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Kommunfullmäktige 

/UNDERRÄTTELSE  

 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Dag: 2023-01-23 

Tid:  Klockan 18:00 

Plats: Plenisalen, Stadshuset 
 
 

Ärendelista 
  

Mötesformalia 
1 

Ordförandens tal till kommunfullmäktige 

Föredragande:  
Lennart Nygren (S), 1 vice ordförande 
 

 2023/1 

2 
Val av protokolljusterare 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige utser Håkan Nyström (M) att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 

 

Information 
3 

Allmänhetens frågestund 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige lägger frågestunden till handlingarna. 
 

 
2022/397 

4 
Ledamöternas frågestund 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige lägger frågestunden till handlingarna. 
 

 2023/2 

5 
Utbildning om kommunallagen, styrande dokument, allmänna 
handlingar samt Netpublicator 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige lägger utbildningen till handlingarna. 
 
 

 2023/3 

1



 
6 

Meddelanden till kommunfullmäktige 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna. 
 

 2023/4 

Beslutsärenden 
7 

Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda mandatperioden 2023-
2026 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige antar reviderad version av bestämmelser om arvoden 
för förtroendevalda att gälla för Vimmerby kommun. 

Beredning:  
Kommunstyrelsen 

Yrkanden /ks: 
Daniel Nestor (S): ”Kommunfullmäktige antar reviderad version av 
bestämmelser om arvoden för förtroendevalda med följande justering: § 9 
ska utgå och att kommunstyrelsen också utser ledamöter till 
tillgänglighetsrådet.” 
Emil Larsson (SD): ”Den indexering som idag används för uppräkning 
utgår.” 
 

 
2018/160 

8 
Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i kommunens bolag 
mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter 
i Vimmerby kommuns bolag. 

Beredning:  
Kommunstyrelsen 
 

 
2018/614 

9 
Projekt SLUS - Social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun 

Förslag till beslut:  
Insatsfaktorerna i SLUS – Social Lokal Utvecklingsstrategi, antagen av 
fullmäktige 2017-10-23, gäller fortsatt under mandatperioden 2023-2026. 

Föredragande: 
Patric Engqvist, Näringslivsstrateg, Utvecklingsavdelningen, 15 min 

Beredning:  
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 
2015/138 

2



 
10 

Uppdaterad grafisk profil Vimmerby kommun 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige fastställer uppdaterad grafisk profil för Vimmerby 
kommun. 

Beredning:  
Kommunstyrelsen 
 

 
2022/481 

11 
Fyllnadsval av nämndeman vid Kalmar tingsrätt år 2023 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige utser Viktor Carlsson (C) till 
nämndeman till Kalmar tingsrätt till 2023-12-31. 
 

 

12 
Val av gode män till Lantmäteriförrättning 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till 
gode män vid lantmäteriförrättning mandatperioden 2023-2026. 
 
Kenneth Björklund (S) 
Sofia Nilsson (C) 
Jerry Pettersson (V) 
Anders Dahlgren (M) 

 

Beredning: Valberedningen 
 

 
2022/518 

13 
Val av huvudmän till Lönneberga Tuna Vena Sparbank 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige utser följande förtroendevalda till huvudmän för 
Lönneberga Tuna Vena Sparbank fr o m årsstämman år 2023 t o m 
årsstämman år 2027. 
 
Emily Palenzuela (S)  
Ulf Svensson (C) 
Lars Johansson (V) 
Kjell Davidsson (KD) 

 

Beredning: Valberedningen 
 

 

 
 
 
Vimmerby den 23 januari 2023 
 
 
Leif Larsson (C)  Jenny Andersson 
Ordförande   Sekreterare 
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Vid förhinder, maila till kommun@vimmerby.se, samt kontakta din gruppledare, så att ersättare 
kan kallas in. 
 
Information till dig som förtroendevald finns på kommunens hemsida:  
https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald.4.6a2a1ec9
1660af3da2a8ade4.html  
 
Vid frågor, kontakta: 
Linda Adolfzén  
Administratör 
0492/ 76 90 18 
linda.adolfzen@vimmerby.se  
 

 
Jenny Andersson 
Kommunsekreterare  
0492/ 76 90 06 
jenny.andersson@vimmerby.se  

Nästa sammanträde infaller den 27 februari i Plenisalen, Stadshuset. 

4

mailto:kommun@vimmerby.se
https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald.4.6a2a1ec91660af3da2a8ade4.html
https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald.4.6a2a1ec91660af3da2a8ade4.html
mailto:linda.adolfzen@vimmerby.se
mailto:jenny.andersson@vimmerby.se


Vimmerby kommun <kommun@vimmerby.se>

Ledamotens fråga KF 23/1
1 meddelande

Roger Sunesson <roger.sunesson@vimmerby.se> 18 januari 2023 kl. 18:14
Till: Vimmerby kommun <kommun@vimmerby.se>

Hej !
Jag tänkte ställa följande fråga :
Anser ordförande för KF att det finns en sista tid för inlämnande av handlingar/uppgifter inför fullmäktiges
sammanträden?

Jag kommer hålla en kort inledning som förklarar frågan 

Mvh 
Roger Sunesson , SD 
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UTBILDNING FÖR FULLMÄKTIGE 2023-01-23
Kommunallagen, styrande dokument, allmänna handlingar, Netpublicator
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KOMMUNENS STYRNING

enligt lagar och enligt Vimmerbys styrande dokument
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Regeringsformen - 14 kap. Kommunerna

1 §   Beslutanderätten i kommunerna utövas av valda 
församlingar. 
2 §   Kommunerna sköter lokala och regionala 
angelägenheter av allmänt intresse på den 
kommunala självstyrelsens grund. 

4 §   Kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina 
angelägenheter. 

8



Allmänt intresse
Lokalisering: Anknytning till kommunens område 
eller medlemmar. 

Likställighet: Behandla medlemmarna lika, om ej 
sakliga skäl. 

Inte tillbakaverkande beslut till nackdel för 
medlemmarna. 

Inte högre avgifter för tjänst/ nyttighet än 
kostnaderna (självkostnad).

Kommunallagen 2 kap - Kommunala angelägenheter
Principer för kommuns befogenheter
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Kommunallagen 5 kap - Fullmäktiges uppgifter

Beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av 
större vikt för kommunen, främst:

Mål och riktlinjer

Budget, skatt
Nämndernas Organisation och verksamhetsformer

Val av förtroendevalda i sina organ och som revisorer

Årsredovisning och ansvarsfrihet
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Vimmerby kommuns styrande dokument
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Vision för Vimmerby kommun och dess bolag
- i relation till alla som bor, vistas och verkar i vår kommun

Vi driver utvecklingen framåt! 
Vi är stolta över det vi gör gemensamt. 
Värdeord, i Astrid Lindgrens anda: Mod, Ansvar och Fantasi. 
Alla människors lika värde. Vänlighet, omtanke och glädje. 

Demokrati.  Få information. Tillit. Delaktighet. Tillgänglighet. Dialog. 
Helheten: verksamheten, medborgarnas behov, hela kommunen. 

Effektivitet, hållbarhet: sätter mål, följer upp, förebyggande.

God arbetsmiljö. 

Varumärke.
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Kommunallagen 6 kap - Kommunstyrelsen
Leda och samordna - övergripande ansvar

Målsättningar, ändamål, effektivitet

Uppsikt över nämnders och bolags verksamhet.

Ekonomi och utveckling, följa frågor. 

Rapportera till fullmäktige.

Bereda ärenden till fullmäktige. 

Verkställa fullmäktiges beslut, fullgöra uppdrag
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Styrdokument: Reglementet beskriver fullmäktiges 
uppdrag till styrelse och nämnder - strategiskt ansvar

Reglemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildnings- 
nämnden samt socialnämnden -> Läs det!
- Styrning och ledning
- Beredning och verkställande
- Organisation
- Ekonomi och medelsförvaltning             
- Samordning, lärande och utveckling
- Uppföljning och uppsiktsplikt
- Arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar
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Kommunallagen 10 kap - Kommunala bolag

Lämna över kommunal angelägenhet till helägt bolag: 
Utan vinstsyfte -> allmännyttiga anläggningar och 
tjänster.

Kommunfullmäktige: Bolagsordningen om ändamål, 
befogenheter samt att fullmäktige tar ställning till 
principiella beslut/ av större vikt. Ägardirektiv.

Kommunstyrelsen: Varje år pröva verksamheten utifrån 
ändamålen och befogenheterna. -> Fullmäktige om 
åtgärder.
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Styrdokument: Delegationsordning

Fördelar beslutanderätten inom förvaltningen eller 
bolaget. 

Avvägning mellan kontroll, effektivitet och tillit.

17



Kommunallagen 12 kap - Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige utser.

Granskar självständigt kommunen och dess bolag: 
- Ändamål. - Ekonomisk skötsel. - Rättvisande räkenskaper. 
- Intern kontroll tillräcklig. 

Väljer och anlitar sakkunniga.

Vi är skyldiga att lämna upplysningar, tillfälle inventera tillgångar 
och ta del av handlingar.

Årsredovisning - Revisionsberättelse:
- Kan rikta anmärkning
- Tillstyrka/ inte tillstyrka ansvarsfrihet - alltid

18



Sveriges Kommuner och Regioner, skr.se 

-> Demokrati, ledning, styrning 
-> Nya förtroendevalda, stöd, utbildning
- Kurser och aktiviteter

- Material för självstudier, webbutbildningar

- Nyhetsbrev, e-postutskick

- Rapporter, skrifter, cirkulär
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FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

20



Kommunallagen 5 kap Fullmäktige
Kalla ledamöter och ersättare. Anslå. 
Tid, plats och ärenden. Minst en vecka innan. 

Väcka ärenden, främst: Nämnd. Ledamot: motion. Revisor. 
Medborgare: Medborgarförslag, Folkinitiativ. 

Offentliga sammanträden.

Ordföranden leder och ansvarar för ordningen. 

Styrande dokument i Vimmerby: 
Fullmäktiges arbetsordning -> Läs den!
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Innan ärende avgörs av fullmäktige ska det ha 
beretts. 
En nämnd/ styrelse. En fullmäktigeberedning. 
Kommunstyrelsen alltid tillfälle yttra sig.

Undantag:
- Revisionsberättelse/ ansvarsfrihet/ anmärkning
- Bevilja entledigande och utse förtroendevald.
- Brådskande ärende -> om alla närvarande är ense.

Kommunallagen 5 kap Fullmäktige
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Jäv
-Ärende personligen rör en själv eller närstående; 
make, sambo, förälder, barn eller syskon.
-Ska självmant uppge det.
-Får inte delta under ärendet.
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Interpellationer och frågor - Läs på!

Till ordföranden i en nämnd/ styrelse, om dess verksamhet.

Till ordföranden i en fullmäktigeberedning. 

- Skriftlig. 
- Till kansliet senast kl 13.00 vardagen närmast före 
sammanträdet.
- Tjänstgörande ersättare får lämna till ett sammanträde.
- Presidiet beslutar ifall får ställas.
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Interpellation
- Ska ha en motivering.
- Angelägenheter av större intresse.

- Kan ställas av en eller flera. 
- Lämnas senast måndagen veckan före. Besvaras, 
skriftligt, senast under näst påföljande sammanträde.
- Den som ställt interpellationen bör få svaret senast 
vardagen före sammanträdet.
- Vid debatten får alla tjänstgörande delta. Ersättare som 
ställt får delta även om ej tjänstgör.
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Fråga - Ledamöternas frågestund

- Syfte att hämta in upplysningar.
- Bara den som ställer frågan och den som svarar får 
delta i överläggningen.

- Besvaras under det sammanträde då den ställts.
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5 kap. Ledamöters och ersättares tjänstgöring 
17-20§§:https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725

Ledamot är förhindrad - ersättare tjänstgöra i stället, ordning:

-Fullmäktige: Länsstyrelsens ordning, partibunden.
-Nämnder och styrelser: “Regler för inkallande av ersättare”.

Fullmäktige:
- Ersättare som börjat tjänstgöra har företräde. 

- Led/ ers som avbryter pga jäv - åter tjänstgöra efter ärendet.

- Ledamot inställer sig senare - tjänstgöra i st f ersättare.

- Ledamot avbrutit pga annat än jäv - inte åter till smtr.
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Förtroendevald - när fullgör uppdrag
Arvode enligt arvodesreglerna. 

Ledighet från anställning: 
Möten. Resor. Dygnsvila före/ efter.
Ersättning: Förlorad arbetsinkomst. Barnomsorg.
Funktionsnedsättning: 
Resekostnader, delta på samma villkor.

<- Allmänt om uppdraget, hänvisningar, instruktioner.

Tjänstgöringsrapport & Deltagarförteckning: 
Under “Arvoden och ersättningar”.
Ladda ned. Spara ner. Fyll i. 
Skicka till kommun@vimmerby.se. 
Den 8:e i månaden.
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ALLMÄNNA HANDLINGAR

Kulturarv!
Förvaltning - Rättsskipning - Forskning

29



Allmän handling
Tryckfrihetsförordningen 2 kap
Förvaras
- Tillgänglig för oss.

Inkommen
- Anlänt till förvaltningen/ bolaget.
- Till behörig tjänsteperson. 

Upprättad
- Färdigställts. Skickats. Justerats. 
- Ärendet har slutförts.

Bevara:
Tillfört ärendet sakuppgift.

Haft betydelse ärendets 
utgång.

Även minnesanteckningar.

-> Skicka till kommun@vimmerby.se, de diarieförs.
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Allmänna handlingars offentlighet 
Tryckfrihetsförordningen 2 kap

Till främjande av ett fritt meningsutbyte,
en fri och allsidig upplysning

och ett fritt konstnärligt skapande
ska var och en ha

rätt att ta del av allmänna handlingar. 
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Tryckfrihetsförordningen 2 kap:
Genast eller så snart möjligt lämna ut. 
Inte efterforska vem eller syfte.

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), skydd t ex:
Rikets säkerhet. (T ex personal, vattenledningar)
Ekonomiskt intresse: 
- Anbud i upphandling -> efter slutfört. 
- Uppgifter om företag i affärsförbindelse.

Rätten att ta del av allmänna handlingar
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Dataskyddsförordningen GDPR Art 5: 
Principer för behandling av personuppgifter

- Laglighet, öppenhet - i förhållande till den registrerade

- Ändamålsbegränsning - sagda, berättigade

- Uppgiftsminimering - så många som behövs
- Korrekthet - rätt uppgifter
- Lagringsminimering - så länge som behövs
- Integritet, konfidentialitet - i säkert förvar
-> Rensa din e-post: Inkorg, Skickat, Papperskorg.

33



NETPUBLICATOR

VOTE

Börjar på fullmäktige den 27 februari!
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Åtkomst till Netpublicator

Manual på sidan För förtroendevalda.

Appen finns i er surfplatta.
Kan även ladda ner i er egen telefon.

Dator: www.netpublicator.com
Logga in uppe till höger. Läs handlingarna.

-> Om ej behöver surfplattan, lämna in den!

35
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INBJUDAN - Verktyget för att kalla!

Till ledamöter torsdag 1½ vecka innan.
OBS! Alltid svara, samma torsdag!

“Avböj” -> Inbjudan går till ersättare.
Ersättare svarar.

- Titta i appen!

Obesvarad inbjudan -> 
Nästa ersättare kallas in!

36



Sammanträdet börjar: 
NÄRVARO

Kommer en notis i appen.

Närvarande svarar.

Grund för fortsatta 
mötesfunktioner!
Teknikstrul: Sekreteraren kan 
registrera (gäller generellt).
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DEBATT - Begär ordet

Gå via Live-ikonen 

nere till vänster.

Tryck på “Begär ordet”.
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Begär replik

Talarlistan visas.

För replik, tryck på 
nuvarande talare.

Du hamnar som näste 
talare, för replik. 

Talaren kan sedan begära 
genmäle på repliken.
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OMRÖSTNING

Pågår några minuter. 
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OMRÖSTNING - Lagd röst
“Ändra röst” kan du göra så länge 
omröstningen pågår.

Du kan följa resultatet från “Visa 
resultat”. (Syns även via Notiser.)
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TACK!

42



 1 (3) 
 

 
 

Postadress: 391 86 Kalmar Telefon: 010-223 80 00 E-post: kalmar@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kalmar  
www.lansstyrelsen.se/kalmar/personuppgifter 

kommun@vimmerby.se 
 

 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 3 januari 2023 till och med den 
14 oktober 2026. 

Kommun: Vimmerby kommun 
Parti: Moderaterna 
Avgången ersättare: Hilde Hoffmann 
Ny ersättare: Simon Fransson 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun har kommit in med en 
begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Hilde 
Hoffmann har avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av valsamordnare Anna Strömbeck. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Beslut  
 

Datum 
2023-01-03  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-10704-2022 
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Länsstyrelsen 
Kalmar län 

Beslut 
 

2023-01-03 

2 (3) 
 

201-10704-2022 
 
 

 

Kopia till 
Moderaterna 
Simon Fransson 
Hilde Hoffmann  
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Länsstyrelsen 
Kalmar län 

Beslut 
 

2023-01-03 

3 (3) 
 

201-10704-2022 
 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Kalmar län 
antingen via e-post; kalmar@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
kalmar@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 80 00. 
Ange diarienummer 10704-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Bilaga till bevis 
 

 

 

Aktuella ledamöter och ersättare 
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.  

Kommun/region: Vimmerby 
Parti: Moderaterna 
Invalsdatum: 2023-01-03 

 

Ledamot Ersättare 
Svensson, Per Åke 
Gustafsson, Niklas 
Nyström, Håkan 
Andersson, Jan Richard 
Lundmark, Maria 
Ambrosiani, Alfons 
Peterson, Tomas 
Dahlgren, Anders 
Gånge, Hannah 
Rydqvist, Albin 

1. Alexandersson, Kjell Göran Alvar 
2. Nicholson, Marie 
3. Andrae, Peter 
4. Sandström, Mikaela 
5. Fransson, Simon * * 
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'  

 

Ändringsyrkande Beslutsärende 7.  

Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda mandatperioden 2023-2026. 

 

Sverigedemokraterna i Vimmerby föreslår att avsnittet gällande indexering av arvoden tas bort och att 
arvoden under perioden gällande skall ligga fast. 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2023-01-10 

 
 

 
 
 
 
 
§ 23  2018/160 2023.121  
 

Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda mandatperioden 2023-2026 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad version av bestämmelser 
om arvoden för förtroendevalda att gälla för Vimmerby kommun med följande justering: § 9 ska utgå 
och att kommunstyrelsen också utser ledamöter till tillgänlighetsrådet.  
 

Sammanfattning 
Demokratiberedningen har gått igenom nu gällande bestämmelser om arvoden för förtroendevalda och 
genomför revideringar anpassade till vissa ändrade förhållanden.  
 
Leif Larsson deltar från Demokratiberedningen för att redogöra för de förändringar som gjorts, och för 
att svara på frågor från ledamöterna.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad version av bestämmelser 
om arvoden för förtroendevalda att gälla för Vimmerby kommun. 
 
Daniel Nestor (S) yrkar avslag till förslaget till förmån för eget yrkande: Kommunstyrelsen beslutar att 
föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad version av bestämmelser om arvoden för förtroendevalda 
att gälla för Vimmerby kommun med följande justering: § 9 ska utgå och att kommunstyrelsen också 
utser ledamöter till tillgänlighetsrådet.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger, demokratiberedningens förslag och Daniel Nestors (S) 
förslag. Hon ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Daniel 
Nestors (S) förslag. 
 
Emil Larsson (SD) yrkar avslag till förslaget och att den indexeringen som idag används för uppräkning 
utgår.  
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2023-01-10 

 

 
 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, Daniel Nestors (S) förslag och Emil Larsson (SD) förslag. 
Hon ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Daniel Nestors 
(S) förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Bestämmelser arvoden förtroendevalda med bilaga 2019  Uppräknad 2022, KS 2022.75  
Bestämmelser arvoden förtroendevalda från år 2023, did 255454 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Demokratiberedningen 

Datum  
2022-12-19 

 
 

 
 
 
 
 
§ 4  2018/160 2022.4926  
 

Bestämmelser om arvoden för förtroendevalda - nu gällande version 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderad version av bestämmelser om arvoden för förtroendevalda att gälla 
för Vimmerby kommun. 
 

Sammanfattning 
Demokratiberedningen går igenom nu gällande bestämmelser om arvoden för förtroendevalda och 
genomför revideringar anpassade till vissa ändrade förhållanden. 
 
Ändringarna är markerade genom överstrykningar och röd, ny text. 
 

Beslutsunderlag 
Bestämmelser arvoden förtroendevalda med bilaga 2019  Uppräknad 2022, KS 2022.75  
Bestämmelser arvoden förtroendevalda från år 2023, did 255454 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen -> kommunfullmäktige 
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Antagen av kommunfullmäktige 
20ÅÅ-MM-DD §  
Gäller för Vimmerby kommun 
Gäller fr o m 20ÅÅ-MM-DD 
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Allmänna bestämmelser  
§1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna  
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 Kap 1 § kommunallagen.  
  

§2 Arvode för ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande  
För årsarvode till ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande gäller bilagan 
till ersättningsbestämmelserna. Där det finns ett ansvar att sätta sig in i frågan, hålla sig  
informerad och vid behov vara fysiskt närvarande, ingår detta i årsarvodet.  

§3 Ersättningsberättigade sammanträden mm  
Utöver ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande vilkas ersättning framgår av 
§ 2,  har övriga tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda 
som fått närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-5 §§, 8 § 
och 10-14 §§ för  

1) Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen  
och övriga nämnder, nämndsutskott och revisorernas sammanträden, presidiemöte i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd.  

2) Sammanträden med arbetsgrupper enligt uppdrag från kommunstyrelsen eller 
nämnd.  

3) Justering av kommunfullmäktiges protokoll. Förslag att vi tar bort den. 
  

För ersättning enligt punkterna 4-9 krävs särskilt uppdrag av nämnd. Kravet på 
särskilt uppdrag kan undantagsvis uppfyllas genom beslut i efterhand av berörd 
nämnd/styrelse.  

För utbetalning av ersättning skall beslutsdatum och paragraf för uppdraget anges.  

4) Konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs, besiktning, inspektion 
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband 
med det kommunala förtroendeuppdraget. Utbildning för ledamöter och ersättare 
anordnad av Vimmerby kommun erhåller arvode.  

5) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde  själv tillhör.  

6) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ (avser 
endast de kommunalt förtroendevalda).  

7) Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.  
8) Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.  
9) Fullgörande av delegationsuppdrag som enligt gällande lagstiftning endast kan 

utföras  av förtroendevald.  
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt 
förlorade semesterförmåner  
§4 Förlorad arbetsinkomst  
Förtroendevalda som inte fullgör sina uppdrag på heltid har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst enligt 4 kap 12 § kommunallagen (2017:725), om inkomstbortfallet kan 
påvisas genom styrkt löneavdrag, med det belopp som löneavdraget överstiger 
sammanträdesersättningen.  

Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har 
rätt  till schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda 
sjukpenninggrundande årsinkomsten på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.  

Ersättningen skall motsvara tiden för själva sammanträdet, resor till och från sammanträdet 
och eventuellt tid till praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet, t ex 
omklädning.  

§5 Ersättning för förlorad pensionsförmån  
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån för 
arbetsinkomster  som förlorats under året i samband med fullgörande av 
förtroendeuppdrag i kommunen med  den ersättning fullmäktige beslutat enligt bilaga.  

För att ersättning skall utgå krävs att den förtroendevalde kan visa att fullgörande av det 
kommunala förtroendeuppdraget medfört minskade tjänstepensionsavgifter.  

Ersättningen utbetalas kontant till den förtroendevalde.   

Genom kontant utbetalning av ersättningen har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet 
att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.  

För förtroendevalda som driver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha anställning 
skall istället för stycke 1-2 gälla följande. Den förtroendevald som kan styrka att 
pensionsförmån har förlorats har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med 
verifierat belopp.  

§6 Förlorad semesterförmån  
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det 
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.  

Ersättningen skall motsvara tiden för själva sammanträdet, resor till och från sammanträdet 
och eventuellt tid till praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet, t ex 
omklädning.  
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Arvoden m.m.  
§7 Årsarvode   
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid/deltid har rätt till årsarvode med belopp 
som fullmäktige beslutat enligt bilaga.  

I uppdraget ingår samtliga uppgifter som är förknippade med uppdraget inom respektive 
nämnd och styrelse, enligt bilaga.  

Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet från förtroendeuppdraget med 
bibehållet arvode. Detta gäller under lika många dagar per år som arbetstagare med 
motsvarande ålder  har rätt till semester. Ledigheten skall förläggas på ett sådant sätt att 
uppdraget behörligen fullgöres.  

För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad 
att  fullgöra sitt uppdrag gäller i tillämpliga delar samma regler vid ledighet m.m. som 
gäller för arbetstagare enligt Allmänna bestämmelser.  

Om förtroendevald som uppbär årsarvode avgår under tjänstgöringsperioden skall 
årsarvodet fördelas mellan denna och den som inträder i dennes ställe. Fördelningen skall 
ske i förhållande till den tid som var och en av dem innehaft uppdraget.  

Om förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger 1 månad skall arvodet minskas i motsvarande 
mån.  

Har ersättare utsetts för förtroendevald med årsarvode, uppbär ersättaren begränsat arvode 
som motsvarar tjänstgöringstiden.  

§8 Arvode för sammanträden mm  
Förtroendevalda som inte erhåller årsarvode samt oppositionssamordnare (ej 
oppositionsråd) har rätt till sammanträdesersättning. Sammanträdesersättning utbetalas 
som grundarvode jämte timarvode på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.  

Sammanträdesarvode till vid sammanträde närvarande ersättare, vilken inte tjänstgör i 
ledamots ställe, skall utbetalas med 75 % av det belopp som bestämts för ledamöterna.  

Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande har 
inte rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än det fullmäktige beslutat enligt 
bilaga. Regeln om maximal ersättning gäller inte vid sammanträde med valnämnd under 
valdag. I det maximala beloppet inräknas inte heller ersättning för 
fullmäktigesammanträde.  

Vid sammanträde med valnämnd under valdag, onsdagsräkning/preliminär rösträkning 
utbetalas ersättning för hela sammanträdestiden utan begränsning i antal timmar.  
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Sammanträdesarvode utbetalas inte till ledamöter i kommunstyrelsen och valberedningen, 
om sammanträdet förläggs i anslutning (30 min) till kommunfullmäktiges sammanträde, 
dock att ersättning utbetalas med 100 kronor till ledamot i kommunstyrelsen och 
valberedningen som inte är ledamot i fullmäktige.  

Ersättning till kommunfullmäktiges ledamöter utbetalas med 500 kronor per sammanträde, 
oavsett tidigare under dagen utbetald sammanträdesersättning. Ersättningen utbetalas även 
till ledamöter med årsarvode och begränsat arvode.  
   

§9  Ersättning för bundenhet.  
För utövande av akuta delegationsbeslut inom socialtjänstens område utgår till 
myndighetsutskottets ledamöter och deras ersättare ersättning för bundenhet per dygn 
enligt bilaga. För ordförande och vice ordförande utgår ingen ersättning för bundenhet de 
första 12 veckornas tjänstgöring.        

Samtliga ordinarie ledamöter i myndighetsutskottet förutsetts delta i fastställt schema, 
som upprättas av nämnden. Varje ordinarie ledamot i myndighetsutskottet förutsetts 
tjänstgöra  minst 12 veckor per år, såvida inte annat överenskoms inom utskottet.  

§10 Kommunal pension  
För förtroendevalda finns särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala 
pensionssystemet.   

Ersättning för kostnader  
§11 Resekostnader  
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande inom kommunen ersätts 
enligt de grunder som fastställts för kommunens anställda, om den totala resan överstiger 
10 kilometer.  

Vid sammanträde eller motsvarande utanför kommunen utbetalas ersättning för resor och 
övriga kostnader enligt de grunder som fastställts för kommunens anställda.  

Förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid erhåller inte reseersättning för resor 
mellan bostaden och arbetsplatsen.  

    
§12 Barntillsynskostnader  
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde 
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och 
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som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om särskilda skäl finns kan ersättning utges 
även för äldre barn. Ersättning betalas med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga.  

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen eller är 
anvisad plats inom den kommunala barnomsorgen.  

§13 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk  

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som 
vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas med högst det belopp som 
fullmäktige beslutat enligt bilaga.  

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller annan 
närstående.  

§14 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader  
Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde eller motsvarande och som inte ersätts 
på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av 
handlingar och liknande. Ersättning betalas med högst det belopp fullmäktige beslutat 
enligt bilaga.  

§15 Övriga kostnader  
För andra kostnader än som avses i 11-14 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan 
visa att särskilda skäl föreligger för dessa kostnader.  

Ersättning utbetalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbetet eller annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkommit.  

Gemensamma bestämmelser  
§16 Hur begär man ersättning  
För att få ersättning enligt 4-6 §§ och 10-15 §§ skall den förtroendevalde styrka sina 
förluster eller kostnader. Anmälan skall göras till fullmäktiges eller nämndens sekreterare.  

Arvode enlig 7-9 §§ betalas ut utan särskild anmälan.  

§17 Ersättning för förlorad arbetsinkomst  
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall göras senast inom sex månader från 
dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.  
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§18 Ersättning för förlorad pensionsförmån  
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån skall framställas senast vid utgången 
av mars månad året efter det år till vilken förlusten hänför sig.  

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt fjärde stycket skall framställas i 
samband med pensionering dock senast inom två år från pensionstillfället.  

§19 Ersättning för förlorad semesterförmån  
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall göras senast inom två år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.  

§20 Ersättning övriga kostnader  
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall göras senast inom ett halvår 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.  

§21 Tolkning av bestämmelserna  
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 
demokratiberedningen. 

§22 Utbetalning av ersättningar  
Årsarvoden och begränsade arvoden utbetalas med en tolftedel per månad.  

  

Övriga ekonomiska ersättningar betalas ut en gång per månad.  
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Beslutad i kommunfullmäktige 20ÅÅ-MM-DD § 

Uppräknad 2022-01-01

Bilaga till 
ersättningsbestämmelserna
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Bilaga till ersättningsbestämmelserna 
Bestämmelserna gäller från den 1 januari 2023 (Räkna fram beloppen enligt 2023 års index.) 

Ersättningarna omräknas den 1 januari varje år och följer då löneförändringarna i riksdagsledamots 
arvode.  

Samtliga ersättningar inkluderar semesterersättning enligt semesterlagen. 

§ 3 Förlorad arbetsinkomst 

  Verifierat belopp eller 

  Schablonbelopp: sjukpenning/dag*30 dgr = ers/tim 

                            165 

§ 4 Ersättning för förlorad pensionsförmån 

4,5 procent baserat på den sammanlagda ersättningen för förlorade arbetsinkomster under året, eller 
verifierat belopp. 

§ 5 Förlorad semesterförmån 

 Verifierat belopp:  

a) Förlorad semesterersättning 12 % på utbetald ersättning för 
förlorad arbetsinkomst 

b) Förlorade semesterdagar Verifierade dagar och belopp 

 

§ 6 Årsarvode   

Kommunstyrelsen  

Ordförande 90% av riksdagsledamot 
och tillika kommunalråd 

1: vice ordförande 80% av KSO 68% 
av KSO 

2:e vice ordförande tillika 
oppositionsråd 50% av KSO 

Inget årsarvode utgår till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Dock utgår timarvode till 
tjänstgörande ledamot i ksau som 
inte erhåller årsarvode samt till 
tjänstgörande ersättare 

        

772 200:- 

 

617 760:- 
 
386 100:- 
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Timarvode utgår till tjänstgörande 
ersättare i KSAU 

 

 

Kultur o Fritidsutskott 

Ordförande 26% av KSO 
 
Vice ordförande 50% av ordf. (opposition)      

 

Samhällsbyggnadsutskott              

Ordförande 26% av KSO      

Vice ordförande 50% av ordf. (opposition) 

           

Barn- och utbildningsnämnd  

Ordförande 40% av KSO 

1:e vice ordförande 30% av ordf. 

 

2:e vice opposition 40% av ordf. 

 

 

200 772:- 
  
100 386:- 

 

 

200 772:- 

100 386:- 

 

 

308 880:- 

Inkluderas i 1:e vice KSO 
2019-2022 92 664:- 

123 552:- 

 

 

 

 

 

 

Socialnämnd 

Ordförande 40% av KSO 

1:e vice ordförande 30% av ordf. 

2:e vice opposition 40% av ordf. 

Annan ledamot i myndighetsutskott 

sammanträdesarvode utgår vid utövande av 
delegationsbeslut varande med än 30 minuter. 

 

 

 

308 880:- 

  92 664:-       

123 552:- 

 

sammanträdesarvode 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnd  

Ordförande/vice ordf. 20% av KSO  

Oppositionssamordnare 10% av ordf.  

 

 

 

 

154 440:- 

  15 444:- + timarvode 
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Kommunfullmäktige  

Ordförande 20% av KSO 

1:e vice ordförande 50% av ordf.                                                        

2:e vice opposition 30% av ordf. 

Sammanträdesarvode 

 

 

                            

 

154 440:-  

  77 220:-  

  46 332:-  

  500 kr / sammanträde 

 

Kommunens revisorer  

Ordförande 5% av KSO 

Revisorer 50% av ordf. 

 

 

 

 

 

  38 610:- + timarvode   

  19 305:- + timarvode 

 

Överförmyndare 
 

  

 

Ordförande 3% av KSO 

  

 

 

   23 166:- 

   

 

Valnämnd  

Ordförande (valår) 2,5% av KSO 

 

 

 

    19 305:- 

 

 

 

 

Uppräkning av arvoden följer uppräkning av riksdagsledamots arvode (71 500/2022 jan) 

§ 7 Arvoden för sammanträden mm 

Grundarvode första tim. 920 kronor per sammanträde 

Grundarvode 

Tim 2-6. 

186 kronor utges för varje påbörjad timme fr o m andra t o m sjätte 
sammanträdestimmen 
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Maximal ersättning per 
dag  

Grundarvode plus fem timarvoden lika med 1 850 kronor 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare får 75 % av tjänstgörande ledamots ersättning på 
sammanträde. 

 

§ 10 Barntillsynskostnader 

a) Verifierat belopp: 

b) Maximalt: 448 kronor  

 

§ 11 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk 

a) Verifierat belopp: 

b) Maximalt: 448 kronor     

 

§ 13 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader 

a) Verifierat belopp: 

b) Maximalt: 448 kronor    

 

 

Uppdragsbeskrivning, presidierna i Vimmerby kommun 

”Ja” i tabellen nedan betyder att den förtroendevalda har ett ansvar att sätta sig in i frågan, hålla sig 
informerad och vid behov vara fysiskt närvarande 

”Nej” betyder att man inte har ett ansvar för frågan 

Denna uppdragsbeskrivning bör utvärderas årligen. 
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 Uppdrag Ordförande Förste vice 
ordförande 

Andre vice 
ordförande 

1 Kommunfullmäktige Ordförande Vice ordf. Andre v 
ordf. 

2 Protokolljustering Ja Nej Nej 

3 Genomgång med tjänsteman inför 
sammanträdet 

Ja Ja Ja 

4 Följa kommunfullmäktiges 
sammanträden och vara behjälplig 
under sammanträdet samt föreslå 
förbättringar 

Ja Ja Ja 

5 Utvecklingsråd Ja Ja Ja 

6 Budgetdialogmöten Ja Ja Ja 

7 Deltagande som företrädare för 
kommunen i internationella 
samarbeten 

Ja Ja Ja 

8 Presskonferens, mediakontakter Ja Ja Ja 

9 Representationsuppdrag, 
invigningar, uppvaktningar osv 

Ja Ja Ja 

10 Ansvara för 
demokratiberedningens 
sammanträden 

Ja Ja Ja 

11 Samråda med kommunstyrelsens 
presidie inför KF 

Ja Ja Ja 

12     

13 Kommunstyrelsen    

14 Rutinmässigt följa upp den egna 
nämndens och förvaltningens 
arbete 

Ja Ja Ja 

15 Överläggning med chef eller 
enskild anställd efter  

Ja Ja  Ja 
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information/samråd med dennes 
chef 

16 Inspektion eller besiktning 
inför/efter nämndbeslut 

Ja Nej Ja 

17 Uppdrag efter nämnds- eller 
styrelsebeslut 

Ja  Ja Ja 

18 Besök på förvaltning för 
information, utanordning eller 
påskrift 

Ja  Ja Ja 

19 Mottagning för allmänheten, 
telefonsamtal och dylikt 

Ja Ja Ja 

20 Utöva delegationsbeslut Ja Ja Ja 

21 Genomgång och beredning inför 
sammanträde, presidieberedning 
upprätta kallelse, ”måndagsmöten” 

Ja Ja Ja 

22 Presskonferens, mediakontakter Ja Ja Ja 

23 Representationsuppdrag, 
invigningar, uppvaktningar osv 

Ja Ja Ja 

24 Överläggningar med företrädare 
med andra instanser, såväl inom 
som utom kommunen, t ex 
Länsstyrelsen 

Ja Ja Ja 

25 Gruppmöte för nämnd/styrelse Ja Ja Ja 

26 Oppositionsinformationsmöte inför 
KF  

Nej Nej Ja 

27 Protokollförda sammanträden Ja Ja Ja 

28 Presidieöverläggningar Ja Ja Ja 

29 Kommunrepresentant, 
Kommunförbundet, Regionens 
länsberedning 2 ggr per år, endast 
KSO, ingen ersättare 

Ja Ja ersättare Nej 

30 Ansvar för det strategiska arbetet 
för kommunen i internationella 
samarbeten 

Ja Ja Ja 

31 Budgetdialogmöten Ja Ja Ja 
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32 Budgetberedning Ja Ja Ja 

33 Medlemsamråd t ex 
Kommuninvest 

Ja  Nej Ersättare Nej  

34 ITSAM, direktionen Ja Ersättare Nej Ja Ersättare 
Nej 

35 CKS nätverket Ja Nej Nej 

36 Samråd med Hultsfreds kommun Ja Ja Ja 

37 Landsbygdsrådet Ja Ja Ja 

38 Styrgruppsuppdrag, kommunala 
projekt som till ex. SLUS 

Ja Ja Ja 

39 Utvecklingsråd Ja Ja Ja 

40 Plandialog, 
informationsanskaffning 

Ja Ja Ja 

41 Ungdomsråd/globträdsaktiviteter Ja Ja Ja 

42 Arbetsutskott  Opposition Saknas 

43 Presidieberedning Ja Ja Ja 

44 Delegationsbeslut enligt 
delegationsordningen 

Ja Nej Nej 

45 Presidieöverläggningar Ja Ja Ja 

46 Utvecklingsråd Ja Ja Ja 

47 Budgetberedning Ja Ja Ja 

48 Samhällsbyggnadsutskott  Opposition Saknas 

49 Presidieberedning Ja Ja  Nej  

50 Delegationsbeslut enligt 
delegationsordningen 

Ja Nej  

51 Presidieöverläggningar Ja Ja   

52 Utvecklingsråd Ja Nej Ja  

53 Budgetberedning Ja Nej Ja  

54 Kultur- och fritidsutskott  Opposition Saknas 

55 Presidieberedning Ja Ja Nej  
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56 Delegationsbeslut enligt 
delegationsordningen 

Ja Nej  

57 Presidieöverläggningar Ja Ja  

58 Utvecklingsråd Ja Nej Ja  

59 Budgetberedning Ja Nej Ja  

60 Barn- och utbildningsnämnden    

61 Presidieberedning Ja Ja Ja 

62 Budgetdialogmöten Ja Ja Ja 

63 Föräldramöten, föräldraföreningar Ja Ja Ja 

64 Utvecklingsråd Ja Ja Ja 

65 Rutinmässigt följa upp den egna 
nämndens och förvaltningens 
arbete 

Ja Ja Ja 

66 Överläggning med chef eller 
enskild anställd efter 
information/samråd med dennes 
chef 

Ja Ja  Ja 

67 Inspektion eller besiktning 
inför/efter nämndbeslut 

Ja Nej Ja 

68 Uppdrag efter nämnds- eller 
styrelsebeslut 

Ja  Ja Ja 

69 Besök på förvaltning för 
information, utanordning eller 
påskrift 

Ja  Ja Ja 

70 Mottagning för allmänheten, 
telefonsamtal och dylikt 

Ja Ja Ja 

71 Utöva delegationsbeslut Ja Ja Ja 

72 Presskonferens, mediakontakter Ja Ja Ja 

73 Representationsuppdrag, 
invigningar, uppvaktningar osv 

Ja Ja Ja 

74 Gruppmöte för nämnd/styrelse Ja Ja Ja 

75 Protokollförda sammanträden Ja Ja Ja 
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76 Presidieöverläggningar Ja Ja Ja 

77 Socialnämnden    

78 Presidieberedning Ja Ja Ja 

79 Myndighetsutskott Ja Ja Ja 

80 Presidieöverläggningar Ja Ja Ja 

81 Utvecklingsråd Ja Ja Ja 

82 Pensionärsråd Ja Ja Ja 

83 Tillgänglighetsråd Ja Ja Ja 

84 Rutinmässigt följa upp den egna 
nämndens och förvaltningens 
arbete 

Ja Ja Ja 

85 Överläggning med chef eller 
enskild anställd efter 
information/samråd med dennes 
chef 

Ja Ja  Ja 

86 Inspektion eller besiktning 
inför/efter nämndbeslut 

Ja Nej Ja 

87 Uppdrag efter nämnds- eller 
styrelsebeslut 

Ja  Ja Ja 

88 Besök på förvaltning för 
information, utanordning eller 
påskrift 

Ja  Ja Ja 

89 Mottagning för allmänheten, 
telefonsamtal och dylikt 

Ja Ja Ja 

90 Utöva delegationsbeslut Ja Ja Ja 

91 Presskonferens, mediakontakter Ja Ja Ja 

92 Representationsuppdrag, 
invigningar, uppvaktningar osv 

Ja Ja Ja 

93 Gruppmöte för nämnd/styrelse Ja Ja Ja 

94 Protokollförda sammanträden Ja Ja Ja 

95 Miljö- och byggnämnd Ja Ja Ja 

96 Presidieberedning Ja Ja Ja 
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97 Plandialog Ja Ja Ja 

98 Utvecklingsråd Ja Ja Ja 

99 Presidieöverläggningar Ja Ja Ja 

100 Budgetdialogmöten    

101 Presskonferens, mediakontakter Ja Ja Ja 

102 Representationsuppdrag, 
invigningar, uppvaktningar osv 

Ja Ja Ja 

103 Gruppmöte för nämnd/styrelse Ja Ja Ja 

104 Protokollförda sammanträden Ja Ja Ja 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2023-01-10 

 
 

 
 
 
 
 
§ 24  2018/614 2023.123  
 

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i kommunens bolag mandatperioden 
2023-2026 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta0 bestämmelser om ersättning till 
styrelseledamöter i bolagen att gälla för Vimmerby kommuns bolag. 
 

Sammanfattning 
Demokratiberedningen anser att den nya mandatperiodens fullmäktigeförsamling bör få tillfälle att ta 
ställning till nu gällande bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i bolagen. Beredningen 
bedömer att bestämmelserna är ändamålsenliga i sin nuvarande form. 
 

Beslutsunderlag 
Arvoden till styrelseledamöter bolagen 2022 Uppräknad, KS 2022.76 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Demokratiberedningen 

Datum  
2022-12-19 

 
 

 
 
 
 
 
§ 5  2018/614 2022.4927  
 

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i bolagen from 2019-01-01 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i bolagen att gälla för 
Vimmerby kommuns bolag. 
 

Sammanfattning 
Demokratiberedningen anser att den nya mandatperiodens fullmäktigeförsamling bör få tillfälle att ta 
ställning till nu gällande bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i bolagen. Beredningen 
bedömer att bestämmelserna är ändamålsenliga i sin nuvarande form. 
 

Beslutsunderlag 
Arvoden till styrelseledamöter bolagen 2022 Uppräknad, KS 2022.76 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen -> kommunfullmäktige 
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Allmänna bestämmelser 

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

Dessa bestämmelser gäller för styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag. 

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden mm 

Tjänstgörande styrelseledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning enligt vad som 
närmare anges i 3-5 §§, 7 § och 8-12 §§ för 

1) sammanträden med bolaget och dess utskott, 

2) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, 

3) konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som rör 
bolagets angelägenheter och som har ett direkt samband med styrelseuppdraget, 

4) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart till bolaget 

5) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ  

6) överläggning med bolagets verkställande direktör eller annan anställd vid bolaget i syfte 
att informera sig om bolagets arbete 

7) besiktning eller inspektion 

8) överläggning med utomstående myndighet eller organisation 

 

För ersättning enligt punkterna 3 -8 krävs särskilt uppdrag av bolaget. Kravet på särskilt uppdrag 
kan undantagsvis uppfyllas genom beslut i efterhand av berört bolag. 

För utbetalning av ersättning skall beslutsdatum och paragraf för uppdraget anges. 
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån samt förlorade 
semesterförmåner 

§ 3 Förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevalda styrelseledamöter som inte fullgör sina uppdrag på heltid eller har årsarvode har 
rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 4 kap 12 § kommunallagen (1991:900), om 
inkomstbortfallet kan påvisas genom styrkt löneavdrag, med det belopp som löneavdraget 
överstiger sammanträdesersättningen. 

Förtroendevalda styrelseledamöter som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket 
belopp, har rätt till schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda 
sjukpenninggrundande årsinkomsten på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Ersättningen skall motsvara tiden för själva sammanträdet, resor till och från sammanträdet och 
eventuellt tid till praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet, t ex omklädning. 

Externa (inte förtroendevalda) styrelseledamöter har inte rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 

§ 4 Ersättning för förlorad pensionsförmån 

Förtroendevalda styrelseledamöter har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån för 
arbetsinkomster som förlorats under året i samband med fullgörande av styrelseuppdrag i de 
kommunala bolagen med den ersättning fullmäktige beslutat enligt bilaga.  

För att ersättning skall utgå krävs att styrelseledamoten kan visa att fullgörande av 
styrelseuppdraget medfört minskade tjänstepensionsavgifter. 

Ersättningen utbetalas kontant till styrelseledamoten. 

Genom kontant utbetalning av ersättningen har bolaget fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta 
styrelseledamoten för förlorad pensionsförmån.  

För styrelseledamot som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha anställning skall 
istället för stycke 1-2 gälla följande. Styrelseledamot som kan styrka att pensionsförmån har 
förlorats har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp. 

Externa (inte förtroendevalda) styrelseledamöter har inte rätt till ersättning för förlorad 
pensionsförmån. 
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§ 5 Förlorad semesterförmån 

Förtroendevalda styrelseledamöter har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med 
högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Ersättningen skall motsvara tiden för själva sammanträdet, resor till och från sammanträdet och 
eventuellt tid till praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet, t ex omklädning. 

Externa (inte förtroendevalda) styrelseledamöter har inte rätt till ersättning för förlorad 
semesterförmån. 
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Arvoden m.m. 

§ 6 Årsarvode 

Styrelseledamot som fullgör sina uppdrag som ordförande eller vice ordförande har rätt till 
årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Nedan ges exempel på arbetsuppgifter som ingår i det fasta arvodet: 

 rutinmässigt följande av bolagets arbete 

 överläggning med verkställande direktör eller annan anställd 

 genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd i 
anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt 

 besök på bolaget för information, utanordning eller påskrift av handling 

 mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt 

 utövande av delegationsbeslut 

 restid med anledning av ovan uppräknade åtgärder 

 protokolljustering 

 sammanträden med bolaget och dess utskott, 

 sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, 

 konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som rör bolagets 
angelägenheter och som har ett direkt samband med styrelseuppdraget, 

 förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart till bolaget 

 överläggning med företrädare för annat kommunalt organ  

 överläggning med bolagets verkställande direktör eller annan anställd vid bolaget i syfte att 
informera sig om bolagets arbete 
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 besiktning eller inspektion 

 överläggning med utomstående myndighet eller organisation 

 

Om styrelseledamot som uppbär årsarvode avgår under tjänstgöringsperioden skall årsarvodet 
fördelas mellan denne och den som inträder i dennes ställe. Fördelningen skall ske i förhållande 
till den tid som var och en av dem innehaft uppdraget. 

Om styrelseledamot med årsarvode på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för tid som överstiger 1 månad skall arvodet minskas i motsvarande mån. 

Har ersättare utsetts för styrelseledamot med årsarvode, uppbär ersättaren årsarvode som 
motsvarar tjänstgöringstiden. 

I det fall kommunalråd/kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i dotterbolag utgår inte 
ordförandearvode. 

§ 7 Arvode för sammanträden mm 

I ordförande och vice ordförandes uppdrag ingår alla uppdrag i årsarvodet. 

Styrelseledamöter som inte fullgör sina uppdrag på heltid eller har årsarvode har rätt till 
sammanträdesersättning. Sammanträdesersättning utbetalas som grundarvode jämte timarvode på 
sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Sammanträdesarvode till vid sammanträde närvarande suppleant, vilken ej tjänstgör i ledamots 
ställe, skall utbetalas med 75 % av det belopp som bestämts för ledamöterna. 

Styrelseledamöter som under samma dag deltar i flera kommunala sammanträden eller 
motsvarande har inte rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än det fullmäktige beslutat 
enligt bilaga. I det maximala beloppet inräknas inte ersättning för fullmäktigesammanträde. 
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Ersättning för kostnader 

§ 8 Resekostnader 

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande inom kommunen ersätts enligt 
de grunder som fastställts för kommunens anställda, om den totala resan överstiger 10 kilometer. 

Vid sammanträde eller motsvarande utanför kommunen utbetalas ersättning för resor och övriga 
kostnader enligt de grunder som fastställts för kommunens anställda. 

§ 9 Barntillsynskostnader 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde eller 
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i styrelseledamotens familj och som under 
kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om särskilda skäl finns kan ersättning utges även för äldre 
barn. Ersättning betalas med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och 
ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen eller är anvisad plats inom den 
kommunala barnomsorgen. 

§ 10 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i 
styrelseledamotens bostad. Ersättning betalas med högst det belopp som fullmäktige beslutat 
enligt bilaga. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående. 

§ 11 Funktionshindrad styrelseledamots särskilda kostnader 

Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit 
till följd av deltagande vid sammanträde eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri 
ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande. 
Ersättning betalas med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

§ 12 Övriga kostnader 

För andra kostnader än som avses i 9-12 §§ betalas ersättning om styrelseledamoten kan visa att 
särskilda skäl föreligger för dessa kostnader. 
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Ersättning utbetalas inte om styrelseledamoten haft rimliga möjligheter att genom omdisponering 
av arbetet eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkommit. 

Gemensamma bestämmelser 

§ 13 Hur begär man ersättning 

För att få ersättning enligt 3-5 §§ och 9-12 §§ skall styrelseledamoten styrka sina förluster eller 
kostnader. Anmälan skall göras till bolagets sekreterare. 

Årsarvode enligt 6 § betalas ut utan särskild anmälan. 

§ 14 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall göras senast inom sex månader från dagen 
för sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

§ 15 Ersättning för förlorad pensionsförmån 

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån skall framställas senast vid utgången av mars 
månad året efter det år till vilken förlusten hänför sig.  

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt fjärde stycket skall framställas i 
samband med pensionering dock senast inom två år från pensionstillfället. 

§ 16 Ersättning för förlorad semesterförmån 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall göras senast inom två år från dagen för 
sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

§ 17 Ersättning övriga kostnader 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall göras senast inom ett år från dagen 
för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 

§ 18 Tolkning av bestämmelserna 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 
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Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag 
Kommunstyrelseförvaltningen

 12 

 

§ 19 Utbetalning av ersättningar 

Årsarvoden utbetalas med en tolftedel per månad. 

Övriga ekonomiska ersättningar betalas ut en gång per månad. 
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Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag 
Kommunstyrelseförvaltningen

 13 

 

Bilaga till ersättningsbestämmelserna  

Bestämmelserna fastställs av kommunfullmäktige . 

 

Ersättningarna omräknas den 1 januari varje år och följer då löneförändringarna i 
riksdagsledamots arvode. (858 000/2022) 

Samtliga ersättningar inkluderar semesterersättning enligt semesterlagen. 

§ 1 Förlorad arbetsinkomst 

 

 Verifierat belopp eller 

  

 Schablonbelopp: sjukpenning/dag*30 dgr = ers/tim 

           165 

§ 2 Förlorad pensionsförmån 

4,5 % baserat på den sammanlagda ersättningen för förlorade arbetsinkomster under året,  

eller verifierat belopp. 

§ 3 Förlorad semesterförmån  
 Verifierat belopp:  

a) Förlorad semesterersättning 12 % på utbetald ersättning för 
förlorad arbetsinkomst 

b) Förlorade semesterdagar Verifierade dagar och belopp 
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Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag 
Kommunstyrelseförvaltningen

 14 

 

§ 4 Årsarvode 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB, ordf 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB, vice ordf 

 

Vimmerby Energi & Miljö AB, ordf (25% av ks ordf)                               

Vimmerby Energi & Miljö AB  vice ordf (25% av ordf) 

Vimmerby Energiförsäljning AB 

Vimmerby Energi Nät AB 

Vimmerby Fibernät AB 

Ingår i arvode för kommunstyrelsen 

Ingår i arvode för kommunstyrelsen 

                      

                      193 050:- 

                        48 263:- 

- 

- 

- 

18 468:- 18 468:        

Vimarhem AB, ordf (25% av ks ordf.) 

Vimarhem AB, vice ordf ( 25% av ordf.) 

                       193 050:- 

   48 263:- 

  

       

Arvode till ordförande eller vice ordförande skall inte utbetalas i det fall denne samtidigt är heltids 
kommunalråd. 
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Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag 
Kommunstyrelseförvaltningen

 15 

 

§ 5 Arvoden för sammanträden mm 

Grundarvode 920 kronor per sammanträde 

Timarvode 186 kronor utges för varje påbörjad 
timme from andra t o m sjätte 
sammanträdestimmen 

 

Maximal ersättning per dag  Grundarvode plus fem timarvoden lika 
med 1 850 kronor 

Arvode för sammanträden mm skall inte utgå till ordförande, externa styrelseledamöter eller 
heltidsarvoderade politiker. 

§ 6 Barntillsynskostnader 

a) Verifierat belopp: 

b) Maximalt:448 kronor      

§ 7 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 

a) Verifierat belopp: 

b) Maximalt:448 kronor  

§ 8 Funktionshindrad styrelseledamots särskilda kostnader 

a) Verifierat belopp: 

b) Maximalt: 448 kronor  
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SLUS
Social lokal utvecklingsstrategi
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https://docs.google.com/file/d/1VuCzo98ngZhqVD66z9sv2Dzp6uXRrEtQ/preview


                                  Historia 
● Stärkt lokal attraktionskraft - ett projekt 

finansierat av Tillväxtverket och Region 
Kalmar län 
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Förtroendekapital 0! 
● Projektet höll på att punkteras…
● Djupintervjuer
● Politisk avsiktsförklaring 
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Processen 
● Advisory board
● Stormöten 
● Strategin skapas
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Strategin  
2017 klubbades Social lokal 
utvecklingsstrategi - SLUS.
Sex insatsfaktorer skapades.
Allas Vimmerby - utvecklingsgrupper
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Insatsfaktor 1  
Attraktiva och hållbara livsmiljöer

 Samhällsplanering • Bostadsförsörjning • Fysiska miljöer • Förskola o 
skola • Äldreomsorg – tillväxtområde • Trygghet och säkerhet • 

Hälsa och friskvård • Öppet landskap skapet 
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Insatsfaktor 2  
Kompetens- och arbetskraftsförsörjning

• Eftergymnasial utbildning • Ungas etablering på arbetsmarknaden • Ta 
tillvara nyanländas kompetens • Marknadsföring av Vimmerby kommun 

som en attraktiv plats att leva och verka  
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Insatsfaktor 3  
Främja företagsamhet på lika villkor

• Effektivisera och höja kvaliteten i Vimmerby kommuns utvecklings och 
myndighetsroll • Kommunikation, service och samarbete mellan näringsliv och 

kommun • Nyföretagande • Entreprenörskap i skola 
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Insatsfaktor 4  
Aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbyggande 

och inkluderande perspektiv

• Samverkan kring kultur och fritid mellan kommun, näringsliv och föreningar • Utveckla 
kulturen till ett strategiskt och dynamiskt tillväxtområde • Utveckla och skapa nya 

evenemang i samverkan • Stärk föreningslivet som samhällsbyggare 
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Insatsfaktor 5  
Väl fungerande infrastruktur 

• Investeringar i och underhåll av infrastrukturen • Bredband • Cykelvägar • Digitala 
tjänster •Samverkan kring regional infrastruktur
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Insatsfaktor 6  
Tillit och socialt kapital

• Information om tillit och socialt kapital • Information om den demokratiska processen • 
Vimmerbyanda •Medborgardialog • Politisk avsiktsförklaring stärkt lokal attraktionskraf
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SLUS på Spotify

Allas Vimmerby - Projekt SLUS 
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Tack! 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2023-01-10 

 
 

 
 
 
 
 
§ 22  2015/138 2023.120  
 

Projekt SLUS - Social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att 

1. insatsfaktorerna i SLUS – Social Lokal Utvecklingsstrategi antagen KF 171023 fortsatt gäller 
kommande mandatperiod, år 2022-2026. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att 
 

2. ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att med stöd av KSF- administrativa avdelningen 
genomföra en redaktionell översyn och uppdatera tryckt version i ny grafisk profil, i linje med 
kommande Översiktsplan – ÖP2050. 

3. årligen ha dialog med respektive orts utvecklingsgrupp ”Allas Vimmerby”. 
 

Sammanfattning 

Under 2022 har utvecklingsavdelningen inom ramen för arbete med översiktsplanen (ÖP 2050) 
analyserat de insatsfaktorer som återfinns i den sociala lokala utvecklingsstrategin för Vimmerby 
kommun (SLUS). Den huvudsakliga aktiviteten under dialogerna var att genom ett digitalt verktyg 
samla in förslag kring Vimmerby kommuns nya översiktsplan ÖP2050. Utvecklingsförslagen som 
kommit in till kommunen i samband med dialogerna återkommer ofta. Genom att analysera de inkomna 
förslagen med både kommunens vision och SLUS insatsfaktorer som grund, kan man konstatera att 
inriktningen på de gällande visionära och strategiska utvecklingsområdena är relevanta. Vidare kan även 
konstateras att den nya visionens sex fokusområden går i linje med SLUS sex insatsfaktorer. Den 
samlade slutsatsen är därför att strategin är aktuell och adderar ett värde till de aktiviteter och 
attraktionsstärkande arbete som medborgare, föreningar, näringsliv och kommunkoncern tillsammans 
och fortlöpande har och behöver bidra till. 
 

Beslutsunderlag 
Tidig sammanställning dialogtour Vimmerby kommun dok id 255117 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2023-01-10 

 

 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
Administrativa avdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 
Koncernledningsgruppen 
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Tjänsteskrivelse Sida 
1 (3) 

2022-12-12 Ärendenr  
2015/138 

   

 
 
 
 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Utvecklingsavdelningen    

Id  
2022.4871 

 

Tjänsteskrivelse, Översyn av SLUS – Social Lokal Utvecklingsstrategi 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att 
 

1. insatsfaktorerna i SLUS – Social Lokal Utvecklingsstrategi antagen KF 171023 fortsatt gäller 
kommande mandatperiod, år 2022-2026. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att 
 

2. ge Utvecklingsavdelningen i uppdrag att med stöd av KSF- administrativa avdelningen 
genomföra en redaktionell översyn och uppdatera tryckt version i ny grafisk profil, i linje med 
kommande Översiktsplan – ÖP2050. 

3. årligen ha dialog med respektive orts utvecklingsgrupp ”Allas Vimmerby”. 
 

Ärendet 

Bakgrund  
I oktober 2017 antogs SLUS - social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun av 
kommunfullmäktige där det togs sikte på en hållbar framtid och stärkt lokal attraktionskraft. Utifrån det 
beslutet skapades 2018 Allas Vimmerby som en konkretisering och arbetssätt utifrån strategin. 
 
Utvecklingsavdelningen som ansvarar för kommunens processer kring Allas Vimmerby och 
förvaltningen av SLUSen såg möjligheten att i samband med ortsdialogerna för ÖP-processen ÖP2050 
genomföra en översyn och nulägesanalys av SLUS insatsfaktorer i syfte att se om strategin fortfarande 
kan anses aktuell och värdeskapande för Vimmerbys orter och invånare. Vi vill även pröva om det finns 
möjlighet till att konkretisera och förenkla innebörden av strategin. 
 

Aktuell situation 
Under 2022 har Utvecklingsavdelningen genom ÖP 2050 processens ortsbesök vilka var 10 till antalet 
(Tuna, Gullringen, Storebro, Frödinge, Pelarne, Djursdala, Locknevi Rumskulla, Vimmerby, Södra Vi) 
har SLUS insatsfaktorer genomlysts. Den huvudsakliga aktiviteten under dialogerna var att genom ett 
digitalt verktyg samla in förslag kring Vimmerby kommuns nya översiktsplan ÖP2050. Förslagen som 
kom in samband med orternas dialoger var om kring 1000 stycken totalt och har sammanställts i ett 
”ordsmoln” för varje ort, vilka var förslag som direkt kan kopplas mot pågående ÖP2050 processen, 
men också övriga förslag som man istället kan kategorisera som mer ”allmänna” utvecklingsförslag. 
Utvecklingsförslagen som kommit in till kommunen i samband med dialogerna ifrån orterna kommer 
ofta igen och kan bedömas ha relativt lika innebörd, ett mindre antal ifrån varje ort är knutna till ortens 
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 Sida 
2 (3) 

specifika förutsättningar. Genom att genomlysa de inkomna förslagen och analysera förslagen med både 
kommunens vision och SLUS insatsfaktorer som grund, kan man konstatera att inriktningen på de 
gällande visionära och strategiska utvecklingsområdena är relevanta. Vidare kan även konstateras att 
den nya visionens sex fokusområden går i linje med SLUS sex insatsfaktorer. Den samlade slutsatsen är 
därför att strategin är aktuell och adderar ett värde till de aktiviteter och attraktionsstärkande arbete som 
medborgare, föreningar, näringsliv och kommunkoncern tillsammans och fortlöpande har och behöver 
bidra till. 
 
Insatsfaktorer SLUS   Vision Vimmerby kommun 
- Attraktiva och Hållbara Livsmiljöer  - Bygga, bo och miljö 
- Kompetens- och arbetskraftsförsörjning  - Utbildning och barnomsorg 
- Främja företagsamhet på lika villkor  - Näringsliv och arbete 
- Aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbyggande - Uppleva och Göra  
och inkluderande perspektiv 
- Väl fungerande infrastruktur   - Trafik och infrastruktur 
- Tillit och socialt kapital   - Omsorg och hjälp 
 

Inhämtade uppgifter 
Projekt SLUS - Social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun id 245914 
Tidig sammanställning dialogtour Vimmerby kommun ÖP2050. Id KS2022.4717 
SLUS antagen KF 171023 
SLUS_0118-2 
Projekt SLUS - Social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun - Allas Vimmerby KS2018.1567 
Skiss Allas Vimmerby KS2018/187 
 

Analys av förslagets konsekvenser 

Konsekvenser för barn 
SLUS bidrar positivet till barn och unga genom samtliga av de sex insatsfaktorerna. 

Resurser och finansiering 
Förslaget finansieras inom Utvecklingsavdelningens rambudget 

Bedömning 
Utvecklingsavdelningen ställer sig positiv till föreslagna beslut. 
 

Uppföljning och utvärdering 
Allas Vimmerbys processledning och arbetet med SLUS redovisa i samband med ordinarie redovisning 
för verksamhetens årshjul. 

Beslutsunderlag 
Antagen, ÖP2050 
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Beslutet ska skickas till 
Administrativa avdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 
Koncernledningen 
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TUNA
Kort sammanfattning från dialogkvällen
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Vad kännetecknar 
Tuna för dig idag?
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Tuna – vad tycker ni är bra idag? 

1. Skola och förskola

2. Drivkraft och 
lösningsfokus

3. Samarbete, trygghet och 
gemenskap

4. Affär

5. Räddningstjänsten

6. Bensinmack

7. Äldreomsorgen

8. Kreativiteten

9. Liten ort med stort 
serviceutbud

10.Bra pendlingsavstånd till 
större orter
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Vad är viktigast för
Tunas framtida
utveckling?
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Tuna – vad tycker ni kan bli bättre?

1. Bostäder

2. Kommunikationer

3. Arbetstillfällen

4. Lantbruk

5. Matställe/pub

6. Större förskola och 
upprustad skolgård 

7. Deltagande på de 
aktiviteter som anordnas

8. Fiberuppkoppling

9. Badplatsen vid Gränssjön

10.Vi måste bli fler 
permanentboende

11.Mack

12.Samarbete med kommun
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GULLRINGEN
Kort sammanfattning från dialogkvällen
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Vad kännetecknar 
Gullringen för dig idag?
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Gullringen – vad tycker ni är bra idag?

1. Ortens roll som 
arbetsgivare

2. Skolan

3. Trygghet och 
gemenskap

4. Föreningslivet och 
fritidsaktiviteter

5. Simhallen

6. Naturen

7. Affär

8. Serviceutbudet

9. Närheten till Vimmerby

10.Bra för små barn

11.Konditori
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Vad är viktigast för 
Gullringens framtida 
utveckling?
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Gullringen – vad tycker ni kan bli bättre?
1. Kommunikationer (underhåll

och kollektivtrafik)

2. Föreningsstöd och samverkan

3. Underhåll ÅVC, grönområden, 
snöröjning

4. Fler företag

5. Fräscha skollokaler

6. Fiber

7. Visningshus för BoKlok

8. Seniorboende

9. Fler som engagerar sig i 
utvecklingsgruppen

10.Bussa barn ut från Vimmerby till 
Brännebro skola

11.Bättre service

12.Vård

13.Bad
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STOREBRO
Kort sammanfattning från dialogkvällen
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Vad kännetecknar Storebro 
för dig idag?
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Storebro – vad tycker ni är bra idag?

1. Föreningslivet

2. Gemenskap och sammanhållning

3. Framåtanda, engagemang och ideellt 
arbete

4. Naturen

5. Närhet till Vimmerby/Hultsfred

6. Affär och service

7. Skolan

8. Fritidsutbudet

9. Tryggt och lugnt

10.Dammen

11. Industrin

12.Korta vägar

13.Pensionärsorganisation

14.Boendemiljön

15.Bussförbindelser

16.Lokalproducerad mat
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Vad är viktigast för 
Storebros framtida 
utveckling?
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Storebro – vad tycker ni kan bli bättre?
1. Bättre samhällsskötsel (utveckla 

centrum/torget och skapa mötesplatser)
2. Seniorboende, trygghetsboende och behålla 

äldreboende
3. Utökad samhällsservice
4. Underhåll av kommunala byggnader
5. Bostäder (ex radhus)
6. Cykelväg till Vimmerby och Hultsfred
7. Matställe och kiosk
8. Upprustning av skolan och utomhusmiljöerna
9. Ungdomsaktiviteter/aktivitetshus
10.Lokaltrafik
11.Bio

12.Förbättra belysning
13.Isbana på multiarena
14.Utveckla kanotleden
15.Marknadsföring till turister
16.Rensa upp i Stångån
17.Mer engagemang och synlighet från 

politikerna
18.Utveckla lekplatserna
19.Grönområde på grusplanen vid 

Vimmerbyvägen
20.Ställplats
21.Hundrastgård
22.Ett par bussar genom samhället/dag
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FRÖDINGE
Kort sammanfattning från dialogkvällen
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Vad kännetecknar Frödinge 
för dig idag?
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Frödinge – vad tycker ni är bra idag?

1. Arbetsmarknaden

2. Skolan och förskolan

3. Affären

4. Föreningslivet

5. Bra läge och närhet till stan

6. Gemenskapen

7. Bygdegården

8. Många lokaler
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Vad är viktigast för 
Frödinges framtida 
utveckling?
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Frödinge – vad tycker ni kan bli bättre?
1. Föreningslivet

2. Badplats

3. Vägar

4. Fiber 

5. Kommunikation

6. Bostäder för unga

7. Lekplatser

8. Parker med promenadstråk

9. Närhet till Vimmerby

10. Intresset

11.Laddstolpar

12.Fritidsgård

13.Gång- och cykelvägar

14.Gatubelysning
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PELARNE
Kort sammanfattning från dialogkvällen
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Vad kännetecknar Pelarne 
för dig idag?
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Pelarne – vad tycker ni är bra idag?

1. Naturen

2. Kyrkan

3. Sammanhållningen

4. Föreningslivet

5. Körsbärskullen

6. Turismen

7. Lugnet

8. Tryggheten

9. Barnvänligt

10.Möjlighet till egen produktion

11.Möjligheter

12.Vana att jobba ideellt

13.Fibreringen

14.Kulturen
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Vad är viktigast för 
Pelarnes framtida 
utveckling?

130



Pelarne – vad tycker ni kan bli bättre?
1. Förbättrad kollektivtrafik (stanna vid 

infarten samt helgtrafik)
2. Stigningsfil i Pelarnebacken på rv 40
3. Förskola
4. Förbättring av cykel- och 

vandringsleder
5. Kommunalt vatten och avlopp
6. Ställplatser
7. Vara en del av Vimmerby
8. Lösning för grovsopor
9. Gång- och cykelväg från torget till rv

40
10. Cykelparkering vid rv 40

11. Kommunal service
12. Cykelvägar utan att komma ut på rv 40
13. Laddinfrastruktur
14. Barnverksamhet
15. Familjeverksamheter så att bygdens 

unga och äldre lär känna varandra
16. Vägen mellan Storebro-Pelarne
17. Samordning av postnummer
18. Körsbärskullen
19. Kyrkan
20. Mer aktiviteter
21. Badplats i Mossjön
22. Utegym
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DJURSDALA
Kort sammanfattning från dialogkvällen
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Vad kännetecknar 
Djursdala för dig idag?

133



Djursdala – vad tycker ni är bra idag?

1. Naturen

2. Skola och förskola

3. Föreningslivet

4. Musteriet

5. Lugnet

6. Självständighet

7. Närheten

8. Sammanhållning

9. Fiber

10.Backsipporna

11.Djursdalarundan

12.Driftighet 

13.DSK- aktiv förening

14.Flera småföretag

15.Stjärneviksbadet
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Vad är viktigast för 
Djursdalas framtida 
utveckling?
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Djursdala – vad tycker ni kan bli bättre?
1. Bostäder och tomter

2. Kollektivtrafik

3. Cykelväg till Vimmerby och Södra Vi

4. Skolskjuts

5. Taxi

6. Sänkt skatt

7. Nya boendeformer (ex hyreshus och 
äldreboende)

8. Lekplats

9. Utöka förskoleplatserna

10.VA-plan

11.Fiber åt alla

12.Vägunderhåll

13.Marknadsföring av närtrafik

14.Utveckling av Dalavallen
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LOCKNEVI
Kort sammanfattning från dialogkvällen

137



Vad kännetecknar 
Locknevi för dig idag?
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Locknevi – vad tycker ni är bra idag?

1. Naturen

2. Sammanhållning och positiv 
anda

3. Distans till stan/lagom nära till 
stan

4. Aktiva föreningar (och 
samarbetet dem emellan)

5. Populär plats att bo

6. God generationsfördelning

7. Badplatser

8. Utbudet

9. Tryggheten

10.Livskvalitet

11.Bredband
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Vad är viktigast för 
Locknevis framtida 
utveckling?
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Locknevi – vad tycker ni kan bli bättre?
1. Mobiltäckning och bredband

2. Vägarna

3. Kollektivtrafik

4. Tillgång till Nygården (ex 
gårdsbutik)

5. Skolskjutsar

6. Bostäder saknas

7. Uthyrning av kommunala 
bostäder

8. Skola

9. Obemannad affär

10.Fiber åt alla

11.Samlingsplats för idrott

12.Större samåkningsparkering vid 
rv 40

13.Mer aktiviteter för barn och 
ungdom
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RUMSKULLA
Kort sammanfattning från dialogkvällen
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Vad kännetecknar 
Rumskulla för dig idag?
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Rumskulla – vad tycker ni är bra idag?

1. Skola och förskola

2. Föreningslivet och
samarbetet dem emellan

3. Naturen

4. Gemenskap och 
sammanhållning

5. Trygghet

6. Brandstation/räddningstjänst

7. Engagerade människor

8. Miljön

9. Företagsandan

10.Hemtjänsten

11.Äldreomsorg

12.Fibern

144



Vad är viktigast för 
Rumskullas framtida 
utveckling?
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Rumskulla – vad tycker ni kan bli bättre?
1. Fler bostäder och tomter

2. Kollektivtrafik

3. Affär/servicebutik/obemannad butik

4. Skolskjuts

5. Mobiltäckningen

6. Äldreboende/trygghetsboende

7. Hjärtstartare med drönare

8. Utveckla turismen och vårda attraktioner

9. Kommunikationer

10.Vägstandard

11.Hemtjänst/nattpatrull stationerad i Rumskulla

12.Förbindelser

13.Bensinmack

14.Laddstolpar

15.Kommunal service

16.Underhåll av Sevedeleden

17.Räddningstjänst
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VIMMERBY
Kort sammanfattning från dialogkvällen
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Vad kännetecknar 
Vimmerby för dig idag?
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Vimmerby – vad tycker ni är bra idag?

1.Turism och besöksnäring

2.Handel/service

3.Närhet och cykelavstånd

4.Företagande

5.Restauranger

6.Mysig stad

7.Gång- och cykelbanor

8.Biblioteket

9.Trygghet

10.Barnomsorgen
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Vad är viktigast för 
Vimmerbys framtida 
utveckling?
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Vimmerby – vad tycker ni kan bli bättre?
▪ Vägunderhåll

▪ Aktivitetslekplatser och lekplatser 
för funktionshindrade

▪ Roligare löparspår och stadsnära 
motionsmöjligheter

▪ Vackrare och mindre skräpig 
stadskärna

▪ Regionala kommunikationsstråk

▪ Hundrastgård

▪ Utveckla cykelvägarna

▪ Förbättrade grönområden

▪ Tätortsandan

▪ Infrastruktur

▪ Integration

▪ Solceller

▪ Parkering

▪ EPA-traktortrafiken
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SÖDRA VI
Kort sammanfattning från dialogkvällen
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Vad kännetecknar Södra Vi 
för dig idag?
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Södra Vi – vad tycker ni är bra idag?

1. Skola och förskola
2. Föreningslivet
3. Naturen
4. Ljunghälls
5. Affären
6. Vidala
7. Arbetstillfällen och företagen
8. Brunnsparken
9. Idrottsplatsen/Ulfveskog
10.Idrottsföreningen
11.Trygghet

12.Friluftsliv
13.Viss service
14.Samhällsandan
15.Kyrkan
16.Sporthallen
17.Vattentäkt
18.Hembygdsföreningen
19.Macken
20.Nära till Gullringen (simhall/fik)
21.Sociala människor
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Vad är viktigast för Södra 
Vis framtida utveckling?
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Södra Vi – vad tycker ni kan bli bättre?
1. Utveckla och underhåll miljöer (torget, 

Storgatan, parkerna)
2. Kommunikationer och infrastruktur
3. Marksanering och erbjud nya 

företagstomter
4. Cykelvägar (ex till Vimmerby)
5. Tågstopp
6. Trafiksäkerhet oskyddade trafikanter 

(genomfartsleden och förbi kyrkan)
7. Fritidsgård/mötesplats för ungdomar
8. Kollektivtrafik
9. Attraktion för näringslivet och attraktiva 

arbetsplatser
10. Information och välkomnande av 

nyinflyttade
11. Egen infart till Ljunghälls för att slippa 

tunga transporter genom samhället
12. Vidala/äldreboendet
13. Övernattningsmöjligheter
14. Ny spång Krönsborg och röjning Ivarsudde
15. Transporter
16. Lekparken
17. Laddstolpar vid macken
18. Gatubelysning
19. Utegym
20. Biblioteket
21. Vi-känslan
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2023-01-10 

 
 

 
 
 
 
 
§ 21  2022/481 2023.119  
 

Uppdaterad grafisk profil Vimmerby kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa framtagen uppdaterad grafisk 
profil för Vimmerby kommun. 

 
Sammanfattning  
En uppdatering av kommunens grafiska profil föreslås. En grafisk profil ligger till grund för 
användandet av färger, typsnitt, logotyp, bildmanér, formgivning och liknande i kommunens 
kommunikation. Med denna uppdatering föreslås det att profilen förflyttas in i nutid, anpassad i färg och 
form till dagens användning. Införandet och uppdateringar kommer att ske successivt när behov av nytt 
material finns. Denna uppdatering genomförs helt i egen regi av Vimmerby kommuns 
kommunikationsenhet, och innebär att inga extra ekonomiska medel behöver avsättas för införandet.  
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.4866 Uppdaterad grafisk profil - Vimmerby kommun 
KS 2022.4867 Uppdaterad grafisk profil Vimmerby kommun 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder och bolag 
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Tjänsteskrivelse Sida 
1 (2) 

2022-12-08 Ärendenr  
2022/481 

   

 
 
 
 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen    

Id  
2022.4867 

 

Uppdaterad grafisk profil Vimmerby kommun 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer framtagen uppdaterad grafisk profil för Vimmerby kommun. 
 

Sammanfattning av ärendet  
En grafisk profil ligger till grund för användandet av färger, typsnitt, logotyp, bildmanér, 
formgivning och liknande i kommunens kommunikation. Med denna uppdatering föreslås det 
att profilen förflyttas in i nutid, anpassad i färg och form till dagens användning. 
 
Successivt införande 
Införandet och uppdateringar kommer att ske successivt när behov av nytt material finns. Det 
betyder exempelvis att skyltar i den nya profilen skapas när gamla är utslitna, felaktiga eller 
helt nya tillkommer, och kontorsmaterial förnyas när det gamla är slut. 
 
Fokus för den grafiska profilen 
Den grafiska profilen för Vimmerby kommun i dess nuvarande utförande antogs för 14 år 
sedan, och det är därför naturligt att över tid se över en grafisk profil för att den ska stämma 
väl med både organisation och samtid. Vimmerby kommuns profil behöver moderniseras, få 
ett uppdaterat uttryck och vara användbar i fler format och nya digitala kanaler, detta för att 
skapa en gemensam kultur inom våra verksamheter, och även uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare, men också plats att verka och bo på. 
 
Färgvalet är en de viktigaste delarna i denna uppdaterade grafiska profil, och skall återge 
bilden av Vimmerby kommun. De är utvalda med stor omsorg för att representera Vimmerby 
kommun, nu och i framtiden. Grön är naturligtvis färgen på natur och hälsa, som symboliserar 
harmoni, friskhet, och är även kopplad till känslor av trygghet, men det symboliserar också 
nutiden, samhället, miljö, hållbarhet, landsort och skog. Det är också så att det mänskliga ögat 
lätt uppfattar färgen grön. 
 
Den gröna färgen blir således kommunens huvudfärg vid införandet av denna uppdaterade 
grafiska profil. 
 
 

Resurser och finansiering 
Denna uppdatering genomförs helt i egen regi av Vimmerby kommuns kommunikationsenhet, 
och innebär således att inga extra ekonomiska medel behöver avsättas för införandet. Detta 
visar på en hög förståelse och respekt gentemot kommunens medborgare och skattemedel. 
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 Sida 
2 (2) 

Bedömning 
Profilen säkerhetsställer att Vimmerby kommun har ett gemensamt och tydligt uttryck med en 
tydlig avsändare. 
 

Uppföljning och utvärdering 
Kommunikationsenheten i Vimmerby kommun övergripande ansvar för att den grafiska 
profilen efterlevs och överensstämmer med framtaget ramverk. 
 
 
Marcus Andersson 
IT-strateg 
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Uppdaterad grafisk profil
Vimmerby kommun
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Varför och hur?
En grafisk profil ligger till grund för användandet av färger, typsnitt, logotyp, bildmanér, formgivning och liknande i kommunens 
kommunikation. Profilen säkerhetsställer att Vimmerby kommun har ett gemensamt och tydligt uttryck med en tydlig avsändare. Med 
denna uppdatering föreslås det att profilen förflyttas in i nutid, anpassad i färg och form till dagens användning. Denna uppdatering är 
gjort helt i egen regi av Vimmerby kommuns kommunikationsenhet.

Successivt införande
Införandet och uppdateringar kommer att ske successivt när behov av nytt material finns. Det betyder exempelvis att skyltar i den nya 
profilen skapas när gamla är utslitna, felaktiga eller helt nya tillkommer, och kontorsmaterial förnyas när det gamla är slut.
Detta innebär således att inga extra ekonomiska medel behöver avsättas för införandet, vilket visar på en hög förståelse och respekt 
gentemot kommunens medborgare.

Fokus för den grafiska profilen
Den grafiska profilen för Vimmerby kommun i dess nuvarande utförande antogs för 14 år sedan, och det är därför naturligt att över tid se 
över en grafisk profil för att den ska stämma väl med både organisation och samtid. Vimmerby kommuns profil behöver moderniseras, få 
ett uppdaterat uttryck och vara användbar i fler format och nya digitala kanaler, detta för att skapa en gemensam kultur inom våra 
verksamheter, och även uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, men också plats att verka och bo på.

Färgvalet är en de viktigaste delarna i denna uppdaterade grafiska profil, och skall återge bilden av Vimmerby kommun. De är utvalda 
med stor omsorg för att representera Vimmerby kommun, nu och i framtiden. Grön är naturligtvis färgen på natur och hälsa, som 
symboliserar harmoni, friskhet, och är även kopplad till känslor av trygghet, men det symboliserar också nutiden, samhället, miljö, 
hållbarhet, landsort och skog. Det är också så att det mänskliga ögat lätt uppfattar färgen grön.

Den gröna färgen blir således kommunens huvudfärg vid införandet av denna uppdaterade grafiska profil.
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Färg, form
och typsnitt 
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Basfärger 
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Komplementfärger 
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Grafiska element 
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Typsnitt

Huvudrubrik: Poppins black
Underrubrik: Poppins bold
Löpande text: Roboto regular
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Grafiskt material
- exempel
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2023-01-19 14:27 Kommunalförbundet Itsam e-post - Val

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=6ccffd8123&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1755282891436950830&simpl=msg-f%3A17552828… 1/1

Jenny Andersson <jenny.andersson@vimmerby.se>

Val
1 meddelande

Magnus Danlid <magnus.danlid@vimmerby.se> 17 januari 2023 kl. 16:10
Till: Jenny Andersson <jenny.andersson@vimmerby.se>, Lars Sandberg <lars.sandberg@vimmerby.se>, Marcus
Jonmyren <marcus@jonmyren.se>

Hallå Jenny!
Som jag förstod så har Jimmy Alexandersson begärt att sitt nämndemannauppdrag ska
avslutas.

Centerpartiet nominerar:

Viktor Carlsson

Egnahemsgatan 1

598 35 Vimmerby

Pers.nr. 870423-2951

Mail: viktor_carlsson67@hotmail.com

Telefon: 070 - 281 38 01

Hälsar Magnus Danlid
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