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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(9) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-01 
 

 

  
 
Plats och tid Locknevisalen, tisdagen den 1 oktober 2019 kl 08:00-12:00 

 
Beslutande Ledamöter  

Ingela Nilsson Nachtweij (C), ordförande 
Niklas Gustafsson (M), 1:e vice ordförande 
Helen Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
 

 

 Ersättare 
Anna Svensson (C) 
Ola Gustafsson (KD) 
Eva Berglund (S) 

 

Övriga närvarande § 357-380 Marie Halldén, t f kommunchef/HR-chef; Michael 
Ekström, handläggare kommunstyrelseförvaltningen 
§ 361-362 Mattias Karlsson, ekonomichef 
§ 363-364, 370-371 Miklós Hatházi, samhällsbyggnadschef 
§ 370-371 Torbjörn Bergström, fastighetschef; Andreas Horste, 
gatuchef; Leif Larsson, kommunfullmäktiges ordförande 
§ 371 Thomas Svärd, utvecklingschef 
 

 

Protokolljusterare Helen Nilsson (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset i Vimmerby  

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 357-380 

 Michael Ekström  

 Ordförande 

  

 Ingela Nilsson Nachtweij  

Protokolljusterare 

  

 Helen Nilsson (S)   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-10-01 

Datum då anslaget sätts upp "[Datum, anslaget sätts upp]"  Datum då anslaget tas ned "[Datum, anslaget tas ned]"  

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Michael Ekström  



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(9) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Innehållsförteckning 

§ 357 Val av protokolljusterare 3 
§ 358 Dnr 2019/000190 006 4 
 Fastställande av dagordning ................................................................................... 4 

§ 365 Dnr 2019/000488 006 5 
 Möteskalender 2020 ............................................................................................... 5 

§ 373 Dnr 2019/000374 020 7 
 Remiss - Handlingsprogram för kompetensförsörjning i Kalmar län 2020-2022 ......... 7 

§ 380 Dnr 2019/000020 101 9 
 Inbjudningar 2019 till kommunstyrelsen och utskotten ............................................. 9 

  



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(9) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

§ 357 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott väljer Helen Nilsson (S) att jämte 

ordförande justera dagens protokoll.      

 

___________________ 
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§ 358 Dnr 2019/000190 006 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen.      

 

___________________ 
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§ 365 Dnr 2019/000488 006 

Möteskalender 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att  

 

1. fastslå föreslagna tider för sina egna sammanträden och presidiemöten 

under 2020. 

 

Sammanfattning 

Administrativa avdelningen har tagit fram ett förslag till möteskalender för 

2020.  

Kalendern inkluderar möten för följande instanser: 

 

Sammanträde/instans Beslutas av 

 kommunfullmäktige 

 kommunfullmäktiges presidium 

kommunfullmäktige 

 kommunstyrelsen 

 kommunstyrelsens presidium 

kommunstyrelsen 

 kommunstyrelsens arbetsutskott samt utskottets 

presidium 

 kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott samt 

utskottets presidium 

 kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott samt 

utskottets presidium 

respektive utskott 

 

Härutöver anges i kalendern också mötestider för 

 gemensam ärendeberedning för kommunstyrelsens tre utskott 

 CESAM (inför varje kommunstyrelse) 

 

Förslag till möteskalender för våren respektive hösten 2020 återfinns sist i 

tjänsteskrivelses. 

Utgångspunkt och strävan 

I arbetet med förslaget till möteskalender har strävan varit att så långt möjligt 

korta mötessekvensen som helhet, utan att ledtiderna i processen försämrar 

förutsättningarna för att prestera god kvalitet i möteshandlingar och 
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beslutsunderlag eller de förtroendevaldas förutsättningar att tillägna sig 

handlingar och underlag. 

 

En strävan har också varit att skapa en grundläggande standard för varje 

mötesserie, vilken bedöms skapa bättre tydlighet och konsekvens, men också 

underlätta arbetet för kommande ”kalenderarbete”. 

 

Slutligen har kommunfullmäktiges möten i ett första steg planerats in i tid 

och därpå utgjort grundförutsättningen för tidsättning av övriga möten. 

 

Finansiering 

Finansiering sker inom ram. 

Totalt beräknas ca 50 000 kr sparas in på minskade kostnader för arvoden. 

Därutöver kommer tid att frigöras från ärendehantering, vilken kan användas 

till andra uppgifter.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med förslag till möteskalender 2020.  

      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

 

___________________ 
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§ 373 Dnr 2019/000374 020 

Remiss - Handlingsprogram för kompetensförsörjning i 
Kalmar län 2020-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Vimmerby kommun ställer sig 

bakom förslaget till Handlingsprogram för kompetensförsörjning i Kalmar 

län 2020-2022.  

 

Sammanfattning 

Regionstyrelsen beslutade den 18 juni 2019 att remittera förslag till 

handlingsprogram för kompetensförsörjning i Kalmar län 2020-2022.  

 

Kunskap och kompetens är ett av de strategiskt viktiga områdena i ”Klimat 

att växa i - regional utvecklingsstrategin för Kalmar län”. En ökad utbild-

ningsnivå och ett livslångt lärande bidrar till en regional hållbar tillväxt. För 

att nå de gemensamma målen inom kunskap och kompetens krävs ett 

strategiskt samarbete mellan flera olika aktörer i Kalmar län. Förslaget till 

handlingsprogram har tagits fram av Region Kalmar län tillsammans med 

olika aktörer för att förtydliga detta samarbete.  

 

Programmet ska förtydliga den regionala utvecklingsstrategins innehåll om 

kompetensförsörjning, prioritera länets insatser till och med 2022 samt skapa 

ett länsgemensamt underlag för prioriteringarna. Programmet ska även tyd-

liggöra roller, ansvar och åtaganden för utbildningsanordnare, arbetsgivare, 

kommuner och regionen för att skapa bättre förutsättningar för arbetsgivares 

och individers kompetensförsörjning. Det ska därutöver definiera viktiga 

områden och insatser för att förbättra länets kompetensförsörjning, samt ge 

stöd för att insatser löpande lyfts fram, genomförs och följs upp.  

 

Förslaget till handlingsplan och remissförfarandet har diskuterats med 

kommunledningarna i Kalmar län vid länsberedningens möte den 5 juni 

2019.  

 

Handlingsprogrammet remitteras till länets kommuner, Arbetsförmedlingen, 

Kommunförbundet, utbildningsaktörer samt näringsliv för förankring samt 

för att fånga upp eventuella kompletterande synpunkter. Synpunkter lämnas 

senast den 15 oktober 2019. 
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Beslutsunderlag 

Förslag/remissversion - Handlingsprogram för kompetensförsörjning i 

Kalmar län 2020-2022. (2019-06-20)    

 
Beslutet skickas till 

Region Kalmar län      

___________________ 
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§ 380 Dnr 2019/000020 101 

Inbjudningar 2019 till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande med anledning av 

inkomna inbjudningar: 

 

Inbjudan till Beslut 

 Inbjudan, Politikerutbildning Leder du kommunens 
lokalförsörjning rätt, Lidingö, 2019-10-15—16 

avstår 

 Inbjudan, Strategiskt samtal om design/den goda 
livsmiljö, Kalmar, 2019-10-23 

skicka inbjudan till miljö- och 
byggnadsnämnden 

 Inbjudan, Konferens kring att förebygga hot, hat och 
våld mot förtroendevalda, Stockholm, 2019-11-21 

avstår; skicka inbjudan till 
kommunstyrelsen 

 Inbjudan, Barnkonvention för styrning och ledning, 
Kalmar, 2019-11-29 

avstår; skicka inbjudan till 
kommunstyrelsen 

 

      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Miljö- och byggnadsnämnden      

 

___________________ 

 


