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Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 22 maj 2018 kl. 08:30-12.45
 

Beslutande Lars Rosander, C ej § 111
Anders Andersson, KD
Åke Bergh, M
Rosie Folkesson, S ej § 98
Tomas Söreling, S

Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef             Pär Edgren §§ 98-100
Britt Idensjö, sekreterare                    Mikael Lång §§ 98-100
Kjell Mellberg §§ 98-100                   Martin Snickars §§ 98-100, 108
Michael Leijonhud § 101                   Hans Andersson §§ 108-110
Sandra Örmander § 108                     Henric Svensson § 108

Utses att justera Tomas Söreling                                                 
Underskrifter Paragrafer 98-112

Sekreterare …………………………………………….
Britt Idensjö

Ordförande …………………………………………….
Lars Rosander                 Rosie Folkesson 
ej § 111                           § 111   

Justerande …………………………………………….
Tomas Söreling                       

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-05-22

Datum för anslags 
uppsättande 2018-05- Datum för anslags 

nedtagande 2018-06-
 

Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet

Underskrift …………………………………………….
Britt Idensjö
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Ärendelista  2018-05-22

§ 98 Lärcentrum 

§ 99 Finansiering av tjänst hösten 2018 - 
vuxenutbildningen

§ 100 Utökning av platser inom omsorgen på 
kvällar och helger samt inom förskolan

2018/64

§ 101 Bussar med mera 

§ 102 Skrivelse från Målilla Samhällsförening 
angående rastplats Målilla (nr 1)

2018/61

§ 103 Skrivelse från Målilla-Gårdveda 
Samhällsförening angående den digitala 
tavlan i Målilla (nr 2)

2018/62

§ 104 Skrivelse från Målilla-Gårdveda 
Samhällsförening angående 
laddningsstolpar i Målilla (nr 3)

2018/63

§ 105 Bildande av kommunförbund 2018/67

§ 106 Nytt bibliotek i Hultsfred 2016/165 

§ 107 Redovisning 2017 av samverkan och köpta 
tjänster 

2018/58

§ 108      

§ 109

Attraktiv arbetsgivare - lägesrapport 

Ny kultur- och fritidschef

§ 110 Granskning av strategisk personal- och 
kompetensförsörjning

2018/72

§ 111 Skolskjuts Prolympia - arbetsgrupp

§ 112 Anmälningsärenden 2018 2018/1
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KSAU § 98/2018 Dnr 2018/77

Bildande av Lärcentrum
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta om att bilda Lärcentrum enligt beslutsunderlaget.

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att Lärcentrum ska organiseras 
under barn- och utbildningsnämnden.

Detta under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige om bildande av lärcentrum. 

Jäv
Rosie Folkesson, S deltar inte i ärendet eller beslutet på grund av jäv.

Sammanfattning
Kommunchef Lars-Erik Rönnlund och barn- och utbildningschef Martin 
Snickars har tagit fram ett beslutsunderlag om att slå ihop 
Vuxenutbildningen och Campus till en enhet för att bilda Lärcentrum.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i samråd med barn- och 
utbildningsnämndens presidium (ksau § 14/2018-01-23) gett kommunchef 
och barn- och utbildningschef i uppdrag att utreda bildandet av ett 
lärcentrum. Detta genom att i första hand fusionera Vuxenutbildningen och 
Campus.   

Regeringen har tagit initiativ till att satsa på lärcentrum i Sverige. För att 
studerande inom vuxenutbildningen och andra utbildningsformer ska få ett 
bättre stöd i sitt lärande har regeringen fattat beslut om ett nytt statsbidrag 
för lärcentrum. Syftet är att stimulera utvecklingen av lärcentrum i 
kommunerna och därmed skapa bättre förutsättningar för de studerande.

Lärcentrum
Lärcentrum är en öppen miljö inom kommunal vuxenutbildning, där de 
studerande kan få hjälp med studierna av lärare och annan personal. 
Lärcentrum är tillgängliga för flera former av studier – från komvux till 
yrkeshögskola, universitet och högskola. Det är också en mötesplats för de 
studerande och en möjlighet att få exempelvis extra hjälp med svenska 
språket.   

Förslaget
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De uppdrag som Vuxenutbildningen och Campus tidigare haft bibehålles 
och utökas med lärcentrumuppdraget. I ärendet finns beskrivning om 
lärcentrumuppdraget, det vill säga slå samman Vuxenutbildningen och 
Campus samt idén med lärcentrum. 

Genom att organisera allt detta tillsammans så äger en och samma 
kommunal verksamhet makt och ansvar för vuxnas lärande. Likaså att 
matcha det mot arbetsmarknadsbehovet. Lärcentrums uppdrag formuleras 
därför i termer av vad som ska åstadkommas, inte i vilken utbildningsform.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med beslutsunderlag 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 99/2018 Dnr 2018/78 

Finansiering av tjänst hösten 2018 - 
vuxenutbildningen
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anslå 300 000 kronor ur 
kommunstyrelsens anslag för oförutsett ”Fri 500” för att möjliggöra 
tidigareläggning av tjänst till vuxenutbildningen.

Ärendebeskrivning
Vuxenutbildningen har framfört önskemål om att få tidigarelägga en tjänst 
till hösten 2018. I förslaget till budget 2019 finns ett äskande med utökning 
av tre tjänster för grundläggande vuxenutbildning.

Barn- och utbildningschef Martin Snickars redogör för ärendet.

Detta skulle innebära att 300 000 kronor behöver anslås redan 2018.     

Skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret
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KSAU § 100/2018 Dnr 2018/64

Utökning av platser inom omsorgen på kvällar 
och helger samt inom förskolan
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att en utökning med en förskoleverksamhet med två avdelningar får 
göras enligt förslaget. Kostnaden för 2018 uppgår 1 741 250 kronor och 
föreslås belasta årets resultat. 

Utökningen förutsätter att äskandet godkänns i budget år 2019.

Sammanfattning
Antalet barn i kö till en plats i förskolan är stort. Regelverket säger att alla 
ska erbjudas plats i förskola inom fyra månader. Antalet platser inom 
förskolan behöver utökas.

Behovet av omsorg under kvällar och helger har ökat konstant sedan 
öppnandet. Alla vårdnadshavare som har behov kan inte erbjudas plats. 
Antalet platser för omsorg på kvällar och helger behöver utökas. 

Ärendebeskrivning
I slutet av 2014 kunde Hultsfreds kommun inte längre ta emot alla barn som 
stod i kö till förskolan inom utsatt tid. Under 2015 fortsatte ökningen av 
antalet barn som stod i kö. Under 2016 och 2017 har antalet barn som står i 
kö fortsatt att öka vilket gör att antalet platser i förskolan inte räcker till. 

Det är totalt 223 barn i kö till förskoleplats i Hultsfreds kommun i april 2018. 
85 av dessa barn står i kö till förskoleplats i Hultsfreds tätort. Kön ökar varje 
månad fram till sommaren då de barn som ska börja förskoleklass slutar i 
förskolan. 

Förskolan kan inte garantera att alla som är i behov av en plats i förskolan 
utifrån regelverket som säger att alla ska erbjudas plats inom fyra månader. 

Tidigare beslut om utökningar inom förskolan:
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-21, § 30/2016,  utifrån barn- och 
utbildningsnämndens förslag, § 20/2016-02-29, att utöka med två 
avdelningar vid Venhaga förskola i Målilla och med tre avdelningar på 
Råsebäckstomten (Råsebäcks förskola) för att tillgodose behovet av 
förskoleplatser.
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Furuängens förskola utökades med en avdelning från och med januari 2017. 
Den nya avdelningen är en femårsgrupp och placerad på Emådalskolan.
Brådskande delegationsbeslut av ordförande 2017-03-28: Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att flytta en modul med två avdelningar från 
Virserum till Vena och placera den på fotbollsplanen i anslutning till 
förskolan. Kostnaderna för flytt och hyra av modul tas från driftbudget 2017. 
(Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-12, § 40/2017, godkänner 
redovisningen av delegationsbeslutet) Förskolan Ekbacken i Vena utökas 
med en avdelning. Förskolan lämnar samtidigt de två klassrummen i 
skolbyggnaden.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-04-12, § 36/2017, att utöka 
Silverliljans förskola och Silverdalens skola med lokaler genom att hyra de 
före detta förskolelokalerna på Mejerigatan av Hultsfreds bostäder. 
Silverliljans förskola utökas med en avdelning från och med augusti 2017.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24, § 54/2017, att utöka med en 
förskoleavdelning genom att hyra en modul. Den nya avdelningen ansluts till 
befintliga Råsebäcks förskola.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11, § 152/2017, att vid 
ombudgeteringen skjuta till 1 430 000 kronor för att utöka med 5,75 tjänst i 
förskolan under första halvåret 2018. Tjänsterna behövs för att kunna erbjuda 
upp till 35-40 platser till i förskolan. 

Sammanställning av utökningar med nya avdelningar:
Förskola: Startdatum: Antal nya avdelningar:
Råsebäcks förskola 2016-08 3
Venhaga förskola 2016-08 2
Furuängens förskola 2017-01 1
Ekbackens förskola 2017-08 1
Silverliljans förskola 2017-08 1
Råsebäcks förskola 2017-08 1
Totalt antal nya 
avdelningar:
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Kostnadsberäkning för utökning av två nya avdelningar 2018
Förskolecheferna har tillsammans med biträdande barn- och utbildningschef 
inventerat behoven av nya avdelningar. Inventeringen visar ett behov av att 
öppna två nya avdelningar i oktober 2018. Lokal som är ändamålsenlig för 
förskoleverksamhet finns att hyra i Hultsfreds tätort. Kostnaderna för att 
driva två nya avdelningar på helår uppgår till 4 818 500 kronor. 
Äskande av budget för 2019 tas med till budgetdialogen för 2019.

I kostnaderna ingår även en utökning av personal till omsorgsverksamhet 
under kvällar och helger samt en utökning av förskolechefstjänst. 

Behovet av omsorg under kvällar och helger har ökat konstant sedan 
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öppnandet. I dagsläget är det kö till omsorg under kvällar och helger och alla 
vårdnadshavare som har behov kan inte erbjudas plats.
Kostnaderna för att starta två nya avdelningar 2018 uppgår till 1 741 250 
kronor.  Beräknad tidsplan är att lokalerna anpassas och  personal rekryteras 
under augusti och september. De två nya avdelningarna planeras att starta i 
oktober 2018.

Kostnader 2018:
Hyra inklusive lokalanpassning och utemiljö (september-
december) 83 000 kr
6 personal till två avdelningar (oktober-december) 720 000 kr
Inventarier till två avdelningar och matsal 300 000 kr
personal kost och lokalvård (oktober-december) 93 750 kr
vaktmästeri och mattransport (september-december) 12 500 kr
Utökning omsorg under kvällar och helger (augusti-
december) 240 000 kr
Chefstjänst (augusti-december) 292 000 kr

Totalt:  1 741 250 kr

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 20/2018
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-04-23

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 101/2018

Kollektivtrafiken 
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit informationen och ärendet får beredas 
ytterligare.

Ärendebeskrivning
Michael Leijonhud, Infrastrukturkansliet lämnar en lägesrapport om arbetet 
med att ta fram underlag för besvarande av inkomna skrivelser som rör 
busstrafiken i kommunen och möjligheter att åka kollektivt.    

Skickas till
Michael Leijonhud
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KSAU § 102/2018 Dnr 2018/61

Skrivelse från Målilla-Gårdveda Samhälls-
förening angående rastplats Målilla (nr 1)
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att bevilja ett bidrag på 12 000 kr till 
samhällsföreningen under förutsättning att föreningen inkommer med 
redovisning på tidigare ställda krav.

Finansiering sker från gata/parks budget för gatubelysning.

Därmed anses skrivelsen besvarad.

Sammanfattning
Målilla Samhällsförening har skickat en skrivelse om rastplatsen i Målilla.
Avdelningschefen för  

Ärendebeskrivning
Målilla-Gårdveda Samhällsförening har 2018-03-27 lämnat in en tredje 
skrivelse angående rastplatsen vid Atlantvägen i Målilla. 

Föreningen ansöker om ett bidrag på 25 000 kr för att kunna slutföra 
projektet. Föreningen har lagt ut 25 187 kr tills dags datum. 

Föreningen har i tidigare skrivelser i ärendet inte framställt någon 
bidragsansökan. Tvärtom har föreningen redogjort för att man ska lägga ut 
80 000 kr av sina medlemmars kapital. Trots detta beslutade 
kommunstyrelsens arbetsutskott att gata/park skulle tillhandahålla allt 
material till soptunnor och gatubelysning. Arrendeavgift skulle inte utgå i 
och med att kommunen tog på sig att överta ytan för framtida skötsel när 
föreningen var klar med sitt projekt. 

I sin senaste skrivelse redogör föreningen för att kommunens kostnad 
skulle uppgått till 37 600 kr enligt ovanstående beslut. Föreningen har, som 
de skriver, själva tagit på sig kostnaden med inköp av belysning. Däremot 
har det aldrig varit aktuellt med ett bidrag på 10 000 kr som de skriver.

Orsaken till att kommunen skulle bidra med ovanstående var att vi själva 
skulle kunna styra framtida driftkostnader och delar av utseendet. Det 
föreningen nu gjort själva i alla fall kommer innebära något utökade 
kostnader i drift (de har satt upp onödigt många belysningsstolpar och av 
annan typ än vad kommunen använder i vanliga fall). 
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Gata/park har, utöver intern arbetsinsats, haft utlägg på 21 419 kr för 
elarbeten (gatubelysningen) samt cirka 4 100 kr för övriga inköp (sopkärl). 
De kostnader gata/park har sparat in i inköp genom att föreningen själva 
köpte in stolpar och armaturer uppgår till knappt 12 000 kr. Skulle 
gata/park ha köpt in fyra stolpar som föreningen gjorde, fast behovet och 
önskemålet var två, så skulle den kostnaden uppgått till 18 000 kr. 

Föreningen har heller inte inkommit med någon redovisning på de krav 
som ställdes i beslutet där de medgavs tillstånd till projektet. 

Om föreningen ska beviljas bidrag så bör det bidraget inte uppgå till mer än 
den kostnad som föreningen tagit som ursprungligen skulle legat på 
gata/park. Det vill säga 12 000 kr. Vidare bör bidraget inte utbetalats förrän 
föreningen inkommit med redovisning av de krav som ställdes vid 
föregående beslut.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Målilla-Gårdveda Samhällsförening nr 1
Tjänsteskrivelse från gata/park Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Skickas till
Målilla Samhällsförening
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Ekonomikontoret
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KSAU § 103/2018 Dnr 2018/62

Skrivelse från Målilla-Gårdveda 
Samhällsförening angående den digitala tavlan 
i Målilla (nr 2)
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att inte erbjuda Målilla-Gårdveda 
Samhällsförening att köpa den digitala informationstavlan vid rondellen i 
Målilla och med detta anses skrivelsen vara besvarad. 

Sammanfattning
Skrivelse från Målilla-Gårdveda Samhällsförening om att få köpa den 
digitala informationstavlan vid rondellen i Målilla. Turism- och 
informationschefen har lämnat en tjänsteskrivelse.

Ärendebeskrivning
Målilla-Gårdveda Samhällsförening har 2018-03-27 inkommit med en 
skrivelse där de framför en önskan om att få köpa den digitala 
informationstavla som finns vid rondellen i Målilla. Föreningen avser att 
använda tavlan för att annonsera om olika evenemang i Målilla.

Den digitala informationstavlan är sedan cirka ett år tillbaka ur funktion. 
Ett flertal försök har gjorts med extern hjälp för att reparera tavlan. Detta 
har inte gett något resultat. Tavlans ursprungliga leverantör existerar inte 
längre. Med anledning av detta har även det avtal som rör mjukvaran sagts 
upp. Mot bakgrund av beskrivna brister i funktion är det inte lämpligt att 
erbjuda skylten till försäljning. Förhoppningen är så småningom att istället 
ersätta nuvarande tavla med en bättre och mer funktionell variant.  

Den digitala informationstavlan köptes in 2012 för 185 000 kr. Tavlan är 
avskriven per 20170701

Beslutsunderlag
Skrivelse från Målilla-Gårdveda Samhällsförening 
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschefen

Skickas till
Målilla-Gårdveda Samhällsförening
Turism- och informationschefen
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KSAU § 104/2018 Dnr 2018/63

Skrivelse från Målilla-Gårdveda 
Samhällsförening angående laddningsstolpar i 
Målilla (nr 3)
Beslut
Arbetsutskott beslutar att ge uppdrag till avdelningschefen för gata/park att 
förhandla med den privata exploatören om en framtida flytt av 
laddningsstolpen. 

Därmed anses skrivelsen besvarad. 

Sammanfattning
Skrivelse från Målilla-Gårdveda Samhällsförening om laddningsstolpar i 
Målilla. Avdelningschef för gata/park har lämnat en tjänsteskrivelse som 
föreslås vara svar på skrivelsen.

Ärendebeskrivning
Målilla-Gårdveda Samhällsförening har 2018-03-27 lämnat in en skrivelse 
angående laddningsstolpen vid Atlantvägen i Målilla. 

Föreningen anser att placeringen är felaktig av flera skäl och föreslår att 
laddningsstolpen placeras vid biogasmacken.

Aktuell laddningsstolpe ingår i ett större projekt med 
laddningsinfrastruktur. Placeringen beslutades av kommunstyrelsens 
arbetsutskott i ett väldigt tidigt skede av projektet. Då fanns inga 
intressenter för framtida etablering på Målilla handelsområde som 
självklart är den lämpligaste placeringen. 

Vid det skedet fanns det inga argument för att exploatera området enbart 
för en laddningsstolpe. Det var inte förrän hösten 2017 som den privata 
exploatören, som eventuellt kommer etablera sig på Målilla handelsområde, 
informerade kommunen om sina planer. Då var redan bidragsansökan, 
upphandling samt beställningar av el och entreprenad gjorda för 
laddningsinfrastrukturprojektet. 

Även om projektet inte är helt färdigt innebär det en stor risk att avbryta 
projektet i detta skede. Bidraget kan utebli, anslutningskostnader kan öka, 
flytt av stolpe kan försvåra för privat intressents etablering, etc.

En dialog har inletts våren 2018 med den privata exploatören gällande en 
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framtida flytt av laddningsstolpen eller ett övertagande. Huruvida det kan 
bli aktuellt är inte på långa vägar klart, men både kommunen och den 
privata exploatören är positivt inställda till att finna en lösning. Det är dock 
inte aktuellt att konkretisera detta förrän tidigast våren 2019 när en 
etablering är på gång. 

Kommunen kommer vid en eventuell flytt eller försäljning riskera att ej få 
tillbaka anslutningsavgiften som har erlagts för nuvarande placering. Det 
kan ändå vara aktuellt att flytta den. 

Fram tills att en flytt kan bli aktuell är det därför bättre att nuvarande 
placering kvarstår.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Målilla-Gårdveda Samhällsförening
Tjänsteskrivelse från avdelningschef gata/park

Skickas till
Målilla-Gårdveda Samhällsförening
Gata/park Östra Smålands Kommunalteknikförbund
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KSAU § 105/2018 Dnr 2018/67

Bildande av kommunförbund
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
följande:
1. Kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun godkänner förslaget att bilda 
    Kommunförbundet Kalmar län.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Hultsfreds kommun går med som 
    medlem i Kommunförbund Kalmar län.
3. Kommunfullmäktige tillstyrker stadgar för Kommunförbundet Kalmar  
    län. 
4.  Kommunfullmäktige utser Åke Bergh som kommunens ombud och 
     Åke Nilsson som personlig ersättare till det konstituerande 
     förbundsmötet och nominerar Lars Rosander som styrelseledamot och 
     Åke Bergh som personlig ersättare för tiden fram till det första 
     förbundsmötet i den nya mandatperioden 2019 – 2022.

Sammanfattning
Kommunerna i länet avser att bilda ett kommunförbund. Verksamheten 
planeras starta den 1 januari 2019. Ett konstituerande möte ska genomföras 
den 23 augusti 2018 i samband med Regionförbundets primärkommunala 
nämnds möte. Det konstituerande mötet är senarelagt gentemot tidigare 
förslag för att kunna nyttja möjligheten till ett förlängt första räkenskapsår. 
Dessförinnan behöver respektive kommun ha fattat beslut avseende sitt 
medlemskap. Beslut från respektive kommun bör inkomma till ansvarig 
handläggare senast den 30 juni 2018

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Inför bildandet av en regionkommun ”Region Kalmar län” beslutade 
primärkommunala nämnden (PKN) om ett utredningsuppdrag. Uppdraget 
formulerades som att i dialog med företrädare för kommunerna föreslå 
vilka uppdrag, vilka frågor, som ska hanteras inom ramen för ett 
kommunalt intresseorgan i Kalmar län.

Primärkommunala nämnden har i överläggningar sett behovet av ett organ 
för samverkan och intressebevakning i frågor utöver de regionala 
utvecklingsfrågorna.

Kommunförbundets uppdrag och innehåll
Ett kommunförbund ska bildas vid konstituerande möte den 23 augusti 
2018 under namnet Kommunförbundet Kalmar län, som egen juridisk 
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person. Det är alltså inget kommunalförbund dit myndighetsutövning kan 
föras. Kommunförbundet ska främst ses som ett intresseorgan för 
kommunerna. Verksamheten startar aktivt 1 januari 2019 efter att 
Regionförbundet i Kalmar län har upphört.

Kommunförbundets uppgift ska vara att tillvarata kommunernas intressen, 
främja samverkan mellan kommunerna samt att åt kommunerna svara för 
vissa uppdrag med särskild finansiering och där beslut tas i särskild 
ordning.

Kommunförbundets organisation ska utformas för att stödja ett bra samspel 
och samverkan med kommunernas politiska företrädare, kommunchefer 
och kommunala tjänstemän, samt företräda kommunerna i frågor där så 
beslutats.

Kommunförbundet ska ledas av en styrelse. Förbundets styrelse utövar 
ledningen av förbundets verksamhet samt förvaltar förbundets egendom. 
Styrelsen ska bestå av 12 ledamöter och 12 personliga ersättare. Varje 
medlemskommun ska vardera nominera en ledamot och en personlig 
ersättare. Fram till ordinarie förbundsmöte 2019 är föreslaget att 
Regionförbundet primärkommunala nämnd fungerar som styrelse för 
Kommunförbundet.

Styrelsen utses av ordinarie förbundsmöte för hela mandatperioden.

För att ge styrelsen legitimitet och förankring i medlemskommunerna, 
föreslås att kommunstyrelsens ordförande eller person i annan lämplig 
position utses som ledamot.

Värdkommun
Planen är att Kalmar kommun ska vara värdkommun och bistå 
kommunförbundet med olika administrativa tjänster framförallt inom 
ekonomi, HR och IT. Närmare överenskommelse avseende detta kommer 
att tas fram under hösten 2018. Övriga uppgifter, uppdrag och olika projekt 
kan efter överenskommelser fördelas mellan kommunerna.

Medlemsavgift och avgifter
I utredningen föreslås att 6 av de 16 miljoner kronor, som kommunerna 
betalade till regionförbundet i medlemsavgift för kanslikostnader år 2016, 
är en lämplig nivå för uttag av avgift för att finansiera kommunförbundets 
kansli. Omräknat till 2019 års nivå så hamnar summan för kommunernas 
kanslikostnader på 6,8 miljoner kronor. 

Medlemskommun ska betala årsavgift till förbundet.
Förbundsavgiftens storlek fastställs varje år av förbundsmötet.

Förbundets styrelse får besluta att särskilda avgifter får tas ut för tjänster 
som förbundet tillhandahåller.
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Konstitutionerande förbundsmöte 
Ett konstitutionerande förbundsmöte föreslås att genomföras 23 augusti 
2018 i samband med PKN:s möte med de av kommunerna utsedda 
ombuden. Vid mötet ska: stadgarna antas, tre revisorer samt en 
valberedning bestående av tre ledamöter utses och en styrelse väljas för 
tiden fram till nästa förbundsmöte som sker i början av nästa mandatperiod 
2019 – 2022. Styrelsen ska då utses av förbundsmötet för hela 
mandatperioden (§ 6).

Styrelsemöte
Ett styrelsemöte ska också genomföras 23 augusti med val av ordförande 
och vice ordförande samt vem/vilka som tecknar föreningens firma. 
Besluten gäller för tiden fram till nästa förbundsmöte.  Styrelsen väljer 
inom sig ordförande och vice ordförande (§ 7). Styrelsen beslutar om 
sammanträdesplan, rutiner för kallelser och protokoll (§8). 

Beslutsunderlag
Förslag till bildande av kommunförbund
Stadgar för Kommunförbund Kalmar län
Kommunförbund Kalmar Län, underlag och förslag för kommande beslut. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 106/2018 Dnr 2016/165         881

Nytt bibliotek i Hultsfred
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge uppdrag till Hultsfreds Kommunala Industri 
AB att påbörja arbetet vad gäller byggnation av ett nytt bibliotek i 
Hultsfred och återkomma med förslag till hyresavtal.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att inleda arbetet med att arbeta 
fram en plats för ett nytt bibliotek i Hultsfred. Detta eftersom tidigare 
bibliotekslokaler nu byggs om till nya lokaler för Arbetsförmedlingen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att inleda arbetet med att arbeta 
fram en plats för ett nytt bibliotek i Hultsfred. Detta eftersom tidigare 
biblioteks lokaler nu byggs om till nya lokaler för Arbetsförmedlingen.
Fyra olika förslag till placering har presenterats och diskuterats.
Hultsfreds bibliotek ska gestalta öppenhet, nyfikenhet och mångfald. En 
plats där kultur, musik, historia och det vardagliga livet möts. Där 
kreativiteten får flöda.

Arbetsutskottet gav 2017-01-31 projektledare Lars Gjörloff i uppdrag att 
forma en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till ny biblioteksarena i H-
City, Hultsfred. 

Finansiering av interiör bibliotek är inlagt i förslaget till investeringsbudget 
för 2019 och som ska upp för beslut i kommunfullmäktige 25 juni 2018.  
Byggnationen är tänkt att göras som en utförandeentreprenad. Totalytan är 
1353 kvadratmeter.

Hyresavtal ska tas fram av Hultsfreds Kommunala Industri AB.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingschefen

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 107/2018 Dnr 2018/58

Redovisning 2017 av samverkan och köpta 
tjänster (konsumentrådgivning, kommunjurist 
och Överförmyndare i Samverkan)
Beslut
Informationen anmäls till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning
Kommunkansliet meddelar att redovisning lämnats för verksamheter som 
utförts 2017 vad gäller rubricerade områden.

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har mottagit redovisning från konsumentrådgivningen, 
kommunjuristen och Överförmyndare i Samverkan ÖiS för 2017.

En sammanställning har gjorts och överlämnas nu till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet

Skickas till
Kommunkansliet
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KSAU § 108/2018 Dnr Dnr

Personalförmåner - lägesrapport
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit lägesrapporten.

Ärendebeskrivning
I arbetet med ”Attraktiv arbetsgivare” har även översyn av 
personalförmåner skett. Enligt planering kommer ärendet att slutredovisas i 
oktober för kommunfullmäktige.  

Skickas till
Personalkontoret
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KSAU § 109/2018 Dnr 2018/

Ny kultur- och fritidschef
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att utse Tommy Svensson Pöder 
till ny kultur-och fritidschef från och med 1 juli 2018.

Ärendebeskrivning
Till ny kultur- och fritidschef efter Peter Adolfsson föreslås Tommy 
Svensson Pöder.

MBL-förhandlingar kommer att genomföras innan ärendet lyfts i 
kommunstyrelsen. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 110/2018 Dnr 2018/72

Granskning av strategisk personal- och 
kompetensförsörjning
Beslut
Arbetsutskottet ger personalchefen i uppdrag att lämna förslag till yttrande 
över revisorernas granskning senast 21 augusti 2018.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska den strategisk personal- 
och kompetensförsörjningen.

Nu har granskningen överlämnats till kommunstyrelsen för beaktande och 
åtgärd. Svar önskas till 31 augusti 2018. Med anledning av kalendern för 
kommunstyrelsens sammanträden har svarstiden förlängts.

Beslutsunderlag
Granskning av strategisk personal- och kompetensförsörjning

Skickas till
Personalchefen
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KSAU § 111/2018

Skolskjutsfrågor - arbetsgrupp
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från 
kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden för att skyndsamt se 
över skolskjutsfrågorna.

För arbetsutskottets del utses ledamöterna Åke Bergh och Tomas Söreling 
samt kommunchef Lars-Erik Rönnlund.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utse en ledamot från 
alliansen och en från oppositionen samt barn- och utbildningschefen.

Jäv
Med anledning av jäv deltar inte Lars Rosander.   

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Valda ledamöterna
Kommunchefen
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KSAU § 112/2018

Anmälningsärenden
1. Barn- och utbildningsnämndens beslut om antalet platser i nya förskolan 
i Hultsfred
2. Resultat enkät ”Företagsklimat i Kalmar län”
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