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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(9) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-31 
 

 

  
 
Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 31 mars 2020 kl 13:00-17:00 

Ajournering: 15.20 – 15.30  

Beslutande Ledamöter 
Jacob Käll (C), ordförande 
Marie Nicholson (M), 1:e vice ordförande 
Helen Nilsson (S), 2:e vice ordförande 

 

 

 Ersättare 
Ola Gustafsson (KD) 
Eva Berglund (S) 
vakant (C) 

 

Övriga närvarande §§ 36-57 Carolina Leijonram, kommundirektör; Michael 
Ekström, handläggare/sekreterare 
§§ 38,  Marie Halldén, HR-chef 
§§ 41-42 Andreas Horste, samhällsbyggnadschef; Joakim 
Svensson, samhällsbyggnadsavdelningen 
§§ 43-46 Andreas Horste, samhällsbyggnadschef; Thomas 
Svärd, utvecklingschef; Anna Erlandsson Karlsson, 
administrativ chef; Marie Halldén, HR-chef; Mattias Karlsson, 
ekonomichef 
§ 47 Andreas Horste, samhällsbyggnadschef; Mattias 
Karlsson, ekonomichef 
§ 48-50 Mattias Karlsson, ekonomichef 
§ 51 Jenny Andersson, kommunsekreterare 

 

 

Protokolljusterare Marie Nicholson (M) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, Vimmerby 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 36-57 

 Michael Ekström  

 Ordförande 

  

 Jacob Käll  

Protokolljusterare 

  

 Marie Nicholson (M)   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-03-31 

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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Innehållsförteckning 

§ 36 Dnr 2020/000003 004 3 
Val av protokolljusterare .............................................................................. 3 
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§ 46 Dnr 2020/000230 622 5 
Lunch för gymnasieelever ............................................................................ 5 
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 § 36 Dnr 2020/000003 004 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Marie Nicholson (M) att jämte 

ordförande justera dagens protokoll.  

 

___________________    
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§ 37 Dnr 2020/000008 101 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen efter tillägg av två 

ärenden, nämligen 

 

§ 56 Krisledningsnämnd i Vimmerby kommun 

§ 57 Extra kommunstyrelsemöte 2020-04-06 

 

Under mötets gång utgick 

 

§ 40 ITSAM – utökning av borgensförbindelse 

 

samt tillkom 

 

§ 46 Lunch för gymnasieelever        

 

___________________     
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§ 46 Dnr 2020/000230 622 

Lunch för gymnasieelever 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
 

1. ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att sätta samman en tjänste-

skrivelse inför kommunstyrelsens extra sammanträde 2020-04-06 
 

2. Inriktningen och förslaget till kommunstyrelsen ska vara att 
 

 nivån på bidraget ska vara 65 kr per elev och dag 
 

 stödet ska vara tidsbegränsat till en månad från det att det börjar gälla 
 

 en särskild lösning utformas för de elever som inte bor i centralorten 

eller i närheten av en kontrakterad restaurang 

 

Ärende 

Arbetsutskottet diskuterar ingående hur frågan med lunch för kommunens 

gymnasieelever ska hanteras.         

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________     
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§ 52 Dnr 2020/000053 000 

Uppföljning av uppdrag givna av kommunstyrelsen och 
dess utskott 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner uppföljningen av givna uppdrag.  

 

Ärendet 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastslog 2020-02-25 en plan/rutin för upp-

följningen av uppdrag givna av kommunstyrelsen och dess tre utskott. 
 

Enligt planen följs givna uppdrag upp fyra gånger om året med syfte att  
 

 säkerställa att den politiska styrningen och ledningen får genomslag i 

faktisk verksamhet 
 

 utgöra underlag för vidare beslutsfattande 
 

 ge grundläggande information om effekter och lärdomar av de 

genomförda uppdragen 

 

Nästa uppföljning görs i samband med utskottsmöten och kommunstyrelsens 

möten i juni 2020. 

 

Aktuell situation 

En genomgång har gjorts av de uppdrag som givits av kommunstyrelsens 

arbetsutskott utifrån det som märkts som uppdrag i ärende- och dokument-

hanteringssystemet Ciceron. 
 

Status har angetts för respektive uppdrag med, dels ”inte påbörjat”; ”pågår” 

eller ”avslutat”, dels en mycket kort beskrivning av var uppdraget står. 
 

I rapporten meddelas också samtliga avslutade uppdrag. I framtida rapporter 

anges endast uppdrag som avslutats sedan den nu aktuella uppföljningen. Då 

kommer också korta beskrivningar att göras av effekter och lärdomar av de 

avslutade uppdragen. 
 

OBS! I rapporten finns också en påbörjad genomgång av sådana uppdrag 

som lämnats av kommunstyrelsen. Inför KS 2020-04-21 kommer denna del 

av rapporten att rensas och färdigställas.        
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av uppdrag givna av kommunstyrelsens 

arbetsutskott, Id 70510 

Rapport över status för givna uppdrag, Id 70511      

 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningens avdelningar      

 

___________________    
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§ 54 Dnr 2020/000018 101 

Inbjudningar 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande med anledning av inkomna 

inbjudningar: 

 

Inbjudan till Beslut 

Konsumentverket: Forum för miljösmart konsumtion: 
webbinarium, 2020-03-26 

avstår 

Landshövdingen/Region Kalmar län: Globala målen för 
hållbar utveckling, 2020-04-24, Kalmar 

avstår 

Region Kronoberg: Mötesplats Migration och Etablering, 
2020-05-18--19, Halmstad 

avstår 

SKR: Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda, 
länk t o m 2020-08-12 

avstår 

SKR: Kommentus årsstämma, 2020-05-14, Stockholm avstår 

Astrid Lindgrens Hembygd: Visst är det roligt att ka tåg!, 
2020-06-16, Nässjö m f orter 

avstår 

Länsstyrelsen och Region Kalmar: Kan vi prata om rasism?, 
2020-04-21, Kalmar 

avstår 

Kalmarsund Promotion: Promotionlunch, 2020-03-27, 
Kalmar 

avstår 

Barnombudsmannen: Webbseminarium Vägledning vid 
tolkning och tillämpning av FNs konvention om barnets rätt, 
3 april 2020 

avstår 

Coompanion Kalmar län: Föreningsstämma , 7 april 2020, 
online 

Marie Nicholson (M) deltar om 
möjligt 

SKR: Kommunutredningen SKR:s remisskonferens, 27 april 
2020, webbkonferens 

avstår 

SKR: Regional utveckling, 13 maj 2020, webbkonferens avstår 

 

Beslutet skickas till 

Marie Nicholson (M) 

 

Anmälan görs av Liselott Frejd. Om det finns behov av bokning av even-

tuella resor och/eller boende – ta gärna kontakt med Liselott Frejd på 

administrativa avdelningen      

___________________     
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§ 57 Dnr 2020/000232 006 

Extra kommunstyrelsesammanträde 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla till extra kommun-

styrelsemöte 2020-04-06, kl 15.30-17.30, i anslutning till kommun-

fullmäktiges sammanträde.      

 

___________________     


