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Plats och tid Kommunledningskontoret i Torsås 2015-06-08, 08.00 – 10.30 

  
      
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande 
 Roland Swedestam, S 
 Mona Magnusson, M    
 Sten Bondesson, C tjänstgörande ersättare för Christofer Johansson, C § 196 
 Martin Kirchberg, SD   
 Christofer Johansson, C § 197 
  
   
 Övriga deltagande Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Isak Högelius, personalchef 
  Kent Johansson, Landstinget 
 Johan Petersson, FP ej tjänstgörande ersättare 
  Kent Freij, SD ej tjänstgörande ersättare 
   
   
   
   
    
Utses att justera Martin Kirchberg, SD   
  
Justeringens    Kommunledningskontoret 2015-06-10   
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare Yvonne Nilsson   Paragrafer 196 - 197                            

    
 Ordförande Henrik Nilsson Bokor    
   ..............................................................................................................     

 Justerande Martin Kirchberg 

   ..................................................................................................................................................................    

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 
Sammanträdesdatum 

 
2015-06-08 

   nedtagande kk 

     
Datum för anslags  
uppsättande 

2015-06-10  Datum för anslags 
nedtagande 

2015-07-02    

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 196 - 197    
 
§ 196 Rekrytering av kommunchef 
§ 197 Förändring av det regionala utvecklingsansvaret 
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AU § 196/15 
PU § 29/15   15/KS0032 
Rekrytering av ny kommunchef   
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av pågående rekrytering av ny kommunchef. 
 

Personalutskottet beslutar 2015-06-04: 
 
att uppdra åt personalchefen att inhämta anställningsvillkor och lönekrav från 
     Joachim Håkansson och Håkan Petersson, för redovisning i arbetsutskottet  
     2015-06-08. 
 

Arbetsutskottets behandling 2015-06-08 
 
Personalchef Isak Högelius redovisar inhämtade anställningsvillkor från Håkan 
Petersson och Joachim Håkansson. (Se aktbilaga). 
 
Sten Bondesson, C redovisar en skrivelse angående förtydligande av löne-
anspråk från Joachim Håkansson. (Se aktbilaga). 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen samt 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsens extra sammanträde 2015-06-08. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 197/15   15/KS0127 
Förändring av det regionala utvecklingsansvaret 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inledning och bakgrund 

 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S hälsar välkommen och därefter 
presenterade utredaren Kent Johansson bakgrunden till uppdraget om att 
utreda en förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län. 
 
Regionförbundets styrelse ( 05062015) och landstingsfullmäktige (03062015) 
har beslutat att påbörja arbetet med att förbereda en ansökan om att 
Landstinget skall överta det regionala utvecklingsansvaret från 
Regionförbundet från och med januari 2019. Man har gemensamt anlitat Kent 
Johansson som särskild utredare för att ansvarara för den förberedande 
processen och dialogen med kommunerna i länet samt övriga läns-
organisationer. 
 
Uppdraget innebär att den särskilde utredaren ska redovisa beslutsunderlag 
som beskriver 

- regionkommunens uppdrag utifrån lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa 
län 

- förslag till hur frågor som Regionförbundet i Kalmar län handhaft utanför lag 
om samverkansorgan ska hanteras 

- förslag på beslutsprocesser och organisation för ansvaret av det nya regionala 
utvecklingsuppdraget 

- förslag till genomförandeplan för hur förändringen av ansvaret för det 
regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län kan genomföras 

- förslag till tidplan för genomförande. 
 
I uppdraget ingår att hämta in bakgrundsmaterial och synpunkter från 
kommunerna, länsstyrelsen och andra regionala partners, redovisa tänkbara 
alternativ i september 2015 för kommuner och andra berörda regionala 
partners, samråda kring alternativen och redovisa en rapport. Överläggningar 
kommer även att ske med företrädare de politiska partierna i länet. 
 
Uppdraget ska redovisas för Regionförbundets styrelse och landstings-
fullmäktige i januari 2016. Innan ett slutligt ställningstagande kan ske ska 
landstinget inhämta ställningstagande i frågan från samtliga tolv kommuner i 
länet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 197/15, Förändring av det regionala 
utvecklingsansvaret 
 
Landstingsfullmäktige har i landstingsplan för 2015-2017 beslutat att utreda 
framtida organisation avseende det regionala ansvaret för stöd till kultur i 
länet. Den utredningen hänger nära samman med frågan om ny region-
kommun man har därför beslutat att dessa utredningar samordnas. 
Redovisning av kulturuppdraget föreslås ske separat i landstingsstyrelsen 
oktober 2015. 
 

I utredningsuppdraget ingår också en utredning om den politiska styrningen av 
kollektivtrafiken i länet.   
Detta utredningsuppdrag är att inom nuvarande Kalmar läns geografiska 
gränser föreslå ett förändrat ansvar för det regionala utvecklingsansvaret. 
Frågan om en större geografisk regionbildning sker i annan ordning. 
Uppdraget utgår också från nuvarande uppgiftsfördelning mellan landstinget 
och länets kommuner. 
 

Landsstingsfullmäktiges och Regionförbundets styrelses motiv till en 
förändring – utöver att det är en förberedelse för en större regionbildning - är 
bland annat att det blir ett starkare demokratiskt inflytande över 
utvecklingsfrågorna genom ett direktvalt fullmäktige och en ökad samordning 
och större kraft genom att koncentrera utvecklingsfrågorna till en myndighet. 
Vidare innebär förändringen att den nya regionkommunen i rollen som 
regional myndighet betraktas som en tydligare och starkare 
samverkanspartner för kommunerna, staten och övriga organisationer. 
Därigenom ges en bättre möjlighet att från regionens förutsättningar 
genomföra en i grunden nationell politik. Målet är en samlad arena för 
regional utvecklings- och tillväxtpolitik som tillsammans med en kraftfull 
hälso- och sjukvårdspolitik ska möta människors behov. Genom att bilda en 
ny regionkommun kan det samlade erbjudandet till invånarna tydliggöras och 
därigenom bidra till utveckling och tillväxt.   

 

Diskussion kring framtida utmaningar för det regionala 
utvecklingsansvaret 

Vilka framtida utmaningar som finns för det regionala utvecklingsansvaret 
påverkar hur detta bör organiseras. Fördes en diskussion kring följande 
frågeställningar: 
Vilka är de viktigaste framtida utmaningarna för det regionala 
utvecklingsansvaret i Kalmar län och dess invånare? 
Vilka principer bör vara vägledande när det gäller organisation och 
beslutsprocesser för det regionala utvecklingsansvaret? 
Utmaningar och former för regionalt, europeiskt och globalt samarbete med 
andra regioner och kommuner? 
Fortsättning 
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Fortsättning § 197/15, Förändring av det regionala 
utvecklingsansvaret 
 
Följande synpunkter framkom som underlag för förslagen i det kommande 

utredningsarbetet: 

 

 Befolkningstalet i hela länet 

 Sysselsättningsfrågor 

 Infrastrukturfrågor 

 Kommunens inflytande 

 Utveckla former för samverkan. 

 

Regionförbundets nuvarande uppdrag  

Regionförbundets nuvarande uppdrag, enligt vp 2015, gicks igenom kopplat till 
uppdragens bakgrund i lag om samverkansorgan, regionala uppdrag enligt 
förbundsordning, primärkommunala uppdrag och övriga uppdrag.  
 
Gjordes också en genomgång av hur man principiellt format organisationen i 
de regionkommuner som bildats utifrån att man ska kombinera ansvar för 
uppdraget för länets utveckling med ansvaret för bland annat hälso- och 
sjukvårdens verksamhet och organisation. 
 

Särskilda uppdragen om det regionala ansvaret för kultur i länet 
samt den politiska styrningen av kollektivtrafiken i länet. 
 

 Hålla isär de olika funktionerna 

 Titta på det kommunala inflytande. 

 
Avslutande synpunkter 

Från Torsås kommun önskar man ange följande preliminära uppfattningar 
inför det fortsatta utredningsarbetet  
 

 Positiva till att bilda en regionkommun 

 Utredning av Primärkommunala nämndens framtida arbete. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 197/15, Förändring av det regionala 
utvecklingsansvaret 

 
Tid för nästa överläggning och avslutning 

I uppdraget ingår att redovisa tänkbara alternativ hur det framtida regionala 
utvecklingsansvaret ska organiseras för kommunerna i september. Preliminärt 
bokas tisdagen den 22 september, klockan 13.00  - för denna uppföljning av 
dagens möte. 
 
Utredaren Kent Johansson tackade för de förslag och synpunkter som fram-
kommit. 
-----  
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AU § 198/15   15/KS0004  
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor, S informerar om: 
 

 Möte med Hans Erlandsson, 2015-06-09, klockan 11.30 angående sotning. 

 Möte med Migrationsverket 2015-06-09 angående Möre hotell. 

 Anslutningsavgift gällande tomt inom Övraby. Ärendet återkommer i 
arbetsutskottet i augusti. 

 Förslag att flytta kommunstyrelsen 2015-08-25 till 2015-08-26. 
 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen, från kommunledningen. 
-----  
 


