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KS § 58/2018 Dnr 2018/73

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 
för  Samordningsförbundet
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Hultsfreds kommuns 
del godkänna årsredovisningen för 2017 samt att bevilja ansvarsfrihet för 
2017.  

Sammanfattning
Godkännande av årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet i Kalmar län har, i enlighet med lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) översänt årsredovisning 
för 2017, granskning av årsredovisning 2017 samt revisionsberättelse för 
2017 till förbundsmedlemmarna.

Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om årsredovisningen 
kan godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

När frågan om ansvarsfrihet har prövats ska samordningsförbundet få 
information om detta.

Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 119/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 59/2018 Dnr 2018/82

Ekonomisk uppföljning per 2018-04-30 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
delårsrapporten per 2018-04-30. 

Verksamheter som prognosticerar negativa avvikelser föreslås få i uppdrag 
att arbeta för att eliminera dessa och öka fokus på kostnadskontrollen. 

Beslut
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att 
redovisa vidtagna åtgärder för att minska befarat överskridande i samband 
med augustiuppföljningen.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommuns resultat för år 2018 beräknas bli 3,2 mnkr, vilket är 
6,0 mnkr sämre än budget. Verksamheternas nettokostnader beräknas bli 
12,8 mnkr sämre än budget, skatter och statsbidrag 3,2 mnkr bättre än 
budget och finanserna 3,5 mnkr bättre än budget.

Arbetsutskottet beslutade att en ny SKL-undersökning ska beställas för att 
få en genomlysning av kommunens verksamheter och det ekonomiska 
läget.

Beslutsunderlag
Ekonomikontorets sammanställning
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 118/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
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KS § 60/2018 Dnr 2015/58 613

Motion om kulturskola
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att nya kultur- och 
fritidschefen får i uppdrag att göra en utredning och återrapportera till 
kommunfullmäktige inom ett år om möjlighet till kulturskola eller liknande 
verksamhet utifrån det fortsatta arbetet.

Detta då det är nya förutsättningar inom kultur- och fritidsförvaltningen 
med ny kultur- och fritidschef och musikskolefrågan samt att 
kulturskolefrågan lyfts i olika sammanhang.

Med detta föreslås motionen vara bifallen.

Sammanfattning
En motion har lämnats 2015-03-23 om att komplettera dagens musikskola 
med ett bredare utbud för att skapa en kulturskola.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Rosie Folkesson, Mikael Lång och Lizette 
Wästerlund, samtliga S, har 2015-03-23 lämnat in en motion om att 
komplettera dagens musikskola med ett bredare utbud för att skapa en 
kulturskola, liknande de som idag finns i andra kommuner och yrkar därför 
att möjligheten att en kulturskola utreds.

Ärendet har beretts av kultur- och fritidschef Peter Adolfsson och barn- och 
utbildningschef Martin Snickars som är positiva till förslaget om 
kulturskola.

Under det senaste året har en diskussion om samverkan funnits med 
Vimmerby kommun i denna fråga om Kulturskola. Samtidigt under året har 
även frågan om nuvarande musikskola eller framtida kulturskola ska finnas 
under barn- och utbildningsförvaltning eller kultur- och fritidsförvaltning. 
Dessa frågor är viktiga att ta i beaktning då även chefsbyte förestår på 
kultur- och fritidsförvaltningen som kan innebära viss omorganisation.

Förslag
Med anledning av ändring både personellt och strukturellt föreslås att nya 
kultur- och fritidschefen återkommer inom ett år med en rapportering om 
vilka förutsättningar det finns för en kulturskola eller liknande verksamhet.
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Yrkande
Tomas Söreling, S yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Motion från Rosie Folkesson, Mikael Lång och Lizette Wästerlund, 
samtliga S
Kommunfullmäktige § 34/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 85/2015, 121/2018
Tjänsteskrivelse

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 61/2018 Dnr 2018/86

Ny kultur- och fritidschef
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar 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 har genomförts. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 109/2018

Skickas till
Nya kultur- och fritidschefen
Personalkontoret
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KS § 62/2018 Dnr 2018/89

Mål och budget 2019 - driftbudget 2019 samt 
mål och nyckeltal
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
driftbudget för år 2019 och plan 2020-2021.

Vidare föreslås kommunfullmäktige godkänna att förslag till mål och 
nyckeltal får användas redan 2018 för de som vill. 

Sammanfattning
Förslag till mål och budget för 2019 överlämnas till kommunstyrelsen från 
budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har haft fem sammanträden och överlämnar nu förslag 
till driftbudget 2019 och plan 2020-2021 samt investeringsbudget för 2019 
samt plan 2020-2023.

För beräkning av skatteintäkter, utjämningsbidrag med mera används 
Sveriges Kommuner och Landstings prognos över uppräkningsfaktorerna 
för åren 2018-2019.

Vad gäller investeringsbudget, taxor, utdebitering och ramar för att ta upp 
lån och ingå borgensförbindelser hanteras de i särskilda paragrafer. MBL-
förhandlingar genomfördes 2018-05-23.

Remitterade ärenden och övrigt:
1. Dnr 2017/97 Gång- och cykelväg Främsteby, Vena  inlagt i 

investeringsbudget för 2019  med 1 250 000 kronor (ksau § 53/2018)  
2. Dnr 2017/185 Campus 2.0 2019 och 2020, 500 000 kronor per år             

(ks § 3/2018)inlagt i driftbudget
3. Dnr 2017/187 Trä 2019 (ksau § 306/2017) inlagt i driftbudget 

Övrigt
4.    Utökat bidrag till Kalvkätte trädgård från 60 000 kr till 120 000 kronor, 
        inlagt i driftbudgeten
5.    Utökat bidrag Virserums konsthall från 600 000 kronor till 750 000 
       kronor, inlagt i driftbudgeten.
6.   Ansökan om utökat bidrag från Svenskt Rockarkiv hanteras i egen 
      ordning i och med nya lokaler.
7.   Vattenledning till korpfotbollsfältet ca 165 000 kronor, inlagt i       
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      investeringsbudgeten  
8.   Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 24/2018-03-14 att lämna 
      förslag om att terminsavgiften tas bort från musikskolan, inlagt     
      200 000 kronor i barn- och utbildningsnämndens driftbudget för att 
      täcka inkomstbortfallet. 

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.

Yrkande
Tomas Söreling, S framför S-gruppens yrkande om att avsätta 500 000 
kronor till utvecklingskontoret i syfte att marknadsföra Varta-området.

Åke Nilsson, KD med instämmande av Lars-Rosander, C, Åke Bergh, M 
och Gunilla Aronsson, C, John Hoffbrink, SD, yrkar att förslaget är bra 
men att beloppet ska sättas till 200 000 kronor.  

Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandet om 500 000 kronor till marknadsförings-
åtgärder mot yrkandet om 200 000 kronor och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt yrkandet från Åke Nilsson om 200 000 kronor varpå Tommy 
Rälg, S begär omröstning. Ja-röst för 200 000 kronor och nej-röst för 
500 000 kronor.

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster, se särskild röstningslista, beslutar 
kommunstyrelsen att komplettera budgetförslaget med 200 000 kronor för 
marknadsföring av Varta-området.

Beslutsunderlag
Protokoll från budgetberedningen
Underlag från ekonomikontoret

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 63/2018 Dnr 2018/90

Mål och budget 2019 - investeringsbudget
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
investeringsbudget 2019 och plan 2020 - 2023.

Protokollsanteckning
Samtliga i S-gruppen (Tomas Söreling, Rosie Folkesson, Tommy Rälg, 
Lena Hasting och Silva Andersson) lämnar följande protokollsanteckning:

”Frågan om utveckling av Hagadal får återkomma när nya 
kommunfullmäktige ska besluta om budget i höst.”

Sammanfattning
Förslag till investeringsbudget har överlämnats av budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har haft fem sammanträden och har nu överlämnat 
förslag till investeringsbudget för 2019 och plan 2020-2023.

MBL-förhandling har ägt rum 2018-05-23.

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 64/2018 Dnr 2018/70

Mål och budget 2019 - taxor
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna taxor för år 
2019.

Protokollsanteckning
Lars Rosander, C, Åke Nilsson, KD, Åke Bergh, M och Gunilla Aronsson, 
C lämnar följande protokollsanteckning:

”Beträffande beslutet om avgiftsfri musikskola så anser vi att beslutet 
motverkar syftet med att göra musikskolan mer tillgänglig för flera. Det 
kommer inte finnas resurser så att alla som vill spela kommer få göra det, 
det innebär en orättvisa i sig. Utöver detta så visar det underlag som tagits 
fram inför beslutet en ökad administration för musiklärarna samt att det blir 
en risk för ”prova på skola”, där man inte värdesätter sådant som är gratis. 
Risk för ideliga schemaändringar samt att möjlighet till lånsiktligt arbete 
med orkestrar, storband, stråk och blåsorkestrar, och även på ett 
individuellt plan, kan försämras.”

Sammanfattning
Förslag till taxor har överlämnats av budgetberedningen.

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

MBL-förhandlingar av budgetförslaget har genomförts 2018-05-23.

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll
Budgetberedningens förslag, sammanställt av ekonomikontoret

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 65/2018 Dnr 2018/88

Mål och budget 2019 - upptagande av lån och 
borgensramar
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.



Sammanfattning
Årligen fastställs ramar för upptagande av lån och för att ingå 
borgensförbindelser.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen har överlämnat ett förslag till ramar för upptagande av lån 
och att ingå borgensförbindelser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 66/2018 Dnr 2018/87

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

Sammanfattning
Fastställande av kommunal utdebitering

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

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 67/2018 Dnr 2018/64

Utökning av platser inom omsorgen på kvällar 
och helger samt inom förskolan
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår 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 för 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:

9

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
Barn- och utbildningsnämnden § 36/2018
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-04-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 100/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 68/2018 Dnr 2018/77

Bildande av lärcentrum
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att bilda 
Lärcentrum enligt beslutsunderlaget.

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att Lärcentrum ska organiseras 
under barn- och utbildningsnämnden från och med 1 september 2018. I och 
med detta föreslås även justering i reglementet för kommunstyrelsen och 
barn- och utbildningsnämnden utifrån fastställt beslut om tillhörighet. 

Detta under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige om bildande av lärcentrum. Till kommunfullmäktiges 
sammanträde kommer beslut att lämnas från barn- och 
utbildningsnämnden.

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 
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studerande och en möjlighet att få exempelvis extra hjälp med svenska 
språket.   

Förslaget
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.

Yrkande
Lars Rosander, C, Åke Nilsson, KD, Åke Bergh, M, Tomas Söreling, S, 
Mikael Pettersson, L, Gunilla Aronsson, C, John Hoffbrink, SD, Tommy 
Rälg, S och Silva Andersson yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 98/100

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 69/2018 Dnr 2018/67

Bildande av kommunförbund
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår 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 
person. Det är alltså inget kommunalförbund dit myndighetsutövning kan 
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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. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 105/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 70/2018 Dnr 2018/79

Revidering av fullmäktiges arbetsordning
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna föreslagna 
revideringar i arbetsordningen samt arbetsutskottets justeringar om 
motionsparagrafen.

Sammanfattning
En mindre revidering av arbetsordningen föreslås i och med nya 
kommunallagen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges nuvarande arbetsordning fastställdes § 123/2012-10-
29.  Under varje mandatperiod ska en revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning ske. En mindre revidering har nu gjorts, med ändringar enligt 
nya kommunallagen. En större revidering av arbetsordningen kommer ske 
när Sveriges Kommuner och Landstings genomgång av kommunallagen 
kommer, vilken väntas under hösten 2018.

Bland annat har följande ändringar gjorts:
- Ett antal avsnitt har tagits bort med anledning av att de finns i lagen. 

Detta gäller tidigare § 11 kungörelse, § 30 jäv, § 38 prövning av 
frågan om anmärkning och ansvarsfrihet och § 40 förklaring vid 
revisionsanmärkning

- Ett antal nya paragrafer har tillkommit, § 4 presidiets uppgifter, § 
34 initiativrätt för kommunens helägda bolag och § 42 publicering 
på kommunens anslagstavla

- Mindre språkliga revideringar

På arbetsutskottets sammanträde sker vissa justeringar i paragrafen om 
motioner om närvaro vid ny motion och beredningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och reviderat förslag till arbetsordning
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 126/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 71/2018 Dnr 2018/76 002

Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning (KS)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna revideringen av kommunstyrelsens 
delegationsordning.

Sammanfattning
En mindre revidering av delegationsordningen föreslås med anledning av 
en del justeringar som behöver göras.

Ärendebeskrivning
I väntan på den större genomgången från Sveriges Kommuner och 
Landsting vad gäller nya kommunallagen har nuvarande 
delegationsordning reviderats och följande kan noteras:
- I och med att miljö- och byggnadsnämnden övertog tillsyn enligt 

tobakslagen har detta tagits bort
- Komplettering med turism- och informationschef samt IT-chef
- Personuppgiftslagen upphör 25 maj 2018 och ersätts av 

dataskyddsförordningen. Detta innebär att behandlingar av 
personuppgifter ska hanteras enligt denna förordning.

- Kommunchefen får delegation att godkänna upprättade och omarbetade 
dokumenthanteringsplaner

- Under ekonomi punkt 4.1.2 byts ordet ”konvertering” ut till omsättning”
- Under 4.2 har komplettering skett med ”hänvisning till fakturerings- och 

kravregler” i fältet ”Anmärkning, lagstiftning”
- Under 4.7.1 har ekonomichefen delegation att sälja lös egendom. 

Tidigare beslutat av kommunstyrelsen § /2018.
- Redaktionella ändringar under kapitel 7 – se kursiva ord
- Under 9.3 har komplettering skett med registrering och 

tillståndsprövning enligt lotterilagen.
- Under 13.1.1 är det servicechef istället för kostchef som har delegation. 

Beslutsunderlag
Reviderat förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 127/2018

Skickas till
Kommunkansliet
Berörda inom kommunstyrelsens förvaltning
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KS § 72/2018 Dnr 2018/78

Finansiering av tjänst hösten 2018 - 
vuxenutbildningen 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar 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 har lämnat en kompletterande 
tjänsteskrivelse efter den muntliga dragningen i arbetsutskottet.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 99/2018
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschefen

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret
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KS § 73/2018

Anmälan av delegationsbeslut
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar 
kommunstyrelsen handläggning anmäls till kommunstyrelsen

Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-05-22

AB Hultsfreds Bostäder
2018-03-19

Hultsfreds Kommunala Industri AB
2018-04-23   2018-05-08

Invensys Property AB
2018-04-23 

Delegationsbeslut
Ordförande
2018-05-18 pkt 10.1.19
2018-05-18 pkt 1.1.1

Ekonomichefen
2018-05-23 pkt 4.2.2 och 4.2.3

Utredare/inspektör
2018-05-09 pkt 10.1.5
2018-05-09 pkt 10.1.2
2018-05-09 pkt 10.1.3

Meddelande
1. Granskning personal- och kompetensförsörjning
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

   § 
Ja

62 §
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Lars Rosander, C X X

2 Åke Nilsson, KD  X X

3 Rosie Folkesson, S ej § 68 X X

4 Åke Bergh, M X X

5 Mikael Petersson, L  X X

6 Gunilla Aronsson, C X X

7 Tomas Söreling, S X X

8 Lena Hasting, S X X

9 Tommy Rälg, S X X

10 Silva Andersson, S X X

11 John Hoffbrink, SD X X
     
     6        5

§ 62 Driftbudget 2019
Finasiering av marknadsföringsåtgärder av Vartaområdet – 
Ja-röst för 200 000 kronor
Nej-röst för 500 000 kronor 
Omröstningsresultat 6 ja-röster mot 5 nej-röster
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