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 § 284 Dnr 2017/000004 000 

Val av protokolljusterare samt tid och plats för 
justering (2017) 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Erik Paulsson (C) att, tillsammans med 

ordförande, justera dagens protokoll.  

 

 

___________________ 
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§ 285 Dnr 2017/000047 000 

Besök från Astrid Lindgrens Värld 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger information och diskussion om Astrid 

Lindgrens Värld. Deltar gör Jocke Johansson, VD ALV samt Ulrika 

Messing, styrelseledamot. 

 

___________________ 
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§ 286 Dnr 2017/000175 001 

Uppdrag angående översyn av arvoden till 
förtroendevalda för nästa mandatperiod 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet utgår och tas upp vid annat tillfälle 

 

___________________ 
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§ 287 Dnr 2017/000506 001 

Instruktion för kommunchef 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att  ge ett uppdrag till Carolina Leijonram, kommunchef, att 

 nedteckna sin nuvarande arbetsbeskrivning. 

att  ärendet hanteras igen den 12 december.  

 

Sammanfattning 

I den nya kommunallagen som träder i kraft första januari 2018 framgår det 

att kommunstyrelsen skall författa instruktion till kommunchefen. 

Vid dagens sammanträde föreligger diskusson om hur ärendet ska hanteras. 

Deltar gör Therese Jigsved, kanslijurist. 

 

Förslag till beslut 

Marie Nicholson (M) yrkar, med instämmande av Erik Paulsson (C) att ge 

ett uppdrag till Carolina Leijonram, kommunchef, att nedteckna sin 

nuvarande arbetsbeskrivning samt att ärendet hanteras igen den 12 

december.  

Beslutet skickas till 

Carolina Leijonram, kommunchef 

Therese Jigsved, kanslijurist 

Monica Bergh, HR-chef 

 

___________________ 
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§ 288 Dnr 2017/000374 001 

Organisationsförändring kommunstyrelseförvaltningen 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att genomföra organisationsförändring enligt alternativ C 

• Tillskapa "Kontaktcenter Vimmerby kommun" med ingående 

 delar nuvarande reception, biblioteksverksamhet och museet 

 Näktergalen. 

• Undersöka möjligheten att införliva reception för individ och 

 familjeomsorg i ”Kontaktcenter Vimmerby kommun”  

• Kontaktcenter ingår i kommunens administrativa avdelning 

 under ledning av dess administrativa chef. 

• Administrativa chefen får i uppdrag att omgående rekrytera en 

 projektledare med uppgift att under perioden 2018-02-01—

 2019-02-01 etablera ett kontaktcenter. Projektledaren får 

 personalansvar för medarbetare i bibliotek, museet Näktergalen 

 och reception/växel. 

• Administrativa chefen får i uppdrag att rekrytera chef för 

 kontaktcenter innan projekttiden har gått ut. 

• Utvecklingsavdelningen ansvarar för frågor om näringsliv, 

 fritid, folkhälsa, SLUS samt verksamheterna Fabriken och 

 Kulturskolan under ledning av avdelningens utvecklingschef. 

Att  den nya organisationen börjar gälla successivt fr.o.m. 2018-02-

 01.  

 

Arbetsutskottet beslutar att skrivelsen, inför beslut i kommunstyrelsen, 

kompletteras med beslutsformulering att finansiering sker inom befintlig ram 

för kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav på sitt sammanträde 2017-08-22 

kommunchefen klartecken att påbörja rekryteringsarbetet för att finna en ny 

utvecklingschef.  
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En förstudie om införande av ett kontaktcenter har presenterats som berör 

framför allt administrativa avdelningen och utvecklingsavdelningen inom 

kommunstyrelseförvaltningen. Det föranleder att en översyn av 

organisationen behöver göras. Förstudien kommer framöver utgöra en grund 

för fortsatta diskussioner. Förslag till beslut ovan innebär inte att förstudien 

kring ett ”kontaktcenter Vimmerby kommun” antas i sin helhet. Istället ska 

ovanstående ses som en start på en lång process där vi i dagsläget behöver ha 

utrymme för att förändra utifrån faktorer som framkommer under resans 

gång. Vi behöver fortlöpande ha dialog med berörda medarbetare och 

fackliga organisationer samt där det eventuellt också kan krävas politiska 

beslut.   

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att genomföra organisationsförändring enligt alternativ C 

• Tillskapa "Kontaktcenter Vimmerby kommun" med ingående 

 delar nuvarande reception, biblioteksverksamhet och museet 

 Näktergalen. 

• Undersöka möjligheten att införliva reception för individ och 

 familjeomsorg i ”Kontaktcenter Vimmerby kommun”  

• Kontaktcenter ingår i kommunens administrativa avdelning 

 under ledning av dess administrativa chef. 

• Administrativa chefen får i uppdrag att omgående rekrytera en 

 projektledare med uppgift att under perioden 2018-02-01—

 2019-02-01 etablera ett kontaktcenter. Projektledaren får 

 personalansvar för medarbetare i bibliotek, museet Näktergalen 

 och reception/växel. 

• Administrativa chefen får i uppdrag att rekrytera chef för 

 kontaktcenter innan projekttiden har gått ut. 

• Utvecklingsavdelningen ansvarar för frågor om näringsliv, 

 fritid, folkhälsa, SLUS samt verksamheterna Fabriken och 

 Kulturskolan under ledning av avdelningens utvecklingschef. 

Att  den nya organisationen börjar gälla successivt fr.o.m. 2018-02-

 01.   

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att det ska framgå i beslutsformuleringen 

att finansiering sker inom tilldelad ram. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Carolina Leijonram, kommunchef 

Verksamhetsbeskrivningar för administrativa avdelningen och 

utvecklingsavdelningen, bilaga 1 
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Förstudie infocenter, bilaga 2 

Organisationsskiss, bilaga 3 

FÖSAM/CESAM, Arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 4  

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser inom kommunkoncernen 

 

___________________ 
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§ 289 Dnr 2017/000522 803 

Förslag till gemensam Folkhälsoenhet i norra Kalmar 
län 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde redogör Anders Degerman, folkhälsosamordnare 

för en eventuell gemensam folkhälsoenhet i norra Kalmar län. 

Arbetsutskottet diskuterar kring förslaget.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 290 Dnr 2017/000372 006 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef och Andreas Horste, gatuchef, 

informerar arbetsutskottet om pågående ärenden inom 

samhällsbyggnadsavdelningen.  

 

Ärenden som diskuteras. 

 Organisationsförändring inom kost- och lokalvården. 

 Finansiering och ansvarsfördelning för vattenförsörjningsplan.  

 

___________________ 
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§ 291 Dnr 2017/000426 214 

Inriktningsbeslut för detaljplan för del av Vimmerby 3:3 
Blåsekulle-parken 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att i det fortsatta 

detaljplanearbetet, utforma området Blåsekulleparken till ett storkvarter för 

flerbostadshus. 

  

Reservationer 

Ledamöterna för centerpartiet avstår från att delta i beslutet 

 

Sammanfattning 

Som en del av kommunens förtätningsarbete har 15 stycken detaljplaner 

beställt inom Vimmerby. En av dessa är Blåsekulleparken, som under 

beställningsprocessen gick under namnet Vattentornsgatan/ Domaregatan. 

Företaget Bo Klok har visat intresse av att exploatera området för 

flerbostadshus. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen behöver, i sitt fortsatta detaljplanearbete, 

få en inriktning i hur man går vidare med exploateringen av Blåsekulle. Ska 

området utformas till ett villakvarter eller ett storkvarter för flerbostadshus?  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2017-06-27 § 169  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 14(28) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 292 Dnr 2016/000149 109 

Medborgarförslag om att upprätta en hundrastgård 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 

medborgarförslaget med motiveringen att ekonomiska förutsättningar för 

upprättande och skötsel för en hundrastgård saknas inom 

samhällsbyggnadsavdelningen.    

 

Sammanfattning 

Yvonne Kindman har lämnat in ett medborgarförslag om att det behöver 

upprättas en centralt belägen hundrastgård i Vimmerby.  

 

Samhällsbyggnadsavdelningen ställer sig positiva till att införa en 

hundrastgård. Dock ger dagens ekonomiska situation, samt de sparbeting 

som åligger avdelningen, inget utrymme att upprätta och sköta en 

hundrastgård.  

 

Samhällsbyggnadsavdelningen har varit i kontakt med Brukshundsklubben 

som meddelar att klubben ej har ekonomiska medel att sköta en eventuell 

hundrastgård.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 

medborgarförslaget med motiveringen att ekonomiska förutsättningar för 

upprättande och skötsel för en hundrastgård saknas inom 

samhällsbyggnadsavdelningen.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Yvonne Kindberg, Id 50520 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 48 2016-02-29  

Arbetsutskottets beslut 2016-03-21 § 14 

Tjänsteskrivelse Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, 2017-11-20 Id 

5879 

Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03 § 240 
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Beslutet skickas till 

Yvonne Kindman 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 293 Dnr 2017/000378 109 

Medborgarförslag Nyttja Vimarvallen till hundrastgård 
och andra evenemang 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta avslå 

medborgarförslaget med motiveringen att ekonomiska förutsättningar för 

upprättande och skötsel för en hundrastgård saknas inom 

samhällsbyggnadsavdelningen.    

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har lämnats in om att skapa en hundrastgård på 

Vimarvallen i Vimmerby.  

Föreliggande medborgarförslag är av sådant slag att kommunfullmäktige kan 

överlåta på kommunstyrelsen att fatta beslut. 

 

Medborgarförslag om införande av hundrastgård har tidigare inkommit till 

Vimmerby kommun. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslog 

kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget med motiveringen att dagens 

ekonomiska situation, samt de sparbeting som åligger avdelningen, ger inget 

utrymme att upprätta och sköta en hundrastgård. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har varit i kontakt med Brukshundsklubben 

som meddelar att klubben ej har ekonomiska medel att sköta en eventuell 

hundrastgård. 

Med hänvisning till föregående beslut om hundrastgård föreslås avslag till 

medborgarförslaget.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta avslå 

medborgarförslaget med motiveringen att ekonomiska förutsättningar för 

upprättande och skötsel för en hundrastgård saknas inom 

samhällsbyggnadsavdelningen.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Petra Karlsson, Id 57787 
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Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25 § 185  

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-10-16 Id 58471 

Arbetsutskottets beslut 2017-10-24 § 263  

Beslutet skickas till 

Petra Karlsson 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 294 Dnr 2016/000057 256 

Belysning utmed Kungsvägen i Storebro 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja finansiering 

med 200 tkr och utbyggnad av gatubelysning på Kungsvägen i Storebro. 

Finansieringen ska ske genom omdisponering av outnyttjade 

investeringsmedel inom ramen av total investeringsplan för 2017 på 34,2 

mkr. 

Sammanfattning 

I samband med försäljning av Gissemåla 4:136 skrev man in i köpavtalet att 

kommunen ska uppföra gatubelysning utmed kungsvägen senast 2017-06-30. 

Investeringen behöver utföras för att upprätthålla överenskommelsen i 

köpavtalet. VEMAB som är vår entreprenör gällande gatubelysning har 

lämnat ett kostnadsförslag på ca 200 000 kronor för att utföra uppdraget. 

Finansiering av investeringen på 200 000 kronor föreslås att ske genom att 

omdisponera outnyttjade del av redan beviljade medel för ”Utrustning 

Plenisalen”. Beviljat 600 tkr, arbetet färdigställt till en totalkostnad av 308 

tkr och ingår i den totala investeringsramen för 2017 på 34,2 MSEK.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja finansiering 

med 200 tkr och utbyggnad av gatubelysning på Kungsvägen i Storebro. 

Finansieringen ska ske genom omdisponering av outnyttjade 

investeringsmedel inom ramen av total investeringsplan för 2017 på 34,2 

mkr.  

Beslutsunderlag 

Köpavtal med tillhörande kartbilaga. 

Tjänsteskrivelse, Andreas Horste, gatuchef 2017-11-20 Id 58708 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 295 Dnr 2015/000255 170 

Avsluta gemensam operativ ledningsorganisation för 
Räddningstjänsterna i Vimmerby och Hultsfred 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva tidigare fattat 

beslut (2015-08-25 KS § 277) angående gemensam operativ 

ledningsorganisation för Räddningstjänsterna i Vimmerby och Hultsfred 

kommuner.  

 

Sammanfattning 

Räddningstjänsterna Vimmerby och Hultsfred inledde 2016-01-07 ett försök 

med att inrätta en gemensam operativ ledningsorganisation i syfte att skapa 

en större robusthet avseende ledning. 

Försöket med den gemensamma operativa ledningsorganisationen har 

utvärderats löpande i syfte att korrigera och få till nödvändiga justeringar 

vart eftersom. Båda organisationerna har under försöksperioden förändrats 

var för sig sedan försöket inleddes, både strukturellt och personellt. Med 

detta har många justeringar inte varit möjliga att genomföra beroende på 

bl.a. teknik, organisationsstruktur, synsätt. Det har resulterat i att friktioner 

som uppstått i försöket med den gemensamma operativa 

ledningsorganisationen tagit mycket fokus och kraft från andra viktiga 

samverkansområden. För att räddningstjänsten ska kunna fortsätta den så 

viktiga utvecklingen inom räddningstjänstsamverkan är det av yttersta vikt 

att båda organisationerna tillförs de förutsättningar till 

räddningstjänstsamverkan som på bästa sätt tillgodoser organisationen 

slagkraft, uthållighet samt effektivitet beroende på struktur, behov och 

omvärld.  

Räddningscheferna är överens om ovanstående.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva tidigare fattat 

beslut (2015-08-25 KS § 277) angående gemensam operativ 

ledningsorganisation för Räddningstjänsterna i Vimmerby och Hultsfred 

kommuner.  



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 20(28) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2015-08-25 § 277 

Tjänsteskrivelse, Stefan Larsson, räddningschef 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 296 Dnr 2017/000391 014 

Remiss förslag till Länsplan för regional 
transportinfrastruktur för Östergötlands län 2018-2029  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att anta föreliggande remissvar som sitt eget och 

översända till Region Östergötland.  

 

Sammanfattning 

Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur för Östergötlands län 

2018-2019 är ute på remiss. 

Joakim Svensson, trafikadministratör har författat ett remissvar som stämts 

av vid arbetsutskottets sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Remiss Region Östergötland 

Yttrande, Joakim Svensson, trafikadministratör.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Region Östergötland 

 

___________________ 
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§ 297 Dnr 2017/000396 014 

Remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet 
2018-2029 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att anta framtaget remissvar som sitt eget och 

översända till Trafikverket.  

 

Sammanfattning 

Trafikverket har skickat förslag till nationell plan för transportsystemet för 

perioden 2018-2029 på remiss. Planförslaget har tagits fram i enlighet med 

regeringens direktiv till Trafikverket den 23 mars 2017. 

 

Regionförbundet har bjudit in länets kommunalråd för att skriva ett 

gemensamt remissvar. 

Vimmerby kommun kommer att ställa sig bakom Regionförbundets 

remissvar samt författa ett eget. 

 

Anstånd till den 8 december är begärt för att avvakta det gemensamma 

remissvaret.  

Joakim Svensson, trafikadministratör, redogör för framtaget remissvar. 

Arbetsutskottet diskuterar kring remissvaret.  

Beslutsunderlag 

Remiss, Trafikverket 

Yttrande, Joakim Svensson, trafikadministratör.  

Beslutet skickas till 

Trafikverket 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 298 Dnr 2017/000257 08 

Remiss - Ny politisk organisation för mandatperioden 
2019-2022 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige tillsatte under våren 2017 en fullmäktigeberedning 

(kallad organisationsberedningen) med syftet att ta fram ett förslag på en ny 

politisk organisation. Samtliga kommunfullmäktiges partier har varit 

representerade i beredningen. Beredningen har bestått av totalt 13 ledamöter 

och 10 ersättare. 

Organisationsberedningens förslag skickas nu på remiss till berörda parter 

för förankring och eventuella synpunkter. Remissvar ska vara inlämnat 

senast den 5 december. 

 

Kommunstyrelsen beslutade i november att ge uppdrag till arbetsutskottet att 

ta fram remissvar inför kommunstyrelsens nästa sammanträde den 5 

december.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07 § 288 

Förslag på ny politisk organisation 

 

___________________ 
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§ 299 Dnr 2017/000388 000 

Uppdragsbeskrivning för Agneta Gatel 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 

uppdragsbeskrivning för Agneta Gatel.  

Reservationer 

Ledamöter för centerpartiet avstår från att delta i beslutet.  

 

Sammanfattning 

Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen Birgitha Sahlin är 

sjukskriven. Som tillförordnad förvaltningschef har Agneta Gatel anställts 

under perioden 15 november till 31 januari. Med anledning av det pressade 

läget inom barn- och utbildningsförvaltningen ges tillförordnad 

förvaltningschef Agneta Gatel ett uppdrag att genomlysa verksamheten. 

Anställningen som tillförordnad förvaltningschef uppgår till 50 % och 

belastar barn- och utbildningsnämndens budget. Uppdraget att genomlysa 

verksamheten uppgår till 20 % och belastar kommunstyrelsens budget. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 

uppdragsbeskrivning för Agneta Gatel.  

Beslutsunderlag 

Uppdragsbeskrivning, Tomas Peterson (M), Helen Nilsson (S)      

Beslutet skickas till 

Agneta Gatel 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 
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§ 300 Dnr 2017/000494 024 

Översyn av arvoden till förtroendevalda med anledning 
av förändrat arbetssätt för socialjour 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår, med ändring av socialnämndens beslut, 

kommunfullmäktige besluta att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.   

 

Sammanfattning 

Vid socialnämndens sammanträde 2017-10-19 beslutade man att föreslå 

kommunfullmäktige att se över arvodena för socialnämndens ledamöter med 

anledning av det förändrade arbetssättet med socialjour. 

 

Kommunstyrelsen har i samband med bildandet av tillfällig 

fullmäktigeberedning för ny politisk organisation, uppdragit åt 

kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av HR-avdelningen ta fram 

förslag till bestämmelser om arvoden efter valet 2018. Samt att arbetet med 

framtagande av bestämmelser av arvoden efter valet 2018 sker efter att den 

politiska organisationen är fastställd. 

Med anledning av pågående uppdrag hos kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslås kommunfullmäktige att hänskjuta socialnämndens framställan dit.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, med ändring av socialnämndens beslut, 

kommunfullmäktige besluta att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.   

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2017-10-19 § 96 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04 § 77  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-11-07 Id 58718 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

___________________ 
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§ 301 Dnr 2017/000404 109 

Motion - Äldreboendegaranti i Vimmerby kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet utgår då handlingar till ärendet saknas.  

 

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD) har lämnat in motion angående införande av 

äldreboendegaranti i Vimmerby kommun. Trygghet för äldre är en 

huvudfråga i vårt välfärdstänkande. Det är hög tid att visa respekt för äldre 

och lagstifta om en äldreboendegaranti. En äldreboendegaranti skulle kunna 

garantera att varje person över exempelvis 85 år har lagstadgad rätt till en 

plats på äldreboende när och om de vill. Behovsbedömningen tas således 

bort och att ta bort behovsbedömningen kan ses som ett avsteg från 

nuvarande lagstiftning, vilket redovisades i svaret på en tidigare motion från 

kristdemokraterna.  

 

Men för att nå ett steg på vägen mot en äldreboendegaranti vill 

kristdemokraterna föreslå kommunfullmäktige beslutat att uppdra åt 

kommunstyrelsen att klarlägga vad som inom nuvarande lagstiftning är 

möjligt att göra för att vår kommun ska kunna gå före och erbjuda en 

äldreboendegaranti, alternativt ta kontakter med SKL och 

socialdepartementet för att försöka få till stånd de regeländringar som 

behövs.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 58031 

K0mmunfullmäktiges beslut 2017-09-25 § 186 

 

___________________ 
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§ 302 Dnr 2017/000003 000 

Kommunchefen informerar 2017 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Carolina Leijonram, kommunchef, informerar arbetsutskottet om pågående 

arbete inom kommunstyrelseförvaltningen.  

 

___________________ 
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§ 303 Dnr 2016/000590 005 

Framtida organisation för Vimmerby fiber 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger diskussion om framtida organisation för 

Vimmerby fiber. 

Ett utkast till skrivelse diskuteras kring. Beslut fattas på kommunfullmäktige 

i december.  

 

___________________ 

 


