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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(7) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-19 
 

 

  
 
Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 19 november 2019 kl 13:00-17:20 

Ajournering: 15.10-15.20 

Beslutande Ledamöter 
Ingela Nilsson Nachtweij (C), ordförande Jacob Käll (C) 
Niklas Gustafsson (M), 1:e vice ordförande 
Helen Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
 

 

 Ersättare 
Ola Gustafsson (KD) 
Eva Berglund (S) 13.00-15.10 

 

Övriga närvarande §§ 396 Carolina Leijonram, kommundirektör; Michael Ekström, 
handläggare/sekreterare 

§ 398 Liselott Frejd, projektledare Kontaktcenter; Anna Erlandsson 
Karlsson, administrativ chef 

§ 399 Marie Halldén, HR-chef; Niklas Gustafsson, HR-avdelningen 

§ 402 Håkan Westerback, säkerhetssamordnare; Andreas Horste, 
samhällsbyggnadschef 

§ 403 Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef; Andreas 
Horste, samhällsbyggnadschef, Mattias Karlsson, ekonomichef; 
Thomas Svärd, utvecklingschef; Marie Halldén, HR-chef 

§ 404 Narges Sadeghi, enhetschef integrationsenheten/t f 
enhetschef för arbetsmarknadsenheten; Amanda Persson, 
projektledare för Projekt HuVi (Hultsfred o Vimmerby); Lotta 
Törnered, samordnare på arbetsmarknadsenheten. 

§§ 405-406 Arvid Lindblad, hållbarhetsstrateg; Sara Dolk, 
stadsarkitekt 

§ 407 Ola Karlsson, barn- och utbildningschef; Stefan Malmborg, 
verksamhetsutvecklare digitalisering 

 

Protokolljusterare Jacob Käll (C) 

Justeringens plats och tid Stadshuset i Vimmerby  
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 396-408 

 Michael Ekström  

 Ordförande 

  

 Niklas Gustafsson (M), 1:e vice ordf  

Protokolljusterare 

  

 Jacob Käll (C)   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-11-19 

Datum då anslaget sätts upp "[Datum, anslaget sätts upp]"  Datum då anslaget tas ned "[Datum, anslaget tas ned]"  

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 

 

Underskrift 

  

 Michael Ekström  
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 § 396 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott väljer Jacob Käll (C) att jämte ordförande 

justera dagens protokoll.      

 

___________________ 
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§ 397 Dnr 2019/000190 006 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen. 

      

___________________ 
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§ 405 Dnr 2018/000381 999 

Förslag till policy för hållbarhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar förslaget om policy för hållbar 

utveckling samt styrkort för hållbar utveckling till nämnder och bolag för 

svar senast den 28 februari 2020.  

 

Sammanfattning 

Policy för hållbarhet är ett förslag till kommunens fortsatta inriktning för ett 

hållbart samhälle. Under hösten 2018 hölls en första remissrunda på för-

slaget. Inkomna remissvar bifogas ärendet. Utifrån synpunkterna och 

löpande omvärldsbevakning har sedan uppdateringar och justeringar skett i 

förslaget. Därtill har ett förslag till styrkort för hållbarhet tagits fram vars 

syfte är att mäta och följa upp hållbar utveckling i kommunen. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till policy för hållbar utveckling genomgick under hösten 2018 

remittering. Ett antal remissvar inkom från instanser och intressenter till 

Hultsfreds respektive Vimmerby kommun. Remissvar redovisas med kopia 

av inskickat material i beslutsunderlaget. 
 

Utifrån remissvaren och omvärldsbevakning har förslaget uppdaterats och 

justerats. Det uppdaterade förslaget kan därför vara rimligt att återremittera 

för att minimera risk för ogiltigförklaring. 
 

Syftet med policyn är att kommunicera kommunens strävan och följa upp 

resultatet av denna. Målet är att förslaget inte ska leda till ökade kostnader 

eller behov av extra personella resurser. Strävan är att istället styra befintliga 

kostnader och personal i en hållbar riktning. 
 

För att följa utvecklingen har ett förslag till styrkort för hållbarhet tagits fram 

och bifogats till förslaget om en policy för hållbar utveckling. Styrkortet 

utgår från de globala målen och innehåller förslag på nyckeltal fördelade på 

de tre perspektiven för hållbarhet samt ett ytterligare perspektiv för genom-

förande. Styrkortet bör ha en övergripande funktion i organisationen. 
 

Förslaget hänvisar till regionala dokument som blir formellt antagna först 

under hösten/vintern 2019/2020.  
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Beslutsunderlag 

Arbetsmaterialet Förslag till policy för hållbarhet – ursprunglig remisskopia 

Arbetsmaterialet Förslag till policy för hållbarhet – justerad version 

Inkomna remisser 

Förslag till styrkort för hållbart samhälle 

 
Beslutet skickas till 

Nämnder och bolag 

Hållbarhetsstrategen 

 

___________________ 
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§ 408 Dnr 2019/000020 101 

Inbjudningar till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet konstaterar att inga inbjudningar inkommit.      

 

___________________ 

 


