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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(11) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  
 
Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 22 oktober 2019 kl 09:00 

Ajournering: 09:30-10:00 

Beslutande Ledamöter 
Ingela Nilsson Nachtweij (C), ordförande Peter Andrae (M) 
Niklas Gustafsson (M), 1:e vice ordförande 
Helen Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
Anna Svensson (C) Jacob Käll (C) 
Erik Paulsson (C) 
Bo Svensson (C) Peter Karlsson (C) 
Ola Gustafsson (KD) 
Peter Högberg (S) Eva Berglund (S) 
Daniel Nestor (S) 
Lars Johansson (V), § 310-314 
Emil Larsson (SD) Petra Anemyr (SD) 

 

 Ersättare 
Tomas Peterson (M) 
Eva Svensson (C) 
Torbjörn Sandberg (KD) 
Lis-Astrid Andersson (S) 
Kenneth Björklund (S) 
Peter Fjällgård (V) 
 

 

Övriga närvarande § 308-314 Marie Halldén, t f kommunchef/HR-chef; Michael 
Ekström, handläggare kommunstyrelseförvaltningen/ 
sekreterare; Leif Larsson, kommunfullmäktiges ordförande, 
Tony Söder, huvudskyddsombud/Vision 

 

Protokolljusterare Petra Anemyr (SD) 

Justeringens plats och tid Stadshuset i Vimmerby  
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 308-315 

 Michael Ekström  

 Ordförande 

  

 Niklas Gustafsson  

Protokolljusterare 

  

 Petra Anemyr (SD)   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-10-22 

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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 § 308 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Petra Anemyr (SD) till att jämte ordförande justera 

dagens protokoll.      

 

___________________ 
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§ 309 Dnr 2019/000190 006 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.      

 

___________________ 
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§ 310 Dnr 2019/000546 101 

Frågor med anledning av entledigande av 
kommunstyrelsens ordförande Ingela Nilsson 
Nachtweij (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. godkänna Ingela Nilsson Nachtweijs begäran om entledigande, per den 9 

jan 2020, från uppdragen som ledamot och ordförande i kommunstyrelsens 

arbetsutskott; ledamot i Landsbygdsrådet – hela Sverige ska leva; ledamot i 

Pensionärsrådet; ledamot i Stiftelsen samfonden för Vimmerbydonationer 

för socialvårdande ändamål; ledamot och ordförande i Tillgänglighetsrådet; 

samt ledamot i Vimmerby Turistbyrå ekonomisk förening. 
 

2. ställa sig bakom brev till Ingela Nilsson Nachtweij, 2019-10-21, 

undertecknat av företrädare för (C), (M), (KD) och (S). 
 

3. Peter Karlsson (C) deltar i KS’ beredningar som ersättare för Ingela 

Nilsson Nachtweij t o m 2020-01-09 med ersättning motsvarande högst 

två dagar/vecka.  

         

Beslutsunderlag 

Ingela Nilsson Nachweijs begäran om entledigande från uppdrag, 2019-10-

21 ställd till kommunstyrelsen 
 

Ingela Nilsson Nachweijs begäran om entledigande från uppdrag, 2019-10-

21 ställd till kommunfullmäktige 
 

Brev till Ingela Nilsson Nachtweij undertecknat av Peter Karlsson (C), 

Niklas Gustafsson (M), Ola Gustafsson (KD) och Helen Nilsson (S), 2019-

10-21          

 

 

 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 
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Ekonomiavdelningen      

 

___________________     
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§ 311 Dnr 2019/000564 101 

Begäran från Anna Svensson (C) om entledigande från 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. godkänna Anna Svenssons (C) begäran om entledigande från uppdraget 

som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

2. utse Jacob Käll (C) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott från 

och med 2019-10-22      

 

Beslutsunderlag 

Anna Svenssons (C) begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-21      

 
Beslutet skickas till 

Anna Svensson (C) 

Jacob Käll (C) 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________ 
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§ 312 Dnr 2019/000024 101 

Kommundirektören informerar 

Sammanfattning 

T f kommundirektören Marie Halldén informerar kortfattat om läget. Hon 

nämner bland annat att rehabplanen för kommundirektören följs; att mycket 

av det planerade arbetet för året har fått läggas åt sidan och att det därmed 

kommer bli svårt att nå målen. 

 

I nära dialog med politiken behöver fokus återföras till verksamhetsfrågorna.       

 

___________________ 
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§ 313 Dnr 2019/000545 026 

Arbetsmiljöfrågor i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapport från den arbetsgrupp som arbetar med 

en handlingsplan för att skapa en god arbetsmiljö. 

       

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson informerar om att Ingela Nilsson 

Nachtweijs begäran om entledigade godkändes av kommunfullmäktige den 21 

okt. Därmed faller två av punkterna i beslutet om akuta åtgärder som togs i 

kommunstyrelsen den 8 okt: 1) varje kontakt (med nuvarande kommunstyrelsens 

ordf) med medarbetare kan ske först efter samråd med kommundirektören (fr o 

m 2019-10-08), och 2), vid möten ska varken medarbetare eller kommunstyrel-

sens ordförande delta ensamma (fr o m 2019-10-08). Övriga punkter kvarstår. 
 

Niklas Gustafsson (M) ber t f kommundirektören Marie Halldén att redogöra för 

det arbete som gjorts av den särskilda arbetsgrupp* som av kommunstyrelsen 

den 30 sep gavs i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att komma till rätta 

med arbetsmiljön i på kommunstyrelsens förvaltning. 
 

Arbetsgruppen har träffats frekvent i arbetet med handlingsplanen. I uppdraget 

ligger att handlingsplanen ska vara föränderlig i takt med att vissa punkter faller 

ur planen och andra kan tillkomma. 
 

Handlingsplanen bygger på en inventering av konsekvenser och risker med 

tillhörande riskbedömning samt planerade åtgärder. Åtgärderna ska kostnads-

beräknas där så är möjligt. 
 

Många av åtgärderna är av mer långsiktig karaktär och huvudskyddsombudet 

Tony Söder efterlyser mer fokus på konkreta, snara åtgärder i första hand när det 

gäller punkterna ”fler sjuka” och ”högre arbetsbelastning”. 
 

Enligt kommunstyrelsens beslut 2019-09-30 består arbetsgruppen av: ”kommunstyrelsens 
arbetsutskotts presidium exklusive Ingela Nilsson Nachtweij (C), dvs Niklas Gustafsson (M) och Helen 
Nilsson (S) samt Jakob Käll (C); HR-chef Marie Halldén samt två avdelningschefer från kommun-

styrelseförvaltningen”. Därtill ingår Tony Söder, huvudskyddsombud från Vision i arbetsgruppen.   

___________________   
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§ 314 Dnr 2019/000113 041 

Budget 2020 med plan 2021 tom 2023 

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef, redogör kortfattat för läget i budget-

processen. 

 

Inga större förändringar noteras per den 30 sep i relation till delårsbokslutet 

(per sista augusti) 

 

Ny prognoser har kommit beträffande statliga pengar vilka indikerar ett ökat 

utrymme motsvarande ca 8 mkr jämfört med läget i juni. Siffrorna är dock 

mycket preliminära. 

 

Det är klart att intäkterna från skatter kommer att vika i framtiden. 

 

SKL:s ekonomirapport i oktober innehåller bra och viktig information. Den 

kan hämtas från SKL:s webbsida: 

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten.7150.html 

 

Såväl barn- och utbildningsnämnden (BUN) som socialnämnden (SN) har 

anmält att de ramar som beslutades av kommunfullmäktige i juni inte är 

tillräckliga. BUN har uttryckligen äskat 1,5 mkr utöver ram. 

 

Den 29 oktober avsätter kommunstyrelsen 1 tim för diskussion kring 

budgeten 2020. Vid detta sammanträde tar kommunstyrelsen beslut om 

förslag till oförändrad skattesats för 2020. 

 

Slutligt beslut om budget 2020 tar kommunfullmäktige i december. 

      

 

___________________ 

 

 

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten.7150.html
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§ 315 Dnr 2019/000368 430 

Föreningen Energikontor Sydost - extra stämma 24 
oktober 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Leif Larsson, kommunfullmäktiges 

ordförande, representerar Vimmerby kommun vid föreningen Energikontor 

Sydosts extra stämma den 24 oktober 2019 istället för Ingela Nilsson 

Nachtweij (beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01)      

 

Beslutet skickas till 

Leif Larsson 

Administrativa avdelningen      

 

___________________ 

 

 


