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 § 122 Dnr 2018/000013 000 

Besök från brottsofferjouren 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Utvecklingschef Thomas Svärd, folkhälsosamordnare Anders Degerman och 

Britta Sternerland från brottsofferjouren informerar arbetsutskottet om sin 

verksamhet inom brottsofferjouren.  

 

___________________ 
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§ 123 Dnr 2018/000240 869 

Revidering av Kulturgarantin 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att ställa sig bakom revideringen av Kulturgarantin 2018-2019, anpassat efter 

dagens förutsättningar. 

 

att skicka Kulturgarantin 2018-2019 till barn- och utbildningsnämnden på 

yttrande. 

 

Sammanfattning 

2009 infördes kulturgarantin för barn och unga i Vimmerby kommun. 

Kulturgarantin är en överenskommelse mellan barn- och 

utbildningsförvaltningen och dåvarande kultur- och fritidsförvaltningen. Idag 

ligger samtliga kultur- och fritidsförvaltningens delar i kulturgarantin under 

kommunstyrelseförvaltningens ansvar. Kulturgarantins syfte var att 

garantera samtliga barn och ungdomar från förskolan till och med gymnasiet 

minst en kulturupplevelse per år och innehållet skulle vara flexibelt. 

 

Grunden som kulturgarantin byggde på var det utbud av teater- och 

musikföreställningar samt Lässurr och Bokbiten som redan fanns inom 

bibliotekets ansvarsområde. Utöver dessa verksamheter byggdes 

kulturgarantin ut med bland annat kulturskolans och Stadsmuseet 

Näktergalens verksamheter. 

Sedan de förändringar, av budget samt organisationsförändringar, som 

gjordes inför 2016 så har utbudet förändrats och vissa delar har försvunnit på 

grund av indragning av pengar. Därför har behovet varit att rensa 

dokumentet om Kulturgarantin. Det nya dokumentet som nu förevisas är 

uppdelat i två kolumner för att visa hur det såg ut läsåret 2014-2015 och hur 

det ser ut idag då det anpassats efter förändringarna. 

 

Styrgruppen för Skola-Kultur föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

ställa sig bakom det reviderade dokumentet, anpassat efter de rådande 
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förutsättningarna. Styrgruppen för Skola-Kultur föreslår kommunstyrelsens 

arbetsutskott att skicka det reviderade dokumentet vidare till barn- och 

utbildningsnämnden för yttrande.  

 

Styrgruppen för Skola-Kultur efterlyser en politisk diskussion om vilken 

ambitionsnivå en framtida kulturgaranti ska ha i Vimmerby kommun. 

 

I Styrgruppen för Skola-Kultur sitter förutom undertecknad, Anne-Cathrine 

Ingström, verksamhetschef förskola, Josephine Svensson rektor årskurs 7-9 

på Astrid Lindgrens skola samt Ing-Marie Fransson mediepedagog på 

Vimmerby Kulturskola. 

 

Vid dagens arbetsutskott informerar kultursamordnare Anna Olausson.  

 

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom revideringen av 

Kulturgarantin 2018-2019, anpassat efter dagens förutsättningar. 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar Kulturgarantin 2018-2019 till 

barn- och utbildningsnämnden på yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om revidering av kulturgarantin 

Kulturgarantin, jämförelse 2015-2018 

Kulturgarantin, Vimmerby kommun 2018-2019 

 

Beslutet skickas till 

Barn och utbildningsnämnden 

Kultursamordnare Anna Olausson 

 

___________________ 
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§ 124 Dnr 2018/000157 041 

Begäran om utökad budgetram för ökat elevantal i 
grundskolan F-9 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten har en 

nettobudget på 139,1 mnkr under 2017 och redovisar ett nettounderskott på 

11,3 mnkr vid årets slut. Det är fler elever i verksamheten, både nyanlända 

och folkbok-förda. Statsbidrag täcker upp de nyanländas del men inte 

övrigas. Antalet elever med behov av extra stöd växer och stora delar av 

underskottet 2017 beror på ökade kostnader för elevassistenter (-7,0 mnkr). 

 

Elevtalen för läsåret 2016/2017 var 1628 elever. Elevantalet har under 

läsåret 2017/2018 förändrats från att i september 2017 vara 1671 elever i 

grundskolan, är det 1696 elever i januari 2018. Vid en ny beräkning för 

läsåret 2018/2019 med nya elevtalen inlagda är antalet elever 1730, det vill 

säga en ökning på två läsår med över 100 elever. 

 

När förvaltningen beräknar budget 2018 summeras elevtalen för två läsår 

2017/2018 och 2018/2019 och summan delas med två. För 2018 är snittet 

1701 elever.  

Budgeten erhålls för kalenderåret 2018 som för skolans del innebär 

vårtermin 2018 och hösttermin 2018, det vill säga två halva läsår. Om man 

behåller samma resurstilldelning som de senaste åren fattas det 5 tjänster. 

 

Förvaltningen gör bedömningen att inte kunna minska på resurserna till år 7-

9 varför förslag enligt alternativ 2 innebär att minska resurstilldelningen för 

år Fk-6 med 0,4 tjänster per 100 elever. Det motsvarar 5 tjänster färre. Det 

innebär att klasserna i Fk-6 blir större och att möjligheten till klassdelningar 

minskar. Det är de stora enheterna som får de största neddragningarna. 

Skollagen säger att alla elever oavsett behov ska ges möjlighet att klara 
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målen, den möjligheten minskar med minskade resurser. Statsbidraget för 

lågstadiesatsningen på 2,7 mnkr kan inte sökas. 

 

Vid fullmäktiges sammanträde förelåg kommunstyrelsens förslag och barn- 

och utbildningsnämndens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutade med ändring av kommunstyrelsens förslag att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen: Nyligen och 

efter begäran om tilläggsanslag har en genomlysning av barn- och 

utbildningsnämnden presenterats. Kommunstyrelsen har uppdragit till barn- 

och utbildningsnämnden att ta fram en handlingsplan. Vi vill inte föregripa 

planen med beslut i detta ärende utan avvakta planen. 

 

Vid dagens sammanträde deltar ekonomichef Mattias Karlsson i 

diskussionen. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-21 § 24 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 88 

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10, KS § 102 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, KF § 73 

 

___________________ 
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§ 125 Dnr 2018/000187 140 

Projekt SLUS förslag till medskapande 
medborgardialog - Allas Vimmerby 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Syftet med Allas Vimmerby är att vi som lever och verkar i Vimmerby 

kommun ska kraftsamla och tillsammans stärka den gemensamma och lokala 

attraktionskraften för att på bästa sätt ta vara på våra möjligheter och möta 

utmaningar. Men även att öka det sociala kapitalet, skapa en vimmerbyanda 

och förstärka medborgardialogen. 

Allas Vimmerby är en metod för utveckling och bygger på att det skapas 

lokala utvecklingsgrupper på orterna Djursdala, Frödinge, Gullringen, 

Locknevi, Pelarne, Rumskulla, Storebro, Södra Vi, Tuna och Vimmerby.  

Näringslivsutvecklare Carina Öst och utvecklingschef Thomas Svärd deltar 

vid dagens arbetsutskott och informerar om projekt SLUS förslag till 

medskapande medborgardialog – Allas Vimmerby.  

 

___________________ 
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§ 126 Dnr 2017/000263 210 

Intressenter kring mark- och exploatering, bostäder 
och verksamhet. Inventering av tomter för framtida 
bostadsbebyggande 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Utvecklingschef Thomas Svärd, projektledare Bo Palmér, gatuchef Andreas 

Horste samt samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi informerar 

arbetsutskottet om mark- och exploatering, bostäder och verksamhet.  

 

___________________ 
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§ 127 Dnr 2017/000257 08 

Organisationsberedningen - Ny politisk organisation 
för mandatperioden 2019-2022 - arvoden 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger HR-avdelningen i uppdrag  

 

att ta fram underlag med arvodeskostnader för 2017 uppdelat på kategorierna 

ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare i respektive 

nämnd.  

 

Sammanfattning 

Den nya politiska organisationen innebär fler sammanträden och 

presidieberedningar. Arbetsutskottet har tillsammans med HR-avdelningen i 

uppdrag att ta fram förslag på arvodesbestämmelser för kommande år.  

Lönekamrer Marie Björling och ekonom Ingunn Nilsen Andersson deltar på 

dagens arbetsutskott för diskussion om beräkning av arvodeskostnaderna.  

 

___________________ 
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§ 128 Dnr 2018/000181 000 

Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Kommunjurist Peter Olson deltar i dagens arbetsutskott för avstämning av 

ärendet rörande Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning.  

 

___________________ 
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§ 129 Dnr 2018/000263 000 

Bildande av kommunförbundet Kalmar län 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ärendet flyttas till arbetsutskottets möte den 22 

maj 2018. 

 

Sammanfattning 

Kommunerna i länet avser att bilda ett kommunförbund. Verksamheten 

planeras starta  den 1 januari 2019. Ett konstituerande möte ska genomföras 

den 23 augusti 2018 i samband med regionförbundets primärkommunala 

nämnds möte. Dessförinnan behöver respektive kommun ha fattat beslut 

avseende sitt medlemskap. Beslut från respektive kommun bör inkomma till 

ansvarig handläggare senast den 30 juni 2018.   

 

___________________ 
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§ 130 Dnr 2017/000264 004 

Köp av arkivarie- och arkivassistenttjänst av 
Kommunalförbundet Sydarkivera samt förslag om hel 
arkivmyndighet 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteskrivelsen från administrativa 

avdelningen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

 

att Vimmerby kommun tecknar avtal med Kommunalförbundet Sydarkivera 

om köp av arkivarie- och arkivassistenttjänst. Finansiering 2018 sker inom 

kommunstyrelseförvaltningens budget. 

att föreslå kommunfullmäktige att utse Kommunalförbundet Sydarkivera till 

arkivmyndighet för både det analoga centralarkivet och e-arkiv och anta helt 

arkivreglemente.  

 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Sydarkivera har erbjudit Vimmerby kommun att köpa 

arkivarie- och arkivassistenttjänst och samtidigt överta arbetsgivaransvaret 

för kommunens arkivassistent. 

Idag är kommunstyrelsen arkivansvarig för det analoga centralarkivet och 

Kommunalförbundet Sydarkivera arkivansvarig för e-arkiv. 

För att Sydarkivera ska kunna överta ansvaret även för det analoga 

centralarkivet behöver helt arkivreglemente antas.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Köp av arkivarie- och arkivassistenttjänst av 

Kommunalförbundet Sydarkivera samt förslag om hel arkivmyndighet. Dnr 

2017/000264, id 61115 

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

___________________ 
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§ 131 Dnr 2017/000515 109 

Motion om klimatsmart fordonsförvaltning 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till administrativa 

avdelningen för att undersöka möjligheterna med att ta fram en strategisk 

transportplan.  

 

Ärendet 

Bakgrund 

Motion har lämnats in av Ingela Nilsson Nachtweij angående klimatsmart 

fordonsförvaltningen. Vimmerby kommun har en fordonsflotta som är både 

omodern och ännu ej klimatanpassad. Därför behöver det göras en 

transportsatsning där kommunen utifrån den kartläggning som gjorts 2016 av 

Miljöfordon Syd så att vi anpassar våra transporter och förvaltning/service ur 

ett kostnadseffektivt och klimatanpassat perspektiv.  

 

Motionären yrkar: 

Att ta fram en strategisk transportplan ur ett kostnadseffektivt och 

klimatanpassat perspektiv 

Att samordna upphandlingen av kommunens fordon ur ett kostnadseffektivt 

och klimatanpassat perspektiv 

Att även upphandla förvaltningen/service av kommunens fordonsflotta på ett 

kostnadseffektivt och klimatsmart sätt. 

 

Aktuell situation 

Motionen har remitteras till administrativa avdelningen som inhämtat 

remissvar från kommunens hållbarhetsstrateg. 

Redovisning av inkomna yttranden 

Arvid Lindblad, hållbarhetsstrateg ställer sig positiv till en satsning på 

klimatsmart fordonsförvaltning. En ökad satsning och samordning skulle ge 

besparingar inom klimatpåverkan men även kunna leda till att frigöra tid för 

de personer som idag, på respektive förvaltning, arbetar med 

fordonshantering.  
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Bedömning 

En ökad ambitionsnivå och samordning av kommunens fordonsflotta innebär 

en kostnadsökning, men kan innebära att tid frigörs på annat håll. Utifrån 

nuvarande organisation och budget finns det inte utrymme att göra en 

transportsatsning i enlighet med motionen.  

Sammantaget ställer kommunstyrelseförvaltningen sig positiv till motionen 

men önskas detta genomföras måste det finnas en tydlig politisk vilja där det 

tillförs resurser alternativt minskas ambitionsnivå på annat håll. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 § 227 

Motion inlämnad av Centerpartiet 2017-11-14 Id 58837  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2018-01-08 Id 59337 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-16 § 2 

Remissvar, Arvid Lindblad, hållbarhetsstrateg 

 

Beslutet skickas till 

Arvid Lindblad, hållbarhetsstrateg 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 132 Dnr 2018/000125 041 

Budgetberedning 2019 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Ekonomichef Mattias Karlsson, ekonom Mamica Timotijevic och 

samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi deltar i dagens avstämning med 

arbetsutskott om budgetberedningens möte den 22 maj 2018.  

 

___________________ 
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§ 133 Dnr 2018/000238 008 

Inbjudan till Stadens Dag i Joniskis 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Lennart Nygren (S) och Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) att delta vid Stadens dag i Joniskis 2018.  

 

Sammanfattning 

Vår vänort Joniskis bjuder in Vimmerby kommun till Stadens Dag 2018 att 

delta med en delegation. Evenemanget pågår från den 29 juni till den 1 juli 

2018.  

 

___________________ 
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§ 134 Dnr 2018/000236 008 

Summer camp in Joniskis 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Vimmerby kommun betalar resa för två 

ungdomar att delta i Summer Camp i Joniskis 2018. Finansiering av resa 

sker inom kommunstyrelseförvaltningens budget.  

 

Sammanfattning 

Vår vänort Joniskis bjuder in två ungdomar från Vimmerby kommun att 

delta vid det årliga sommarlägret i samband med firandet av Stadens Dag 

2018. Lägret äger rum den 26 juni till 1 juli och deltagarna ska vara mellan 

17 och 22 år. 

Frågan har kommit upp om Vimmerby kommun kan bekosta resan till 

Joniskis för två ungdomar.  

 

Beslutet skickas till 

Thomas Svarén barn- och utbildningsförvaltningen 

Peter Knutsson, utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 135 Dnr 2017/000388 000 

Genomlysning av Barn- och utbildningsförvaltningen 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att den handlingsplan som barn- och 

utbildningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram ska inkluderar följande 

delar 

 Kunskapsläget inom organisationen och förståelsen för rådande 

budgetläge, budgetdiciplin 

 Samarbetskultur kring pedagogik – ekonomi, fokus på ekonomi och 

resultat och kommunikationen kring detta 

 Delegationer och vad de innebär för struktur och kultur 

 Sakområden som skolpeng, undervisningstid, förskollärare i 

förhållande till barnskötare 

 Kvalitetsnivåer, obligatorisk och frivillig 

 Ansvar, roller, mandat och kommunikation mellan 

kommunstyrelse/nämnd/förvaltningschef/verksamhetschefer/rektorer/

stab (även volym) 

 Struktur - högstadium. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10 § 91 att ge uppdrag till barn- och 

utbildningsnämnden att ta fram en handlingsplan utifrån genomförd 

genomlysning av verksamheten. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 

 


