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Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred 2013-04-02 kl. 08.30-12.10 

   
Beslutande Lars Rosander, C  

Åke Nilsson, KD 
Åke Bergh, M 

 Mattias Wärnsberg, S 
 Tomas Söreling, S 
  
    
Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare    Mats Stenström §§107-108 
 Mattias Karlsson §§ 107-108 Ylva Gustafsson §§ 107-108 
 Michael Hesselgård §§ 107-108 Lars Gjörloff § 113 
 Michael Leijonhud § 113 
  
 
 
Utses att justera Mattias Wärnsberg                             
Underskrifter Paragrafer 101-113 
  
Sekreterare …………………………………………….
 Britt Olsson 

 
Ordförande …………………………………………….
 Lars Rosander 
 
Justerande …………………………………………….
 Mattias Wärnsberg 
  
 
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2013-04-02 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-04-02 Datum för anslags 
nedtagande 

2013-04-25 

    
  
  
Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Britt Olsson 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KSAU § 101/2013 Dnr 2013/68 009 

Utvärdering av samverkan juridiska tjänster Hultsfred, 
Vimmerby och Kinda kommuner 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna rapporten. 

Ärendebeskrivning 
Vimmerby, Hultsfreds och Kinda kommuner har träffat avtal om gemensam 
juristfunktion. Genom avtalet förbinder sig Vimmerby kommun att 
tillhandahålla kommunjuristfunktion åt Hultsfreds och Kinda kommuner 
från och med den 1 februari 2012.  
 
I avtalet om gemensam juristfunktion anges följande: 
 

 De juridiska tjänsterna skall i första hand avse frågor 
inom de rättsområden som anges i avtalet men kan 
även avse frågor inom andra rättsområden, när 
särskilda skäl därtill föreligger.  

 Hultsfreds kommuns behov (inkl Östra Smålands 
Kommunalteknikförbunds behov) av juridiska tjänster 
har uppskattats till 40 % av en heltidstjänst medan 
Kinda kommuns behov har uppskattats till 15 % av en 
heltidstjänst. 

 En skriftlig utvärdering av avtalet skall årligen lämnas 
till och redovisas för kommunstyrelserna i respektive 
kommun. 

  
Sammanfattat resultat av utvärdering 
Utvärderingen har skett i tre olika delar. 

 En kundenkät till alla som använt tjänsterna i de tre 
kommunerna. 

 En egenutvärdering av vår gemensamma 
kommunjurist. 

 Ledningen för de tre kommunerna har träffats 
tillsammans med kommunjuristen. 

 
Sammantaget visar utvärderingen att man är nöjd eller mycket nöjd. I något 
sammanhang har det handlat om att arbetsbelastningen varit hög och att 
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kommunerna behövt resursen samtidigt. Då har väntetid uppstått. 
Enligt avtalet har Hultsfred 40 % juristtjänst. Enligt redovisningen har 
Hultsfreds kommun utnyttjat 35 %. Detta beror inte på att resursen behövts 
mindre. Det beror på att vissa specifika ej återkommande projekt i annan 
kommun krävt juristens tid. Kostnaden som vi debiterats för 2012 har 
således justerats till verkligt utnyttjad tid. 
 
Slutsats 
Kommunchef Lars-Erik Rönnlund bedömer att avtalet sammantaget har 
fungerat bra. I något enstaka sammanhang har resursen varit för liten. Detta 
har dock berott på att specifika ej återkommande projekt, i annan kommun, 
har krävt juristens tid.  
 
Det är en sårbar verksamhet att bara ha en jurist på tre kommuner. Men att 
utöka till två jurister är ett stort steg. En framtidstanke kan vara att få in fler 
kommuner och på så sätt skapa möjlighet för att bygga en gemensam 
juristenhet. 
 
Sammantaget är man mycket nöjd med juristen. 
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Vimmerby kommun 
Västerviks kommun 
 
 

  

KSAU § 102/2013 Dnr 2013/61 109 

Förfrågan från Västerviks och Vimmerby kommuner 
om att gemensamt utreda effekterna av ett eventuellt 
länsbyte 

Arbetsutskottets beslut 
Förfrågan är mottagen och ärendet kommer att behandlas på ett kommande 
sammanträde i april månad. 

Ärendebeskrivning 
Vimmerby och Västerviks kommuner har skickat en förfrågan om att 
gemensamt utreda effekterna av ett eventuellt länsbyte. 
 
Utifrån de diskussioner som förs kring framtida regionbildningar har frågan 
om ett eventuellt byte av län och landsting till Östergötlands län och 
landsting väckts i såväl Västerviks som Vimmerby kommuner. 
 
Att utreda effekterna av ett eventuellt läns- och landstingsbyte är ett stort 
och komplicerat uppdrag. Utöver direkta effekter för kommunerna måste 
även effekter som exempelvis ändrad landstingsskatt som vad som ingår i 
landstingets åtagande ingående genomlysas. Små kommuner har inte själva 
den kompetens som krävs för att på ett djupgående sätt analysera effekterna 
av ett länsbyte. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tidigare utfört 
liknande utredningar och är därvid väl lämpade att utreda förutsättningarna 
för ett eventuellt läns- och landstingsbyte. 
 
Vimmerby och Västerviks kommuner har därför beslutat att gemensamt låta 
SKL förutsättningslöst utreda effekterna av ett läns- och landstingsbyte till 
Östergötlands län. 
 
Vimmerbys och Västerviks ställningstagande i frågan om ett eventuellt byte 
av län och landsting kommer även att påverka närliggande kommuner på 
många sätt. Innan Västervik och Vimmerby uppdrar till SKL att utreda 
frågan vill man därför tillfråga Hultsfreds, Högsby och Oskarshamns 
kommuner samt Regionförbundet i Kalmar län om det finns intresse att 
gemensamt med Västervik och Vimmerby låta SKL förutsättningslöst 
utreda effekterna av ett läns- och landstingsbyte för våra kommuner. 
 
Västerviks och Vimmerby kommuner emotser svar senast 2013-04-30. 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KSAU § 103/2013 Dnr 2013/59 029 

Tilläggsanslag för feriearbete 2013 och utökad budget 
2014 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att lägga till 100 000 kronor i förslaget till 
ombudgetering för 2013 och som  anvisas till feriearbete 2013. 
 
Ombudgeteringsförslaget kommer att behandlas i kommunstyrelsen och 
beslutas i kommunfullmäktige under april månad 2013. 
 
Vad gäller utökad budget för 2014 översändes förslaget till 
budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har beslutat § 36/2013-03-13 att ett oförändrat antal 
ungdomar ska erbjudas feriearbete samt att timlönen ska höjas med 5 kronor 
till 55 kronor/timme. Med anledning av höjd timlön vill socialnämnden ha 
en utökning med 100 000 kronor i budget för 2013 samt att det även ska 
höjas med 100 000 kronor för 2014.   

Beredning 
Socialnämnden § 36/2013 
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Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 

  

KSAU § 104/2013 Dnr 2012/96 007 

Granskning av flyktingverksamheten - uppföljning 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet har mottagit informationen.  

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har sammanställt ett 
yttrande om att de åtgärder som meddelades till revisionen efter 
granskningen i januari 2012 har genomförts. 
 
Svaret har översänts till kommunrevisionen. 

Beredning 
Socialnämnden § 39/2013 
Barn- och utbildningsnämnden § 36/2013 
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Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 

  

KSAU § 105/2013 Dnr 2013/41 133 

Förfrågan från Länsstyrelsen i Kalmar län om ökat 
mottagande av nyanlända. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet har mottagit information från socialnämnden samt beslut 
från barn- och utbildningsnämnden. Vad gäller förfrågan från Länsstyrelsen 
i Kalmar län om ökat mottagande kommer ärendet att behandlas efter mötet 
om integrationsfrågor vilket äger rum tisdag 23 april 2013. 
 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Kalmar län har skickat ett förslag till överenskommelse om 
ökat mottagande av nyanlända. Hultsfreds kommun har idag en 
överenskommelse att årligen ta emot 40 nyanlända varav 25 anvisningsbara 
platser. Länsstyrelsen föreslår att Hultsfreds kommun under 2013 åtar sig att 
ta emot 55 nyanlända varav 35 anvisningsbara platser. 
 
Socialnämnden har meddelat i beslut § 33/2013-03-13 att nämnden kommer 
att lämna yttrande. Barn- och utbildningsnämnden har lämnat yttrande enligt 
beslut § 35/2013-03-20. 
 
Arbetsutskottet har tidigare beslutat att ge uppdrag till socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden att lämna yttrande i ärendet. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 69/2013 
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Personalkontoret 
 
 
 

  

KSAU § 106/2013 Dnr 2013/47 029 

Rutiner för polisanmälan i samband med brott som 
begås av anställda i tjänsten 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar, i egenskap av personalorgan, att godkänna 
föreslagna rutiner för polisanmälan i samband med brott som begås av 
anställda i tjänsten med tillägget: ”Vid anmälan av … ” i inledningen av 
punkt 3 och 4. 
 
Rutinerna förutsätts inarbetas i lämpligt befintligt dokument. 
  

Ärendebeskrivning 
Personalkontoret har tittat närmare på frågan om gemensamma regelverk då 
det gäller anställda som gör sig skyldiga till brott i tjänsten tittat närmare. 
 
Kontakt har tagits med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för 
rådgivning. SKL konstaterar att det inte finns någon allmän skyldighet att 
anmäla brott i Sverige och någon sådan skyldighet föreskrivs inte heller 
allmänt för kommuner. Det finns dock regler om anmälningsskyldighet 
inom vissa området, t ex har tillsynsmyndigheterna enligt miljöbalken 
skyldighet att anmäla straffbelagda överträdelser av bestämmelserna i 
miljöbalken till polis eller åklagare. 
 
Följande rutin föreslås: 

- närmaste ansvarig chef ska alltid kontakta berörd förvaltningschef 
samt personalchef så fort det uppdagas att ett ev brott har begåtts  

- beslut om ev polisanmälan tas av berörd förvaltningschef efter 
samråd med personalchef. Personalchefen förutsätts då också 
rådgöra med SKL i det enskilda ärendet 

- brott mot tredje man bör alltid stämmas av med den 
utsatte/vårdnadshavare/god man 

- brott mot personal bör alltid stämmas av med den utsatte 

Beredning 
Kommunstyrelsen § /2013 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KSAU § 107/2013 Dnr 2013/64  042 

Årsredovisning för Hultsfreds kommun 2012  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att överlämna årsredovisningen 
till kommunfullmäktige och föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för år 2012.  
 
Till kommunstyrelsens sammanträde kommer även Östra Smålands 
Kommunalteknikförbunds årsredovisning att behandlas samt redovisning av 
VA-verksamheten. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har sammanställt och utarbetat en årsredovisning för 
Hultsfreds kommun och kommunkoncern för år 2012. 
 
På mötet redogörs för att årets resultat beräknas bli 22,1 mnkr för 
kommunkoncernen Hultsfreds kommun. 
 
Till kommunstyrelsens sammanträde kommer även Östra Smålands 
Kommunalteknikförbunds årsredovisning att behandlas samt redovisningen 
av VA-verksamheten. 
 
Ekonomichef Mats Stenström kommer även att ha ett förslag till beslut om 
resultatutjämningsreserv på kommunstyrelsens sammanträde. 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KSAU § 108/2013 Dnr 2013/65  042 

Ombudgetering 2013 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna förslaget till ombudgetering för år 2013. 
 
Vidare föreslås att styrelser och nämnder får i uppdrag att tillvarata alla 
möjligheter till besparingar, för att vid årets slut redovisa nettokostnader 
med överskott mot budget.   
 
Stor återhållsamhet föreslås vid såväl tillsättning av nya tjänster som vid 
återbesättning av inrättade tjänster. 
 
Slutligen föreslås att endast absolut nödvändiga investeringar genomförs – 
övriga ska således inte genomföras eller senareläggas. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomikontoret har tagit fram ett förslag till ombudgetering för år 2013. 
Resultatet efter ombudgetering är beräknat till 6 699 tkr. Detta är 2 239 tkr 
större än den budget som fastställdes i juni förra året men 932 tkr mindre än 
den beräkning som gjordes i december 2013. 

Beredning 
Ekonomikontoret 2012-04-02 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KSAU § 109/2013 Dnr 2013/27 171 

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor. 

Ärendebeskrivning 
Räddningschef Michael Hesselgård har tagit fram ett förslag till 
”Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor”.  
 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 58/2013 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

  

KSAU § 110/2013 Dnr 2013/69 179 

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till 
Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor 
och Lag om brandfarliga och explosiva varor. 

Ärendebeskrivning 
Räddningschef Michael Hesselgård har tagit fram ett förslag till tillsynsplan 
för år 2013.  
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Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
 
 
 

  

KSAU § 111/2013 Dnr 2013/63 287 

Begäran om att använda budgeterade medel för 
"omstrukturering skollokaler" 

Arbetsutskottet beslut 
Arbetsutskottet beslutar ge igångsättningstillstånd vilket innebär att 
budgeterade medel för omstrukturering av skollokaler (2 000 000 kr) får 
användas för att starta projektering och genomförande av nedanstående 
ärenden 
 
Ärendebeskrivning 
I budgeten för 2013 finns 2 000 000 kr avsatta för investering ”anpassning 
skollokaler”   
  
Enligt planering i LRPgruppen (lokalresursplaneringsgruppen) med barn- 
och utbildningsnämnden som verksamhetsansvarig, är det nedanstående 
projekt som önskas genomföras med budgeten. 
 
- Verksamheten som idag bedrivs i Råsebäckskolan flyttas till C och T huset 
på Gymnasiet. Beräknad kostnad är 360 000 kr. 
- Förskolan Björken i Järnforsen flyttar sin verksamhet till skolan i 
Järnforsen. Beräknad kostnad är 355 000 kr. 
- Gyrot som idag bedriver sin verksamhet i Mimerskolan, flyttar till B-huset 
på Gymnasiet. Beräknad kostnad är 1 285 000 kr. 
 
Beräknade kostnader är preliminära. Budgeten på 2 000 000 kr får inte 
överskridas för genomförandet av ovanstående projekt, men viss 
omdisponering mellan delprojekten kan bli nödvändig. 
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Kommunjuristen 
 
 
 

  

KSAU § 112/2013     

Vattenfrågor m m i Silverdalen 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge uppdrag till kommunjurist Peter Olsson att se 
över vilka möjligheter kommunen har att påverka angående vattennivån i 
Silverån och grusvallen vid gamla pappersbruket. 
 
Vidare ger arbetsutskottet kommunjuristen i uppdrag att lämna en 
lägesrapport vad gäller tidigare uppdrag om förfallen fastighet i Silverdalen. 
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KSAU § 113/2013     

Anmälningsärenden 
 

1. Komplettering från Kalvkätte Trädgård och friluftsområde för 
ansökan om pengar till verksamheten 2014 

2. Kommunens yttrande över Regionförbundets remiss om 
tillverkningsindustrin i Kalmar län skickades 2013-03-27  

3. Utvecklingschef Lars Gjörloff och näringslivsstrateg Michael 
Leijonhud redogör inför Företagsgalan 2013  

 


