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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(9) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-21 
 

 

  
 
Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 21 januari 2020 kl 13:00-17:00 

Ajournering:  

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

 
 
 
Eva Berglund (S) 

 Ersättare 
Ola Gustafsson (KD) 

 

Övriga närvarande §§ 1-13 Carolina Leijonram, kommundirektör; Michael 
Ekström, handläggare/sekreterare 

§ 3 Marie Halldén, HR-chef 

§ 4 Leif Larsson, kommunfullmäktiges ordförande (16.10-
16.45) 

§ 5 Karin Holmgren, socialförvaltningen; Anette Nilsson, 
socialchef; Andreas Horste, samhällsbyggnadschef;  

Torbjörn Bergström, fastighetschef; från socialnämnden: Lars 
Sandberg, ordf; Tomas Peterson, 1:e vice ordf; Eva Berglund, 
2:e vice ordf 

§ 6 Andreas Horste, samhällsbyggnadschef 

§ 7 Marie Halldén, HR-chef, Andreas Horste, samhällsbygg-
nadschef; Mattias Karlsson, ekonomichef; Anna Erlandsson 
Karlsson, administrativ chef 

§§ 8-9 Håkan Westerback, säkerhetssamordnare 

 

 

Protokolljusterare Niklas Gustafsson 

Justeringens plats och tid Stadshuset i Vimmerby  
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-13 

 Michael Ekström  

 Ordförande 

  

 Jacob Käll  

Protokolljusterare 

  

 Niklas Gustafsson   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-01-21 

Datum då anslaget sätts upp 2020-01-29  2020-02-21 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 

 

Underskrift 

  

 Michael Ekström  
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 § 1 Dnr 2020/000003 004 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott väljer Niklas Gustafsson (M) att jämte 

ordförande justera dagens protokoll.      

 

___________________ 
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§ 2 Dnr 2020/000008 101 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med förtydligandet 

att rapporter från möte i Västervik angående räddnings- och säkerhetstjäns-

ten samt möte i Kisa angående ITSAM lämnas under punkten kommundirek-

tören informerar.      

 

___________________ 
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§ 10 Dnr 2019/000204 019 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av nämnder och 
bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Administrativa avdelningen ges i uppdrag att utarbeta en årsplan för hur 

kommunstyrelsen ska utöva sin uppsiktsplikt under 2020.    

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har givit arbetsutskottet i uppdrag att utarbeta former för 

hur uppsiktsplikten ska utövas under 2020. 
       

Michael Ekström, handläggare/sekreterare, redogör kort för bakgrunden och 

belyser bland annat vad kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente 

säger om kommunstyrelsens uppsiktsplikt.   

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 11 Dnr 2020/000053 000 

Uppföljning av uppdrag från KSAU och KS 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Administrativa avdelningen ges i uppdrag att utarbeta en plan/rutin för hur 

uppdrag givna av arbetsutskottet och kommunstyrelsen ska återrapporteras 

till respektive instans.    

 

Sammanfattning 

Michael Ekström, handläggare/sekreterare, redogör kort för bakgrunden och 

belyser bland annat att återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till 

nämnderna i dag sker med viss regelbundenhet. En motsvarande 

återrapportering av de uppdrag kommunstyrelsen och dess arbetsutskott ger 

till sin förvaltning sker för närvarande inte.  
 

För att säkerställa att den politiska styrningen och ledningen får genomslag 

föreslås att en rutin för uppföljning av givna uppdrag införs.      

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 12 Dnr 2018/000628 109 

Motion - Reformerat partistöd i Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Administrativa avdelningen ges i uppdrag att göra en översyn av reglerna för 

och hanteringen av kommunens partistöd. Ev nya regler ska kunna beslutas 

av kommunfullmäktige senast 2020-06-15.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har beslutat att återföra förvaltningens förslag om att göra 

en översyn av reglerna för partistöd till kommunstyrelsens arbetsutskott för 

vidare hantering.  

 

Vänsterpartiet har lämnat in en motion om reformerat partistöd i Vimmerby 

kommun. I motionen framhåller Vänsterpartiet att ett parti ska visa sina 

väljare respekt och att det inte är rimligt att ett parti får betalt då det uteblir 

från tjänstgöring. 

 

Vänsterpartiet föreslår att den del av partistödet som utgörs av mandatstöd 

(90 %) ska betalas ut i förhållande till hur fullmäktigeplatserna faktiskt fylls. 

Ett mandat ska anses vara använt när ordinarie ledamot och/eller ersättare 

tjänstgör helt eller delvis vid ett specifikt fullmäktige. 

 

Med nuvarande regler kan ett parti erhålla mandatstödet även om partiet inte 

deltar i något fullmäktigemöte under hela året. Detta avviker från principerna 

för hur stöd och ersättning till förtroendevalda utgår i andra sammanhang. 

 

Förslaget är därför att gällande regler för partistöd (från 2015-04-01) ska ses 

över i sin helhet och att göra det ska göras i linje med det som vänsterpartiet 

föreslår i sin motion. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-07 § 20 Motion - Reformerat 

partistöd i Vimmerby kommun  

 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 § 426 Motion 

- Reformerat partistöd i Vimmerby kommun  

Tjänsteskrivelse - motion om partistöd 
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Motion (V): Reformerat partistöd i Vimmerby kommun 

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 13 Dnr 2020/000018 101 

Inbjudningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet avstår från deltagande och lägger inbjudningarna till 

handlingarna.         

 

Beslutsunderlag 

Inbjudningar inkomna angående 

 SKR:s regionala konferenser om mänskliga rättigheter i kommuner och regioner, 4 mars i 
Kalmar 

 Byggmästardagen 2020-03-05, Linnéuniversitetet, Kalmar 

 SKR - Vårens webbinarier om hot och hat mot förtroendevalda; 13 feb (Samtalstonen) 
och 31 mars (Att tydliggöra ansvar och roller)      

___________________    


