändrad, det vill säga 21,91 per 
skattekrona.

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen lämnar förslag om oförändrad utdebitering av
kommunalskatt för år 2019.

Med anledning av ny mandatperiod ska nya kommunfullmäktige ta beslut 
vad gäller mål och budget 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 238/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-06

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 123/2018 Dnr 2018/153

Kommunens äldreboenden beslut 2-4
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. AB Hultsfreds Bostäder till KHF Hultsfred Trygga hem ska sälja 
anvisade fastigheter vid Klockargården och Lundagården. Priset ska 
vara enligt tidigare utförd marknadsvärdering av fastigheterna.

2. kommunen ska sälja anvisad fastighet vid Knektagården till föreningen 
enligt senare upprättade köpekontrakt. Priset ska vara kommunens 
bokförda värde vid försäljningstillfället.

3. ge KHF Hultsfred Trygga Hem i uppdrag att genomföra om-, till- och 
nybyggnation på de berörda fastigheterna samt Lindgården som 
tidigare övertagits av föreningen.  

4. kommunen lämnar till KHF Hultsfred Trygga Hem kommunal borgen 
med 290,5 mnkr utöver tidigare lämnade 173,7 mnkr.

5. en förutsättning för försäljningen av fastigheterna är att försäljningen 
kommer till stånd i enlighet med Lag (2002:93) om kooperativ 
hyresrätt.

Slutligen föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges beslut och att teckna 
kontrakten för försäljning av fastigheten vid Knektagården.

Åke Nilsson, KD, tillika ordförande i AB Hultsfreds Bostäder (ABHB) 
deltar inte i beslutet med anledning av punkt 1 där ABHB säljer fastigheter. 

Sammanfattning
I kommunfullmäktiges beslut § 131/2017 togs beslut om att sälja 
fastigheter för att bilda kooperativa hyresrättsföreningen vad gäller 
äldreboenden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade, KF § 131/2017, att kommunen tillsammans 
med Riksbyggen bildar en kooperativ hyresrättsförening. Processen delades 
upp i fyra delar;

Beslut 1
Köp av fastigheterna Hemgården, Ekliden samt Lindgården
 Nybyggnation 20 lgh Hemgården
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-06

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

 Om- och tillbyggnad Hemgården (utöka med 3 platser samt byggnation 
tillagningskök)
 Nybyggnad 7 trygghetslägenheter Ekliden
 Mindre åtgärder färgsättning mm Ekliden

Beslut 2
Köp av fastigheterna Klockargården samt Lundagården
 Om- och tillbyggnad Klockargården (SÄBO)
 Nybyggnation 5 trygghetslägenheter Lundagården
 Om- och tillbyggnation Lundagården (SÄBO)

Beslut 3
Köp av fastighet Knektagården
 Ombyggnation Knektagården

Beslut 4
Om- samt tillbyggnation Lindgården

KHF Hultsfred Trygga hem är bildad tillsammans med Riksbyggen och har 
förvärvat fastigheterna enligt beslut 1, även åtgärderna enligt beslutet har 
påbörjats. Nästa etapp innebär att AB Hultsfreds Bostäder och kommunen 
ska sälja resterande fastigheter. Föreningen kan sedan påbörja planering 
och projektering av åtgärder.

Yrkande
Tomas Söreling, S yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 241/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-06

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 126/2018 Dnr 2018/5

Redovisning av motioner under beredning 2018
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av 
motioner under beredning per 2018-10-31.

Sammanfattning
Kommunkansliet har i uppdrag att två gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige vad gäller motioner under beredning.
Redovisningen är nu uppdaterad efter kommunfullmäktiges senaste 
sammanträde 2018-10-29.

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har tagit fram en sammanställning över motioner som är under 
beredning per 2018-10-31. Det är 23 motioner. Den äldsta är från 
2016-05-30.

Sänk avgiften för att pröva 
strandskyddet 2016/78 KD Au innan årsskiftet
Gratis busskort inom Hultsfreds kommun 2017/65 S Infrastrukturkansliet
Återinrättande av nämnd för kultur, 
idrott, föreningar och turism 2017/95 V Au innan årsskiftet

Belysning av väg i Virserum
2017/10
1 SD ÖSK

Ta vara på varje orts starka sidor
2017/11
1 S,V

Kultur- och 
fritidschefen, 
informationschef

Utbildning för hemtjänstens personal i 
säkrare och tryggare bilkörning

2017/11
9 S Socialnämnden

Satsning på motion och ökad trygghet i 
Järnforsen

2017/12
2

KD,
S

Kultur- och 
fritidsförvaltningen, 
ÖSK

Belysning av Badstigen i Virserum
2017/13
9 SD ÖSK

Förebygg fallolyckor för våra äldre
2017/15
4 L Au innan årsskiftet

Konkreta åtgärder för förbättrad 
folkhälsa nr 1

2017/16
4 C

ÖSK, barn- och 
utbildningsförvaltninge
n

Konkreta åtgärder för förbättrad 
folkhälsa nr 2

2017/16
5 C

Kultur- och 
fritidskontoret

123



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-06

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Avsluta kommunens engagemang i 
vindkraftsprojektet

2017/16
3 SD Au innan årsskiftet

Rastplats för hundar
2017/17
3 S

ÖSK, kultur- och 
fritidsförvaltningen

Parkeringsmöjligheter vid förskolan i 
Mörlunda 2018/28 KD

ÖSK, barn- och 
utbildningsnämnden

Förbjud tiggeri på offentliga platser 2018/30 SD Kommunkansliet
Dra ner på plastanvändningen på 
kommunens arbetsplatser 2018/39 SD

Hållbarhetsstrateg, 
servicechef

Busskommunikationer inom kommunen 2018/47 SD Utvecklingskontoret
Kulturminnesvårdsprogram 2018/69 KD Stadsarkitekten

Inga privata bilar i tjänsten
2018/11
5 S

Perosnalkontoret, 
socialnämnden, 
serviceenheten

Skapa mer ljuv musik på våra 
äldreboenden

2018/11
9 S

Socialnämnden, kultur- 
och fritidsförvaltningen

Höj standarden på vuxenutbildningen i 
stort

2018/12
7 S

Barn- och 
utbildningsnämnden

Vårda vårdpersonalen
2018/13
1 KD Socialnämnden

Ökad demokrati och öppenhet i 
Hultsfreds kommun - webbsänd 
kommunfullmäktige

2018/13
7 L Informationsenheten

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelser per 2018-10-17 och 2018-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 244/2018 

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-06

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 127/2018 Dnr 2018/144

Avslut av Regionförbundet i Kalmar län
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:
1. Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas och därmed träda i 
likvidation den 1 januari 2019.
2. Godkänna ändringar i förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar 
län enligt förslag. Ändringarna börjar gälla från och med 1 januari 2019.
3. Godkänna ändringar i reglementet för Regionförbundet i Kalmar län 
enligt förslag. Ändringarna börjar gälla från och med 1 januari 2019.
4. Till ledamot och ersättare i regionförbundets styrelse för att hantera 
årsredovisning för 2018 samt likvidationen av Regionförbundet i Kalmar 
län föreslås Lars Rosander som ledamot och Åke Bergh till ersättare.  

Sammanfattning
Regionförbundet har översänt hemställan om vissa beslut för att kunna 
avveckla förbundet.

Ärendebeskrivning
För att hantera avslutet av Regionförbundet i Kalmar län behöver det finnas 
en styrelse även under en del av 2019. Deras uppdrag är att hantera 
regionförbundets årsredovisning 2018 samt själva likvideringen av 
förbundet. 

Med anledning av detta har regionförbundet översänt skrivelse med 
hemställan om att förbundets huvudmän godkänner de punkter som finns i 
förslag ovan.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Regionförbundet i Kalmar län
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 242/2018 

Skickas till
Kommunfullmäktige

151



156




	Kallelse förstasida
	Meddelanden
	Meddelanden 2018-11-19

	Val av borgerliga vigselförrättare 2019-2022
	Beslut KS 2018-11-06
Val av borgerliga vigselförrättare 2019-2022 (KS)
	Val av borgerliga vigselförrättare

	Attraktiv arbetsgivare - kompetensförsörjningsplan - arbetsgruppen ca kl. 19.20
	Beslut KS 2018-11-06
 Attraktiv arbetsgivare - kompetensförsörjningsplan
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse Kompetensförsörjningsplan
	Sida 1
	Sida 2

	Kompetensförsörjningsplan  ksau 181023 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23


	Attraktiv arbetsgivare - förslag till uppdrag förmåner
	Beslut KS 2018-11-06
Attraktiv arbetsgivare - förslag till uppdrag förmåner
	Tjänsteskrivelse förmåner

	Mål och budget 2019 - driftbudget samt mål och nyckeltal (ny mandatperiod)
	Beslut KS 2018-11-06
Mål och budget 2019 - driftbudget samt mål och nyckeltal (ny mandatperiod) 
	Mål och budget 2019 ny efter valet
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63
	Sida 64
	Sida 65
	Sida 66
	Sida 67
	Sida 68
	Sida 69
	Sida 70
	Sida 71
	Sida 72
	Sida 73
	Sida 74
	Sida 75


	Mål och budget 2019 - Investeringsbudget (ny mandatperiod)
	Beslut KS 2018-11-06
Mål och budget 2019 - Investeringsbudget (ny mandatperiod)
	Investeringsbudget - ny mandatperiod för kommunfullmäktige

	Mål och budget 2019 - taxor (ny mandatperiod)
	Beslut KS 2018-11-06
Mål och budget 2019 - taxor (ny mandatperiod)
	Mål och budget 2019 - taxor

	Mål och budget 2019 -  upptagande av lån och borgen (ny mandatperiod)
	Beslut KS 2018-11-06
Mål och budget 2019 -  upptagande av lån och borgen (ny mandatperiod)
	Tjänsteskrivelse upptagande av lån och borgen_

	Mål och budget 2019 - Utdebitering 2019 (ny mandatperiod)
	Beslut KS 2018-11-06
Mål och budget 2019 - Utdebitering 2019 (ny mandatperiod)
	Tjänsteskrivelse Utdebitering 2019 2018-10-11

	Kommunens äldreboenden beslut 2-4
	Beslut KS 2018-11-06
Kommunens äldreboenden beslut 2-4
	Sida 1
	Sida 2

	Kommunens äldreboenden beslut 2-4
	Sida 1
	Sida 2


	Redovisning av motioner under beredning 2018
	Beslut KS 2018-11-06
Redovisning av motioner under beredning 2018
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse motioner under beredning - uppdaterad 2018-10-31
	Sida 1
	Sida 2

	Motionerna uppdaterad 2018-10-31
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24


	Avslut av Regionförbundet i Kalmar län
	Beslut KS 2018-11-06
Avslut av Regionförbundet i Kalmar län
	Reglemente-styrelsen likvidation förslag
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Avslut av Regionförbundet i Kalmar län
	Sida 1
	Sida 2

	Förbundsordning RF likvidation förslag docx
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Rapport från Regionförbundets verksamheter
	Delårsrapport för Regionförbundet i Kalmar län
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47

	Missiv delårsrapport Regionförbundet 2018
	Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2018 för Regionförbundet
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8

	Revisorernas granskning av delårsrapporten
	Protokollsutdrag Regionförbundet




