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Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 8 maj 2018 kl 09:00- 11.45, 12.00-16.15 

Ajournering: 10.30-10.35.  

Beslutande Ledamöter 
Tomas Peterson (M), ordförande 
Helen Nilsson (S), 1:e vice ordförande 
Magnus Gustafsson (M) – t o m kl 12.00 
Claes Wetterström (M) 
Kenneth Björklund (S) 
Peter Högberg (S) 
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 Ersättare 
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(M) fr o m kl 12.00-16.15 

Övriga närvarande Kommunchef Carolina Leijonram 
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 Therese Jigsved  

 Ordförande 

  

 Tomas Peterson (M)  

Protokolljusterare 

  

 Ingela Nilsson Nachtweij (C) 
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 Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-05-08 

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-16 Datum då anslaget tas ned 2018-06-08 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Therese Jigsved, kanslijurist  
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 § 114 Dnr 2018/000013  Kod 000 

Besök från ny HR-chef Marie Halldén 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde får kommunstyrelsen besök från Marie Halldén, 

som från och med den 4 juni 2018 är ny HR-chef i Vimmerby kommun. 

 

___________________ 
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§ 115 Dnr 2018/000186  Kod 005 

Dataskyddsombud inom Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Tonna Söderberg till dataskyddsombud 

för kommunstyrelsen.   

 

Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) 

träder i kraft inom EU:s samtliga medlemsländer 2018-05-25. En EU-

förordning blir direkt tillämplig i medlemsländerna till skillnad från EU-

direktiv. Genom att nya regler träder i kraft upphör nuvarande 

personuppgiftslag (PuL). Syftet med den nya förordningen är att skydda 

fysiska personers integritet vid behandling av personuppgifter samt att det 

ska vara fritt flöde av personuppgifter inom EU. 

 

Den nya förordningen bygger på tidigare regler på området, men innehåller 

också en del nyheter. En nyhet är att varje personuppgiftsansvarig som är en 

myndighet måste utse ett dataskyddsombud. Tidigare PuL-ombud var 

frivilliga för kommunerna. PuL-ombudens uppdrag upphör genom att PuL 

upphör att gälla när dataskyddsförordningen träder i kraft. 

 

Datskyddsombud kan vara en anställd i den egna verksamheten eller så kan 

uppgiften utföras med stöd av ett tjänsteavtal. Inom kommunen är varje 

myndighet (styrelse eller nämnd) personuppgiftsansvarig. Därför ska varje 

styrelse och nämnd utse dataskyddsombud för sin myndighet. 

 

Ett dataskyddsombud ska informera och ge råd och stöd till de 

personuppgifts-ansvariga och till de anställda som hanterar personuppgifter 

om deras skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och andra 

dataskyddsbestämmelser. Vidare ska dataskyddsombud övervaka 

efterlevnaden, hjälpa till att ta fram riktlinjer och policies på området, 

samarbeta med tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vara 

kontaktperson till de som är registrerade. Uppgifterna för dataskyddsombud 

kan utföras av en eller flera personer i grupp. 
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Arbetet med att förteckna personuppgiftsbehandlingar, bestämma ändamål 

och syfte med behandlingen, göra inventeringar för att se vilka lagliga 

grunder myndigheten har för sin behandling av personuppgifter landar in på 

varje nämnd och styrelse. Dataskyddsombudets uppgift är att övervaka detta 

arbete och att ge råd och stöd, men inte att utföra t ex förteckningar och 

inventeringar.  

 

Det har pågått ett arbete inom Kommunalförbundet ITSAM för att skapa en 

gemensam funktion som dataskyddsombud för medlemskommunerna. Det 

innebär att ITSAM står för funktionen dataskyddsombud för samtliga 

personuppgifts-ansvariga inom Vimmerby kommun. Varje 

personuppgiftsansvarig behöver bygga upp en lokalt anpassad organisation 

som gör t ex inventeringar och förteckningar.  

 

Inom Vimmerby kommun har ett samordnande arbete skett inom 

administrativa avdelningen med en arbetsgrupp som bestått av administrativ 

chef Anna Erlandsson Karlsson, webbstrateg Stefan Malmborg och 

kanslijurist Therese Jigsved. Arbetet har förankrats i ledningsgruppen och 

det finns förslag till hur en lokalt anpassad organisation kan se ut om 

Vimmerby kommun avtalar med ITSAM om tjänsten som 

dataskyddsombud. En person är rekryterad på ITSAM för funktionen 

dataskyddsombud och han heter Tonna Söderberg. 

 

I samband med att dataskyddsförordningen träder i kraft 2018-05-25 behöver 

ett dataskyddsombud vara utsett och det ska också anmälas till 

Datainspektionen. 

 

Vid dagens sammanträde redogör kanslijurist Therese Jigsved och 

webbstrateg Stefan Malmborg för ärendet om att utse dataskyddsombud och 

hur förvaltningen jobbar i Vimmerby för att följa dataskyddsförordningen. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Tonna Söderberg till dataskyddsombud 

för kommunstyrelsen.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2018-04-30 Id 60936 

Presentation om arbetet i Vimmerby av Stefan Malmborg, Id 61155 
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Beslutet skickas till 

Datainspektionen 

Kommunalförbundet ITSAM 

Webbstrateg Stefan Malmborg 

 

___________________ 
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§ 116 Dnr 2018/000248  Kod 003 

Riktlinjer för e-post i Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för 

e-post i Vimmerby kommun.   

 

Sammanfattning 

Mycket av kommunens interna och externa information sker via e-post. Denna 

riktlinje är framtagen för att alla anställda och förtroendevalda ska hantera och 

kommunicera via e-post på ett enhetligt, lagenligt och effektivt sätt. Varje 

verksamhet ska se till att alla berörda känner till riktlinjer och gällande lag-

stiftning inom området.  

 

Förslaget har vari ute på remiss till ledningsgruppen, barn- och utbildnings-

förvaltningen och socialförvaltningen. Synpunkterna har vägts in i förslaget 

och den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018-05-25 har tagits i 

beaktande.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger förvaltningens förslag.  

 

Ärendet diskuteras.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för 

e-post i Vimmerby kommun.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Liselott Frejd, administratör 2018-04-25, Id 60858 

Riktlinjer för e-post, Id 60915 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 117 Dnr 2016/000582  Kod 805 

Handlingsplan och investering Ishall 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att renovera nuvarande ishall för att klara av dispensen för spel i 

Hockeyettan och klara av svenska ishockeyförbundets arenakrav för 

publikhall B.  

 

att finansieringen om 11 200 000 kr sker genom 2019 års investeringsbudget.  

 

Protokollsanteckning 

Magnus Gustafsson (M) vill lämna protokollsanteckning.  

 

Sammanfattning 

Svenska ishockeyförbundet beviljade Vimmerby hockey dispens för spel i 

Hockeyettan säsongen 2017/2018 i Vimmerby ishall, under förutsättning att 

en handlingsplan som är tidsangiven för att uppnå arenakravet Publikhall B 

skulle göras. Även sargen och det härdade glaset måste bytas då förbundet 

kommit med nya säkerhetskrav gällande sargens svikt.  

 

Arbetsutskottet beslutade 2017-10-10 § 241 att ge utvecklingsavdelningen 

och samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att beräkna kostnader för 

renovering av ishallen utifrån svenska ishockeyförbundets krav för spel i 

Hockeyettan.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger förvaltningens förslag och ärendet 

diskuteras.  

 

Sammanträdet ajourneras kl. 10.30 - 10.35. 
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Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att renovera nuvarande ishall för att klara av dispensen för spel i 

Hockeyettan och klara av svenska ishockeyförbundets arenakrav för 

publikhall B.  

 

att finansieringen om 11 200 000 sker genom 2019 års investeringsbudget. 

 

Beslutsunderlag 

Dispensbeslut, tävlingsnämnden 2017-09-07, Id 58019 

Tjänsteskrivelse, Anton Palmer, fritidssamordnare, 2018-03-07, Id 60134 

Arbetsutskottets beslut 2018-04-24 § 102 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen  

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 118 Dnr 2018/000259  Kod 023 

Resursförstärkning inom Gatukontoret 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att gatukontoret ska förstärka resurserna på mark- och exploatering 

 

att resursförstärkningen ska ske inom tilldelad budgetram 

 

att de ökade kostnaderna ska belasta projekten inom mark och exploatering  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har beställt över 35 detaljplaner till miljö och 

byggnadsförvaltningen och vi har över 150 uppdrag som idag belastar en 

befintlig tjänst. Behovet av ytterligare en mark- och exploateringsingenjör på 

gatukontoret har visats efter en grundlig kartläggning av samtliga ärenden 

och kommande detaljplaner. För att kunna i rätt tid ombesörja kommunens 

mark och exploateringsärenden och leverera en bra och rättvis service till 

våra medborgare, föreningar och företag behöver vi utöka med ytterligare en 

tjänst.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att gatukontoret ska förstärka resurserna på mark- och exploatering 

 

att resursförstärkningen ska ske inom tilldelad budgetram 

 

att de ökade kostnaderna ska belasta projekten inom mark och exploatering  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Andreas Horste, Gatuchef 2018-05-03 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 119 Dnr 2018/000166  Kod 171 

Arbetsordning för rengöring och brandskydd samt 
frister för sotning och brandskyddskontroll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna nya 

sotnings- och brandskyddskontrollfrister samt uppdaterad arbetsordning för 

rengöring och brandskyddskontroll.  

 

Sammanfattning 

Frister för brandskyddskontroll regleras i föreskrift MSBFS 2014:6. Ändring 

har skett från tidigare antagen handling från 2005, då fristerna var 2, 4 och 8 

år. Enligt nuvarande förskrift är fristerna 3 och 6 år.  

 

Sotningsfristerna har anpassats till allmänna rådet i MSBFS 2014:6.  

 

Arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll har endast uppdaterats 

med hänvisningen till rätt förskrift. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger arbetsutskottets förslag.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna nya 

sotnings- och brandskyddskontrollfrister samt uppdaterad arbetsordning för 

rengöring och brandskyddskontroll.  

 

Beslutsunderlag 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förskrift MSBFS 2014:6 

Sotningsfrister 2018 

Brandskyddskontrollsfrister 2018 
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Arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll 2018 

Tjänsteskrivelse Roger Linder, brandmästare 2018-03-15 

Arbetsutskottets beslut 2018-04-24 § 112 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Räddningstjänsten 

 

___________________ 
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§ 120 Dnr 2018/000191  Kod 041 

Igångsättning av investeringar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att nedanstående investeringsprojekt till ett 

sammanlagt värde av 12 700 tkr ska igångsättas 

 

Vackra Vimmerby,   500 tkr 

Exploatering Folkets park  650 tkr 

Asfalteringsprogram  3000 tkr 

Trafiksäkerhetsåtgärder  300 tkr 

Ombyggnation bussfickor  100 tkr 

Tillgänglighetsanpassningar 400 tkr 

Utbyte av belysningsstolpar 200 tkr 

Isfräs   250 tkr 

Exploatering Nossen,   3 800tkr 

Exploatering Krönsmon/CEOS 2 000 tkr 

Exploatering Nybble  1 500 tkr 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ansvarar för att investeringarna som omfattas av den 

beslutade investeringsramen för 2018 ska i möjligaste mån genomföras.  

Tidigare fattade igångsättningsbeslut av investeringsprojekt uppgår till ett 

sammanlagt värde av 35 550 tkr, varav 8 400 tkr är överflyttade medel från 

2017 -> 2018. Det finns projekt kvar till ett sammanlagt värde av 20 602 tkr 

som kommer att skrivas fram och startas senare under året.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger förslag från förvaltningen. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att nedanstående investeringsprojekt till ett 

sammanlagt värde av 12 700 tkr ska igångsättas 
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Vackra Vimmerby,   500 tkr 

Exploatering Folkets park  650 tkr 

Asfalteringsprogram  3000 tkr 

Trafiksäkerhetsåtgärder  300 tkr 

Ombyggnation bussfickor  100 tkr 

Tillgänglighetsanpassningar 400 tkr 

Utbyte av belysningsstolpar 200 tkr 

Isfräs   250 tkr 

Exploatering Nossen,   3 800tkr 

Exploatering Krönsmon/CEOS 2 000 tkr 

Exploatering Nybble  1 500 tkr 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Andreas Horste, gatuchef, 2018-04-27  

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 121 Dnr 2018/000200  Kod 219 

Förslag till gatu- och kvartersnamn inom del av 
Nosshult 1:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till namngivnings-

kommittén med anledning av det redan finns en gata i Gullringen som heter 

Vinbärsstigen och därför behöver namngivningskommittén bereda ärendet 

på nytt så att det ej blir dubbla namn på gatorna i kommunen.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har antagit detaljplan för Del av Nosshult 1:1 (0884-

P432) Kommunens namngivningskommitté föreslår namn på gator och 

kvarter. Kvarterens och gatornas placering framgår av bifogad karta. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyreslen besluta  

 

att inom detaljplanen 0884-P432 ge gatorna namnen  

  Vinbärsstigen  

  Krusbärsstigen, 

 

samt att kvarteren tilldelas namnen  

 

  Morellen 

  Vinbäret 

  Bigarrån 

  Krusbäret 

  Rönnbäret 

  Blåbäret 

  Äpplet  

  Nyponet 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2018-04-24 § 113 

Tjänsteskrivelse och karta, Joakim Svensson, trafiksamordnare 2018-03-20, 

Id 60556 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 122 Dnr 2018/000102  Kod 869 

Litterär nod Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att administrativa avdelningen ges i uppdrag att rekrytera en projektledare, 

som under 3 månader ska ta fram ett underlag för litteraturnoden utifrån 

verksamhet, organisation och ekonomi, 

 

att utse styrgrupp, med en från majoriteten Peter Högberg (S), en från 

oppositionen Jakob Käll (C) och kultursamordnare Anna Olausson från 

administrativa avdelningen t o m december 2018 

 

att Peter Högberg (S) blir sammankallande i styrgruppen 

 

att arvode utgår till styrgrupp 

 

att finansiering sker genom anslaget från Landstinget i Kalmar län. 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun rekryterar en projektledare som under 3 månader tar 

fram ett underlag för hur man ska arbeta med en regional litteraturnod med 

placering i Vimmerby kommun. Arbetet görs i samarbete med Landstinget i 

Kalmar län. 

 

Peter Högberg (S) och Anna Olausson fick uppdraget av KSAU 27 mars 

2018 § 98, att ta fram ett underlag för förstudien av regional litterär nod i 

Vimmerby kommun. För att skynda på rekrytering av projektledare behöver 

kommunen ta ett beslut som möjliggör detta. Samtidigt fortsätter arbetet med 

att ta fram ett underlag. 

 

Finansiering sker genom anslaget från Landstinget i Kalmar län. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger arbetsutskottets förslag. 
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Ingela Nilsson Nachtweij (C) nominerar Jakob Käll (C) från oppositionens 

sida i styrgruppen. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att administrativa avdelningen ges i uppdrag att rekrytera en projektledare, 

som under 3 månader ska ta fram ett underlag för litteraturnoden utifrån 

verksamhet, organisation och ekonomi. 

 

att utse styrgrupp, med en från majoriteten, en från oppositionen och en 

tjänsteman från administrativa avdelningen. 

 

att arvode utgår.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anna Olausson, kultursamordnare 2018-04-16 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 98 

Arbetsutskottets beslut 2018-04-24 § 115 

 

Beslutet skickas till 

Landstinget i Kalmar län 

Peter Högberg (S) 

Jacob Käll (C) 

Kultursamordnare Anna Olausson 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 23(41) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 123 Dnr 2017/000388  Kod 000 

Genomlysning av barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återrapportering från barn- och 

utbildningsnämnden ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 

2018.  

 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-05 fick Kristineberg 

Lärföretag i uppdrag att genomlysa barn- och utbildningsförvaltningen. Vid 

sammanträdet den 6 mars 2018 presenterade Agneta Gatel det genomförda 

uppdraget. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-10 diskuterade 

kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden om fortsatt hantering 

utifrån genomlysningen. Vid kommunstyrelsens sammanträde deltog Lis-

Astrid Andersson (S), ordförande, Peter Karlsson (C), Sören Sjöholm (M), 

Jakob Kjäll (C), Birgitta Sahlin förvaltningschef, Pia Ehrnlund Bengtsson, 

verksamhetschef grundskola och Thomas Hjelm, controller. 

 

Kommunstyrelsen beslutade att ge uppdrag till barn- och utbildnings-

nämnden att, utifrån genomförd genomlysning, ta fram en handlingsplan och 

att barn- och utbildningsnämnden kallas till återkommande möten till 

kommunstyrelsen under resterande del av året. 

 

Vid dagens sammanträde deltar Kjell Alexandersson (M) och Birgitha Sahlin 

förvaltningschef. 

 

Birgitha Sahlin går igenom hur handlingsplanen kommer att arbetas fram. 

Den 23 maj kommer handlingsplanen till BUNs sammanträde och den 

kommer att samverkas och antas av BUN i juni. Kommunstyrelsen vill ha 

återrapportering till KS den 5 juni 2018. Kommunstyrelsen kan behandla en 

färdig handlingsplan först i september.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05 § 304 

Uppdragsbeskrivning genomlysning av Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06 § 61 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 89 

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10, KS § 91 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningschef Birgitha Sahlin 

Kanslijurist Therese Jigsved (för sammanträdesplanering)  

 

___________________ 
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§ 124 Dnr 2018/000258  Kod 000 

Unga möter beslutsfattare 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde deltar kommunstyrelsen i "Unga möter 

beslutsfattare" på Astrid Lindgrens Näs.  

 

Inbjudna är elevråd från gymnasiet och högstadiet samt Barnpiloterna.   

 

___________________ 
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§ 125 Dnr 2018/000243  Kod 042 

Ekonomiuppföljning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomiuppföljningen.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde redovisas ekonomiuppföljningen för Vimmerby 

kommun till och med mars månad 2018. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Mamica Timotijevic, ekonom, i ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning för Vimmerby kommun t o m mars 2018 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 126 Dnr 2017/000493  Kod 007 

Intern kontroll 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet utgår då internkontrollplan för 2017 

redan är antagen.  

 

Sammanfattning 

Under 2016 genomfördes en granskning av arbetet med interkontroll i 

Vimmerby kommun. Efter granskningsrapporten har det startats upp ett 

arbete för att mer systematiskt arbeta med intern kontroll. För 2017 finns 

förslag på en del områden som kommer att granskas och återrapporteras. 

Nämndernas internkontrollplaner finns med för kännedom. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta internkontrollplan 

för 2017 för kommunstyrelsens verksamheter 

 

Beslutsunderlag 

ID:58674 Internkontrollplaner för Vimmerby kommun 2017   

Tjänsteskrivelse Jakob Bank, controller 2017-10-30 id 58650 

Arbetsutskottets beslut 2018-04-24 § 107 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 127 Dnr 2018/000212  Kod 007 

Intern kontroll 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen besluta att anta internkontrollplan för 2018 för 

kommunstyrelsens verksamheter.  

 

Sammanfattning 

Under 2016 genomfördes en granskning av arbetet med interkontroll i 

Vimmerby kommun. Efter granskningsrapporten har arbetet för att mer 

systematiskt arbeta med intern kontroll startats upp. För 2018 finns förslag 

områden som kommer att granskas och återrapporteras. Nämndernas 

internkontrollplaner finns med för kännedom. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta internkontrollplan 

för 2018 för kommunstyrelsens verksamheter 

 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplaner för Vimmerby kommun 2018, Id 60751 

Tjänsteskrivelse Jakob Bank, controller 2018-04-17, Id 60752 

Arbetsutskottets beslut 2018-04-24 § 108 

 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Ekonomiavdelningen 

Revisorerna 

___________________ 
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§ 128 Dnr 2018/000015  Kod 000 

Krisberedskapsvecka 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde redogör Anna Erlandsson Karlsson, administrativ 

chef för krisberedskapsveckan 28 maj-3 juni 2018.  

 

Vad skulle hända om din vardag vänds upp och ner? Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) tar t ex fram en broschyr av "Om 

krisen eller kriget kommer". Den går ut till alla hushåll i Sverige. 

Information går också ut på kommunens hemsida och facebook. Ett särskilt 

material tas fram till skolan. Även frivilliga organisationer ställer upp och 

genomför aktiviteter under vecka 22. 

 

Beslutet skickas till 

Administrativ chef Anna Erlandsson Karlsson 

Säkerhetssamordnare Håkan Westerback 

 

___________________ 
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§ 129 Dnr 2018/000012  Kod 002 

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut redovisas 

 

Arbetsutskottets protokoll 2018-04-24 

 

Kommunchefens beslut om hyra av konsult HR-chef, Id 60688  

 

Kommunchefens beslut om avslutande av anställning mellan Vimmerby 

kommun och Marina Edberg, Id 60977 

 

Köpekontrakt mellan Vimmerby kommun och Kristina Lindelöf, 

förmedlingsuppdrag Svensk Fastighetsförmedling: Granen 13, Vimmerby 

kommun. Id: 60413 

 

Köpeavtal mellan Vimmerby kommun och Pontus Älvehag samt Ann-Sofie 

Älvehag: Vimmerby 3:322, Snokebovägen 10, Vimmerby kommun. 

Id: 58770 

 

Köpeavtal mellan Vimmerby kommun och Sofi samt Kenneth Söderberg: 

Havren 2, Vimmerby kommun. 

Id: 60411 

 

Köpeavtal mellan Vimmerby kommun och Sven-Göran samt Anne-Marie 

Junhammar: Djursdala 18:9, Vimmerby kommun. 

Id: 60412 

 

Köpeavtal mellan Vimmerby och Joakim samt Sofie Mjösberg: Hörestadhult 

1:22, Vimmerby kommun. 

Id: 60415 
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Avtal om anläggningsarrende mellan Vimmerby kommun och Lazkin Hasan 

samt Salman Taher: Del av Vimmerby 3:7 (Vimmerby Grillen), Vimmerby 

kommun. 

Id: 60416 

 

Köpeavtal mellan Vimmerby kommun och Reher Ismail: Del av Vimmerby 

3:3 (”Gula kiosken”), Vimmerby kommun. 

Id: 60549 

 

Köpeavtal mellan Vimmerby kommun och Brännebro Kraft AB: Del av 

Örsåsa 2:30 samt del av Hoppeskogen 2:1, Gullringen, Vimmerby kommun. 

Id: 58871 

 

Avtal om lägenhetsarrende mellan Vimmerby kommun och BRF Stören (c/o 

FB Bostad): Del av Vimmerby 3:3 (parkeringen Körsbäret), Vimmerby 

kommun. 

Id: 60414 

 

Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Vimmerby och Vimarhem 

AB: Del av Vimmerby 3:3, Norrgården 1 m.fl. 

Id: 60782 

 

Avtal om sidoarrende mellan Vimmerby kommun och Lena Söderberg: Del 

av Vimmerby 3:2, Västra skogen. 

Id: 60547 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut avseende mark- och exploatering, Id 

60922 

Delegationsbeslut om hyra av HR-konsult, Id 60688  

Delegationsbeslut om avslutande av anställning, Id 60977 

Protokoll arbetsutskottet 2018-04-24  

 

___________________ 
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§ 130 Dnr 2018/000006  Kod 000 

Inbjudningar 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse deltagare enligt följande: 

 

Bostadskonferens 19 juni: Marie Nicholson (M) från majoriteten och Ola 

Gustafsson (KD) från oppositionen 

 

Webbinarium 22 maj 2018 om barnkonventionen blir del av KSAU:s 

sammanträde 

 

Strategiska samtal om offentlig livsmedelsupphandling 14 juni - Helen 

Nilsson (S) och eventuellt en från oppositionen 

 

ALMA-prisutdelningen 2018 i Stockholm 28 maj 2018: Tomas Peterson (M) 

utses att delta och Ingela Nilsson Nachtweij (C) från oppositionen 

 

Strategiskt samtal om folkhälsa 17 maj 2018: Daniel Nestor (S). 

 

att avstå vårresa Nässjö-Oskarshamn 

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger inbjudan till bostadskonferens, 

webbinarium om barnkonventionen, strategiskt samtal om offentlig 

livsmedelsupphandling, utdelning av ALMA-priset, strategiskt samtal om 

folkhälsa och inbjudan från LEADER på vårresa Nässjö-Oskarshamn.  

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan till bostadskonferens i Kalmar 

Inbjudan till webbinarium om barnkonventionen  

Inbjudan till strategiskt samtal om offentlig livsmedelsupphandling 
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Inbjudan till utdelning av ALMA-priset 2018 

Inbjudan till vårresa Nässjö-Oskarshamn från LEADER 

Inbjudan till strategi om folkhälsa 17 maj 

 

Beslutet skickas till 

Tomas Peterson (M) – personlig anmälan 

Helen Nilsson (S) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Ola Gustafsson (KD) 

Marie Nicholson (M) 

Daniel Nestor (S) 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen för anmälan    

 

___________________ 
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§ 131 Dnr 2018/000005  Kod 000 

Meddelanden 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande meddelanden läggs till handlingarna.  

 

Länsstyrelsens beslut angående lokala trafikföreskrift för väg 826 i 

Vimmerby kommun  

 

Upphandlingspolicy med riktlinjer antagna av Västerviks kommun 

 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens beslut angående lokala trafikföreskrift för väg 826 

Upphandlingspolicy med riktlinjer antagna av Västerviks kommun 

 

___________________ 
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§ 132 Dnr 2018/000014  Kod 000 

Återrapportering från inbjudan, möten och besök 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ledamöter redogör för deltagande vid inbjudningar, 

möten och besök.  

 

___________________ 
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§ 133 Dnr 2018/000008  Kod 000 

Kommunchefen informerar 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Carolina Leijonram, kommunchef, redogör för pågående arbete inom 

kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till instruktioner för 

kommundirektör för kännedom till kommunstyrelsens ledamöter.  

 

Beslutsunderlag 

Instruktioner för kommundirektör i Vimmerby kommun, Id 60790 

 

___________________ 
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§ 134 Dnr 2018/000252  Kod 001 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot nämnder - 
för beredning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet remitteras till kommunstyrelsens 

arbetsutskott för beredning.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger ärende inlämnat av ledamot i 

kommunstyrelsen Peter Fjällgård (V). Enligt kommunallagen har ledamot i 

nämnd rätt att väcka ärende i nämnden. 

 

Av skrivelsen framgår att Peter Fjällgård (V) vill väcka följande ärende på 

kommunstyrelsen. 

 

Vi ser nu konsekvensen av den organisation som sattes med minskade antal 

kommunstyrelsemöten. Tidsbrist i dialog och samtal samt i tillsyn av och 

med våra nämnder och förvaltningar. Kommunstyrelsen har satt ett ökat krav 

på dialog med BUN gällande organisation och ekonomi. Vänsterpartiet står 

för principen att behandla alla lika! 

 

Peter Fjällgård (V) vill väcka frågan om att samma arbetssätt ska gälla alla 

förvaltningar med underskott. Socialnämnd och givetvis kommunstyrelse-

förvaltningens olika delar. Vi har tillsynsplikt och det är hög tid att ta den i 

akt! Trovärdighet kräver att sopa sin egen trappa ren innan man pekat på 

grannen. Kommunstyrelsens ansvar är att utföra övergripande tillsyn. Att 

kontrollera verksamhet och ekonomi samt att använda sina styrmedel och ta 

det ansvar som tillsynsplikten påkallar.  

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse angående kommunstyrelsens uppsiktsplikt från Peter Fjällgård (V)  
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Beslutet skickas till 

Peter Fjällgård (V) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

___________________ 
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§ 135 Dnr 2016/000201  Kod 109 

Motion om värdet av barnskötare inom förskolan - 
uppdrag till barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 

att på nytt bereda motionen och ta fram förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Annika Fundin (MP) och Lars Johansson (V) har till kommunfullmäktige 

inlämnat en motion där frågan om värdet av barnskötare i förskolan väcks. I 

motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att 

• se över fördelningen av barnskötare/förskollärare inom förskolan för att se 

hur fördelningen barnskötare och förskollärare ser ut idag 

• ändra inriktningsbeslutet från 2007 och fortsättningsvis sluta byta ut 

barnskötare mot förskollärare vid pensionsavgångar eller liknande 

• att barn- och utbildningsnämnden fortsättningsvis arbetar med att hålla 

fördelning 1/3 barnskötare och 2/3 förskollärare. 

 

Efter inkommit beslut från barn- och utbildningsnämnden BUN § 105 

beslutade arbetsutskottet KSAU § 161 att skicka ut ärendet på remiss till 

samtliga partigrupper. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lämnat in ett 

gemensamt remissvar. 

 

Kommunstyrelsen föreslog genom beslut 2016-11-08, i enighet med barn- 

och utbildningsnämnden, kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Motionen har ej tagits upp för beslut i kommunfullmäktige då frågan 

bedömdes behöva mer beredning innan ärendet avgörs. 

 

Vid dagens sammanträde diskuteras ärendet. 
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Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Lars Johansson (V) och Annika Fundin (MP), Id 50841 

Kommunfullmäktiges beslut, KF § 73, 2016-03-21 

Barn- och utbildningsnämndens beslut BUN § 105 2016-06-22 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 161 2016-08-15 

Remissvar Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2016-10-03 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 232 2016-10-31 

Kommunstyrelsens beslut 2016-11-08, KS § 364 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Lars Johansson (V) för kännedom 

Caroline Axelsson (MP) för kännedom 

 

___________________ 
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§ 136 Dnr 2015/000138  Kod 140 

Rapportering kring SLUS-arbetet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet tas upp vid nästkommande 

sammanträde med arbetsutskottet.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde tar Ingela Nilsson Nachtweij (C) uppfrågan om vad 

som händer i SLUS-projektet.  

 

Kommunchef Carolina Leijonram informerar om att medarbetare kommer att 

få inspirationsdagar vid två tillfällen med 700 medarbetare vid varje tillfälle 

som är en del av SLUS-arbetet.  

 

Jakob Käll (C) ställer fråga vad som händer ute i orterna i kommunen? I 

februari 2018 genomfördes ett SLUS-möte där det skapades förväntningar 

om att det ska hända något och att kommunen ska göra en återkoppling. Vid 

nästa arbetsutskotts sammanträde får diskussion föras med 

utvecklingsavdelningen.  

 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Utvecklingsavdelningen 

Administrativa avdelningen (för sammanträdesplanering)  

 

___________________ 

 


