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Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 13 juni 2017 kl 09:00-17:00 

Ajournering: 09:05-09:30, 12:00-13:00 

Beslutande Ledamöter 
Tomas Peterson (M), Ordförande 
Helen Nilsson (S), 1:e vice ordförande 
Magnus Gustafsson (M) 
 
Magnus Gustafsson (M) Marie-Charlotte Nicholson (M) 
Magnus Gustafsson (M) Ola Gustafsson (KD) 
Claes Wetterström (M) 
Kenneth Björklund (S) Lis-Astrid Andersson (S) 
Peter Högberg (S) Daniel Nestor (S) 
Daniel Nestor (S) Eva Berglund (S) 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) 
Erik Paulsson (C) 
Peter Fjällgård (V) 

 
 
 
Kl. 0900-1045 § 169-172, 180, 197 
Kl. 1300-1600 § 178-179,181 
Kl. 1045-1200 § 173-177 
Kl. 1600-1700 § 183-196 
 
 
0900-1200 § 169-177, 180, 197 
1300-1700 § 178-179, 181-196 

 Ersättare 
Marie-Charlotte Nicholson (M) 
 
Bo Svensson (C) 
Ola Gustafsson (KD) 

 
Kl. 0900-1045 § 169-172, 178-180, 
197 
0900-1540 § 169-180, 182, 197 
0900-1600 § 169-183, 197 

 
Övriga närvarande Axel Stenbeck, kommunsekreterare 

Carolina Leijonram, kommunchef 
Gudrun Einefors, Coompanion 
Monica Bjerkinger, enhetschef 
Patrik Kinnbom, utvecklingschef 
Monica Bergh, HR-chef 
Anna E Karlsson, administrativ chef 
Liselott Frejd, administratör 
Petra Genfors, kommunikationsstrateg 
Andreas Horste, gatuchef 
Sara Dolk, stadsarkitekt 
Gabriel Helgesson, planarkitekt 
Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef 
Joakim Svensson, trafikadministratör 
Anette Nilsson, socialchef 
Björn Holm, miljöinspektör 
Mattias Karlsson, ekonomichef 
Jakob Bank, controller 
 

 

Protokolljusterare Claes Wetterström 

Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen, Stadshuset, 2017-06-20 
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 169-197 

 Axel Stenbeck 
Paragraferna § 172, 194, 195 justeras 
omedelbart 

 Ordförande 

  

 Tomas Peterson  

Protokolljusterare 

  

 Claes Wetterström   
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 Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-06-13 

Datum då anslaget sätts upp 2016-06-21 Datum då anslaget tas ned 2017-07-14 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Axel Stenbeck, kommunsekreterare  
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 § 169 Dnr 2017/000004 000 

Val av protokolljusterare samt tid och plats för 
justering (2017) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Claes Wetterström (M) att, tillsammans 

med ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 170 Dnr 2017/000047 000 

Medlemsbesök från Coompanion 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Gudrun Einefors från Coompanion informerar kommunstyrelsen om 

verksamheten. Coompanion har ett uppdrag och finansiering från 

Tillväxtverket för att arbeta med företagsrådgivning samt lokal och regional 

utveckling och metodutveckling för detta. Nätverksarbete, projekt- och 

mötesverksamhet till stöd och utveckling för befintliga och presumtiva 

medlemmar samt blivande kooperativ ingår i Coompanions uppgift. 

Medlemmar deltar i den ekonomiska föreningen genom att nyttja 

föreningens tjänster. Vimmerby kommun är medlem i Coompanion. 

 

Patrik Kinnbom, utvecklingschef och Monika Bjerkinger, enhetschef deltar 

vid informationen.  

 

___________________ 
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§ 171 Dnr 2017/000312 022 

Äskande av medel för tjänst att jobba med extra 
tjänster hos Arbetsmarknadsenheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  Tillsätta 1,0 tjänst under 12 månader på försök hos 

arbetsmarknadsenheten till en kostnad av 410 000:- fördelat på 

åren 2017-2018. 

att  finansiering under 2017 sker genom anslag från oförutsett och 

för 2018 inrymmas inom kommunstyrelsens budgetram.  

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsenheten har inte tillräckligt med resurser, utan behöver få 

resurs för att på ett professionellt sätt ska kunna rekrytera till de extra 

tjänster vi kan erbjuda. Extratjänster är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som 

rimligtvis är en HR-fråga och som utförs genom arbetsmarknadsenhetens 

befintliga upparbetade rutin inom Socialförvaltningen. 

 

Finansiering sker genom anslag från oförutsett för 2017 och för 2018 ska 

tjänsten inrymmas inom kommunstyrelsens budgetram. 

Kostnaden för 2017 beräknas till 166 tkr och för 2018 242 tkr.  

Förslag till beslut 

Helen Nilsson (S) yrkar, med instämmande av Erik Paulsson (C) bifall till 

förslaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Monica Bergh, HR-chef 2017-06-07 Id 57162 

Bilaga 2017-06-07 Id 57161 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Personalavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

___________________ 
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§ 172 Dnr 2017/000325 021 

Sommaravtal Sjuksköterskor 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  ge socialnämnden mandat att besluta om extra ersättning till 

sjuksköterskor som tjänstgör inom socialförvaltningen, hälsa- 

och sjukvård ska utgå 2017 enligt föreliggande beslutsunderlag 

Id 57239. 

att  finansiering sker inom socialnämndens budgetram för 2017.  

 

Sammanfattning 

Sjuksköterskesituationen är mycket ansträngd och trots upprepade försök har 

man inte lyckats rekrytera sjuksköterskor.. För att stimulera till detta föreslår 

vi att extra ersättning utgår till de som arbetar extra tid. Se bilaga 1. 

 

Inför sommarens semesterperiod saknas vikarier för sjuksköterskornas 

semestrar. För att stimulera befintlig personal att lägga semester utanför 

semesterperioden och att jobba extra arbetspass behöver arbetsgivaren utge 

extra kompensation.  

 

Finansiering sker inom socialnämndens budgetram för 2017. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Monica Bergh, HR-chef i ärendet. Det 

ligger inte inom vare sig socialnämndens eller HR-chefs delegationsordning 

att besluta om följande ärende. 

 

Förslag till beslut 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att socialnämnden själva bör besluta om 

ärenden som påverkar budget. Kommunstyrelsen bör därmed ge 

socialnämnden mandat att besluta att extra ersättning till sjuksköterskor som 

tjänstgör inom socialförvaltningen, hälsa- och sjukvård ska utgå 2017 enligt 

föreliggande beslutsunderlag Id 57239.  
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Ingela Nilsson Nachtweijs 

(C) yrkande.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Monica Bergh, HR-chef 2017-06-12 Id 57240 

Sommaravtal sjuksköterskor 2017-05-31 Id 57239  

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Personalavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 173 Dnr 2016/000515 00 

Integrationsstrategi för Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

integrationsstrategi för Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Förslag till integrationsstrategi har tagits fram av socialnämnden och 

överlämnats till kommunstyrelsen för vidare politisk behandling. Förslaget 

har därefter varit på remissrunda samt processats vidare inom arbetsutskottet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

integrationsstrategi för Vimmerby kommun.  

Beslutsunderlag 

Förslag till Integrationsstrategi, 2016-09-29 

Socialnämndens beslut § 97 2016-09-22 

Arbetsutskottets beslut § 224 2016-10-31 

Remissvar, Centerpartiet, 2017-01-11 

Arbetsutskottets beslut § 64 2017-03-14 

Arbetsutskottets beslut § 120 2017-05-16 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Ledningsgruppen 

 

 

___________________ 
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§ 174 Dnr 2015/000485 109 

Motion om upprättande av integrationsstrategi 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 

vara besvarad med hänvisning till nyligen framtagen integrationsstrategi.  

Sammanfattning 

Curt Tyrberg (C) har lämnat in motion om tillsättande av en 

fullmäktigeberedning för upprättande av en integrationsstrategi. 

Eva Berglund (S) och Marie Nicholson (M) har lämnat in motion om 

upprättande av en integrationsstrategi. Motionerna lämnades in vintern 

2015/2016. Under hösten 2015 hade dåvarande presidieberedning inom 

kommunstyrelsen redan gett socialchef Anette Nilsson i uppdrag att ta fram 

ett förslag på integrationsstrategi. Vid arbetsutskottets sammanträde maj 

2016 beslutades att invänta hanteringen av motionerna tills Anette Nilssons 

uppdrag från presidieberedningen var färdigbehandlad. Förslaget har 

processats inom kommunstyrelsens arbetsutskott samt varit på remissrunda. 

Integrationsstrategin antas i kommunfullmäktige i september 2017.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 

besvarad med hänvisning till nyligen framtagen integrationsstrategi.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Eva Berglund (S) och Marie Nicholson (M) Id 49494 

Kommunfullmäktiges beslut, 2015-11-23 KF § 288  

Motion inlämnad av Curt Tyrberg (C) Id 50228 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-25 KF § 24 

Arbetsutskottets beslut § 64 2016-05-02 

Arbetsutskottets beslut § 121 2017-05-16 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Eva Berglund (S) 

Marie Nicholson (M) 

___________________ 
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§ 175 Dnr 2016/000072 109 

Motion om tillsättande av en fullmäktigeberedning för 
upprättande av en integrationsstrategi 

Kommunstyrelsens beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 

besvarad med hänvisning till nyligen framtagen integrationsstrategi.  

Sammanfattning 

Curt Tyrberg (C) har lämnat in motion om tillsättande av en 

fullmäktigeberedning för upprättande av en integrationsstrategi. 

Eva Berglund (S) och Marie Nicholson (M) har lämnat in motion om 

upprättande av en integrationsstrategi. Motionerna lämnades in vintern 

2015/2016. Under hösten 2015 hade dåvarande presidieberedning inom 

kommunstyrelsen redan gett socialchef Anette Nilsson i uppdrag att ta fram 

ett förslag på integrationsstrategi. Vid arbetsutskottets sammanträde maj 

2016 beslutades att invänta hanteringen av motionerna tills Anette Nilssons 

uppdrag från presidieberedningen var färdigbehandlad. Förslaget har 

processats inom kommunstyrelsens arbetsutskott samt varit på remissrunda. 

Integrationsstrategin antas i kommunfullmäktige i september 2017.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 

besvarad med hänvisning till nyligen framtagen integrationsstrategi.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Eva Berglund (S) och Marie Nicholson (M) Id 49494 

Kommunfullmäktiges beslut, 2015-11-23 KF § 288  

Motion inlämnad av Curt Tyrberg (C) Id 50228 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-25 KF § 24  

Arbetsutskottets beslut § 64 2016-05-02 

Arbetsutskottets beslut § 122 2017-05-16 

Beslutet skickas till 

Curt Tyberg (C) 

Socialnämnden 

___________________ 
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§ 176 Dnr 2016/000600 001 

Förstudie för ett kommande informationscenter - En 
väg in - Medborgaren i fokus  

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Hösten 2016 beslutades att ta fram en förstudie med målsättning att ta fram 

en modell för ett framtida infocenter där Vimmerby kommun kan samla all 

service på ett och samma ställe. Under förstudien har projektgruppen också 

utrett möjligheten att samlokalisera stadshusets två receptioner samt 

bibliotek. 

Förstudien har genomförts i projektform. I projektgruppen har medarbetare 

från olika verksamheter och förvaltningar deltagit. Erfarenheter från 

studiebesök, inläsning av dokumentation och intervjuer med andra 

kommuner har utgjort ett centralt material. Förankring av metoden har gjorts 

löpande med den av ledningsgruppen utsedda styrgruppen. 

 

Vid dagens sammanträde presenterar Petra Genfors, kommunikationsstrateg, 

Liselott Frejd, administratör, Patrik Kinnbom, utvecklingschef och Anna 

Erlandsson Karlsson, administrativ chef, förstudien för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Slutrapport förstudie informationscenter,  

 

___________________ 
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§ 177 Dnr 2017/000263 21 

Inventering av tomter för framtida bostadsbebyggande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet ges i uppdrag att arbeta vidare 

med ärendet samt ges mandat, att av miljö- och byggnadsnämnden, beställa 

detaljplaneuppdrag gällande tomter för förtätning.  

 

Sammanfattning 

En arbetsgrupp inom kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och 

byggnadsförvaltningen har inventerat tomter för framtida bostadsbyggande. 

Arbetsgruppen har rapporterat och informerat vid arbetsutskottet i maj 

månad. 

 

Vid dagens sammanträde närvarar Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, 

Andreas Horste, gatuchef, Sara Dolk, stadsarkitekt och Gabriel Helgesson, 

planarkitekt. 

 

Kommunstyrelsen diskuterar kring de material som presenteras.  

Förslag till beslut 

Tomas Peterson (M) yrkar att arbetsutskottet ges i uppdrag att arbeta vidare 

med ärendet samt ges mandat, att av miljö- och byggnadsnämnden, beställa 

detaljplaneuppdrag gällande tomter för förtätning.  

Beslutsunderlag 

Inventering av tomter för framtida bostadsbyggande 

Översiktskarta 

Förtätning Vimmerby 

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-23 § 142 

Beslutet skickas till 

Arbetsutskottet 

Arbetsgruppen för inventering av tomter      

___________________ 
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§ 178 Dnr 2016/000482 109 

Motion Begränsning av rese- och väntetid vid 
skolskjuts 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande.      

 

Sammanfattning 

Anna Svensson (C) har genom motion väckt frågan om begränsning av rese- 

och väntetid vid skolskjuts. I sin motion skriver Anna Svensson (C) att för 

att barn och unga på landsbygden ska orka med skola och fritidsaktiviteter är 

det viktigt att tiden för att ta sig till och från skolans undervisning är rimlig. 

För de små barnen är trygghet och möjlighet till vila viktigt, medan det för 

ungdomar i högstadieåldern finns större behov av läxläsning och sociala 

aktiviteter.  

Tiden till och från skolan består för barn med skolskjuts av två delar: restid 

och väntetid. Idag finns enbart riktlinjer för väntetid för skolskjutsar i 

Vimmerby kommun, trots att restiden i många fall är än viktigare. I många 

kommuner finns riktlinjer för både väntetider och restider inskrivna i 

skolskjutsreglementen och Anna Svensson (C) anser att motsvarande bör 

finnas även i Vimmerby.  

Anna Svensson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att begränsning av 

rese- och väntetid inför i Vimmerby kommuns riktlinjer för skolskjuts samt 

att rese- och väntetiden för Vimmerby kommuns skolskjutsar begränsas till 

120 minuter per dag för låg- och mellanstadieelever och 160 minuter per dag 

för högstadieelever.  

 

Joakim Svensson, trafikadministratör, redogör i ärendet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
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Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att motionens beslutformuleringar 

separeras i beslutet samt bifall till båda att-satserna. 

 

Tomas Peterson (M) yrkar, med instämmande av Magnus Gustavsson (M) 

avslag till motionen. 

.  

Beslutsgång 

Ordförande beviljar Ingela Nachtweijs (C) yrkande att motionens 

beslutsformuleringar behandlas separat i beslutet.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår den första att-satsen till 

förmån för arbetsutskottets förslag. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) begär votering. 

Ordförande finner efter votering att kommunstyrelsen avslår den första att-

satsen till förmån för arbetsutskottets förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår den andra att-satsen till 

förmån för arbetsutskottets förslag.       

Omröstningsresultat 

Ja står för: Bifall till arbetsutskottets förslag (avslag till motionen). 

Nej står för: Bifall till Ingela Nilsson Nachtweijs (C) förslag (bifall till 

motionens första att-sats). 

Ledamot   Ja Nej Avstår 

Helen Nilsson (S)  Ja 

Magnus Gustavsson (M)  Ja 

Claes Wetterström (M)  Ja 

Lis-Astrid Andersson (S)  Ja 

Eva Berglund (S)  Ja 

Peter Fjällgård (V)   Nej 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  Nej 

Erik Paulsson (C)   Nej 

Tomas Peterson (M)  Ja 

   6 3 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Joakim Svensson, trafikadministratör 2017-03-17 Id 55900 

Riktlinjer för skolskjuts i Vimmerby kommun, Id 52625 
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Motion inlämnad av Anna Svensson (C), Id 53029. 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 204 2016-09-26 

Arbetsutskottets beslut § 152 2017-05-23 

Beslutet skickas till 

Anna Svensson 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 179 Dnr 2017/000057 041 

Budgetdetaljer för kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde diskuteras budget för 

kommunstyrelseförvaltningen. Närvarar gör Patrik Kinnbom, 

utvecklingschef, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, Monica Bergh, 

HR-chef, Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, Mattias Karlsson, 

ekonomichef och Jakob Bank, controller.  

 

___________________ 
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§ 180 Dnr 2016/000533 431 

Reglering av sjön Yxern 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att  godkänna Förstudien för sjön Yxern,  

att  konsulterna ges ett förlängt uppdrag att i samarbete med ar-

betsgruppen från Västerviks och Vimmerby kommuner samt 

Tekniska Verken i Linköping ta fram ett underlag till en 

ansökan om tidsbegränsat tillstånd i enlighet med förstudien 

samt en tidplan för en permanent förändring som ett led i målet 

att få en naturlik avrinning från sjön Yxern samt 

att  Västerviks och Vimmerby kommuner snarast möjligt lämnar in 

en gemensam ansökan om omprövning av den befintliga 

vattendomen med tillfälligt ändrad tappning i enlighet med 

förstudien, med stöd av Lag (1998:812) med särskilda 

bestämmelser om vattenverksamhet.      

 

Sammanfattning 

Sjön Yxern är reglerad enligt en gammal vattendom från 1938 som 

bestämmer hur tappningen i sjöns utlopp skall regleras. Vattendomen tillåter 

en reglering med en nivåskillnad på tre meter, vilket är jämförelsevis mycket 

för en sjö med delvis långgrunda stränder. Vid extremt lågt vattenstånd skall 

reglerings-luckorna öppnas helt. Vattendomen säkerställde att 

vattenkraftverken som fanns nedströms alltid fick vatten. Den stora 

tappningen har inneburit att Yxerns vattenstånd ibland, senast sommaren 

2016, har sänkts mycket och sjöns stränder har torrlagts. 

 

Västerviks kommun har tillsammans med Vimmerby kommun under många 

års tid och på olika sätt påtalat problemet för Tekniska Verken, Yxerns 

Regleringsföretag, länsstyrelsen i Kalmar län, Linköpings kommun hos 

Kammarkollegiet och i somras tillskrevs även Miljödepartementet. Yxerns 

regleringsföre-tag har försökt med frivilliga åtaganden utan att komma fram 

till någon lång-siktigt hållbar lösning. 
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Konsultföretaget Calluna fick i december 2016 i uppdrag att ta fram en 

förstudie för att beskriva hur problemen med de låga vattenstånden i Yx-ern 

kan lösas. Förstudien belyser tre olika handlingsalternativ och vilka 

konsekvenser dessa kan få samt ger rekommendationer om hur vi kan gå 

vidare med frågan.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att  godkänna Förstudien för sjön Yxern,  

att  konsulterna ges ett förlängt uppdrag att i samarbete med ar-

betsgruppen från Västerviks och Vimmerby kommuner samt 

Tekniska Verken i Linköping ta fram ett underlag till en 

ansökan om tidsbegränsat tillstånd i enlighet med förstudien 

samt en tidplan för en permanent förändring som ett led i målet 

att få en naturlik avrinning från sjön Yxern samt 

att  Västerviks och Vimmerby kommuner snarast möjligt lämnar in 

en gemensam ansökan om omprövning av den befintliga 

vattendomen med tillfälligt ändrad tappning i enlighet med 

förstudien, med stöd av Lag (1998:812) med särskilda 

bestämmelser om vattenverksamhet.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Björn Holm, miljöinspektör 2017-06-07 

Bilaga 1. Calluna AB (2017) Förstudie för sjön Yxern - Hur kan problem 

med vattenstånd lösas      

Beslutet skickas till 

Björn Holm, miljöinspektör 

Helen Nilsson (S) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Västerviks kommun      

 

___________________ 
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§ 181 Dnr 2014/000193 012 

Leda för Resultat 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Carolina Leijonram, kommunchef informerar kommunstyrelsen från 

utbildningen Leda för Resultat, en informationsdag från Sveriges Kommuner 

och Landsting.       

 

___________________ 
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§ 182 Dnr 2017/000308 007 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala 
bolag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att  godkänna att Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s, 

Vimarhem AB:s, Vimmerby Energi och Miljö AB:s med 

dotterbolag och Vimmerby Fibernät AB:s verksamhet är 

förenlig med de i bolagsordningen fastställda kommunala 

ändamålen och att verksamheten har utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna 

att  beslutet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Sammanfattning 

Under 2014 infördes en del nya regler i kommunallagen om ägarstyrning 

över kommunala bolag. Det infördes krav på att det kommunala ändamålet 

förs in i bolagsordningen och att de kommunala principerna som utgör ram 

för verksamheten ska anges i bolagsordningen. Även fullmäktiges sedan 

tidigare gällande möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut fattas ska 

anges i bolagsordningen. Nya bolagsordningar enligt de nya kraven antogs 

för samtliga kommunala bolag i december 2014. 

 

Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att 

åstadkomma och det ska röra sig om sådana ändamål som är 

kompetensenliga enligt lag och praxis. De kommunala befogenheterna som 

utgör ram för verksamheten tar sikte på vilka kommunalrättsliga principer 

som gäller för verksamheten. De rättsprinciper som är aktuella ska anges. 

 

Regler om kommunstyrelsens uppsiktsplikt finns i 6 kap kommunallagen 

(KL).  

Av 6 kap 1a § KL framgår att kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om 

den verksamhet som bedrivits i kommunala bolag under föregående 

kalenderår har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom 
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ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så 

inte är fallet ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att  godkänna att Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s, 

Vimarhem AB:s, Vimmerby Energi och Miljö AB:s med 

dotterbolag och Vimmerby Fibernät AB:s verksamhet är 

förenlig med de i bolagsordningen fastställda kommunala 

ändamålen och att verksamheten har utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna 

att  beslutet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-06-01 Id 57115  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Revisorerna 

Kanslijurist Therese Jigsved 

 

 

___________________ 
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§ 183 Dnr 2014/000055 389 

Revidering av Vimmerby kommuns nuvarande 
vindkraftplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med en revidering av 

vindkraftsplanen till dess att Länsstyrelsens sammanfattade redogörelse över 

översiktsplanen inkommit.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att revidera Vimmerby kommuns nuvarande vindkraftsplan som 

antogs av kom-munfullmäktige 2011-12-19.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-06 att remittera Vindkraftplan för 

Vimmerby kommun till Miljö- och byggnadsnämnden för revidering. 

Revideringen skulle innebära förtydliganden av Vindkraftsplanen på flera 

områden, bland an-nat av dess syfte, rubriksättning, beskrivning av 

prövningsprocessen, lämpliga områden för prövning genom till exempel 

större och tydligare kartor. 

 

Vindkraftsplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och som följer 

samma planförfarande som en översiktsplan. En revidering liknas med en 

ändring av planen, trots att revideringen innebär att varken fakta eller 

planens inriktning ändras eller att inga ställningstaganden läggs till eller tas 

bort.  

En revidering måste därmed följa samma process som för att ta fram en ny 

vindkraftsplan enligt 3 kap plan- och bygglagen. Detta innebär samråd med 

Länsstyrelsen, berörda kommuner, Regionförbundet, kommunens 

medborgare med flera. Därefter måste revideringen ställas ut i minst två 

månader innan änd-ringen kan antas. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30 att översiktsplanen tillsammans 

med alla tematiska tillägg är aktuell och att en ny översyn ska ske när 

Länsstyrelsen inkommit med en sammanfattande redogörelse. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att frågan om revidering bör 

avvakta till dess att Länsstyrelsen gjort sin sammanfattande redogörelse av 

översikts-planen. Därefter kan revideringsfrågan tas upp på nytt och ett 

ställningstagande kan göras tillsammans med länsstyrelsens yttrande samt 

inkomna synpunkter under aktualiseringsprövningen. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med en revidering av 

vindkraftsplanen till dess att Länsstyrelsens sammanfattade redogörelse över 

översiktsplanen inkommit.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sara Dolk, stadsarkitekt, 2017-05-16 

Kommunstyrelsens beslut § 166 2014-05-06 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 184 Dnr 2017/000319 174 

Sotningsindex 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Vimmerby kommuns sotnings- och 

brandskyddskontrolltaxa uppräknas med 2.21% från och med den 2017-07-

01.      

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har sina taxor för rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll kopplade till det index som årligen lämnas via Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL). Index för 2017 finns publicerat via SKL:s 

cirkulär 17:22.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Vimmerby kommuns sotnings- och 

brandskyddskontrolltaxa uppräknas med 2.21% från och med den 2017-07-

01.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Margareta Johansson, Administratör, 2017-06-07 

SKLs cirkulär 17:22, Sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2017      

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Vimmerby Sotningsdistrikt AB      

 

___________________ 
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§ 185 Dnr 2016/000594 022 

Policy för användning av elektronisk utrustning i 
Vimmerby Kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy för 

användning av elektronisk utrustning i Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

En policy har tagits fram för att ange de regler som gäller för 

mobilabonnemang/telefoni, mobilsurf samt mobilt bredband. Policyn gäller 

för anställda och förtroendevalda i Vimmerby kommun. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy för 

användning av elektronisk utrustning i Vimmerby kommun..  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Monica Bergh, HR-chef 2017-04-03 Id 54071 

Policy för användning av elektronisk utrustning Id 54071 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 

 

___________________ 
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§ 186 Dnr 2017/000252 803 

Regional ANDT strategi för Kalmar län 2017-2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom den regionala ANDT-

strategin och handlingsplanen för Kalmar län 2017-2021.  

 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har, tillsammans med berörda aktörer, tagit fram en ny 

regional ANDT-strategi som ska gälla 2017-2021. Den regionala ANDT-

strategin bygger på den nationella ANDT-strategin som började gälla 2016 

och fram till 2020.  

Kommunens roll är att skapa förutsättningar för ett lokalt förebyggande 

arbete. En sådan förutsättning är att det finns en tjänsteman med ett 

samordnande ansvar samt en kommunal strategi/policy med tillhörande 

handlingsplan där kommunens alla förvaltningar är involverade.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom den regionala ANDT-

strategin och handlingsplanen för Kalmar län 2017-2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anja Persson, ANDT-samordnare, 2017-04-28 Id 56527  

Regional ANDT-strategi för Kalmar län 2017-2021.  

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 187 Dnr 2017/000309 311 

Sänkning av hastigheten på väg 19537 i Vimmerby  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att sänka hastigheten till 50 km/h sommartid 15 

juni-31 augusti årligen på väg 19537 mellan 50 m sydost väg 40 samt 600 m 

sydost Sjöhagavägen (mellan punkt A och B på kartan).  

Sammanfattning 

Väg 19537 föreslås få hastighet 50 km/h under sommartid, då vägen ligger 

utanför tättbebyggt område och således har bashastigheten 70 km/h.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att sänka hastigheten till 50 km/h sommartid 15 

juni-31 augusti årligen på väg 19537 mellan 50 m sydost väg 40 samt 600 m 

sydost Sjöhagavägen (mellan punkt A och B på kartan).  

Beslutsunderlag 

ID 57119 Beslut avslag LST 2016 

ID 57118 Karta ltf Ensk väg 19537 

ID 57120 Detaljplan Nosshult 1:1 akt 0884-P423 

Tjänsteskrivelse, Maria Åkerö, trafikingenjör, 2017-06-01 Id 57116 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen (för vidare distribution till Polisen och 

Länsstyrelsen) 

 

 

 

___________________ 
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§ 188 Dnr 2017/000200 310 

Ombyggnad av CEOS-rondellen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att bifalla deletapp 1 och 3 för trafiksäkerhetsåtgärder i Ceos-

cirkulationsplatsen 

att i dagsläget inte genomföra deletapp två och ge 

samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att se närmare på 

alternativa lösningar. 

att  projektet finansieras med likvida medel inom ramen för 

trafiksäkerhetsåtgärder. 

 

Sammanfattning 

Under vintern 2016 skedde en del olyckor i CEOS-cirkulationsplatsen i 

Vimmerby. Den främsta orsaken var halka och dålig sikt. Tre stycken 

åtgärder föreslås för att förbättra trafiksäkerheten. Dessa är bättre belysning, 

vägmärkesportaler samt flytt av hastighetsgräns. VEMAB anser att 

belysningen bör ändras. MOB håller med om vägmärkena. Projektet 

beräknas att kosta 290 000 och kan delas in i tre delprojekt. 

 

Vid dagens sammanträde deltar Maria Åkerö, trafikingenjör för att redogöra 

i ärendet. Kommunstyrelsen diskuterar angående huruvida det finns andra 

lösningar.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar  

att bifalla föreslagna trafiksäkerhetsåtgärder i Ceos-

cirkulationsplatsen 

att  projektet finansieras med likvida medel inom ramen för 

trafiksäkerhetsåtgärder 

 

Tomas Peterson (M) yrkar att samhällsbyggnadsavdelningen inte går vidare 

med etapp två utan enbart etapp ett och tre. Istället för etapp två föreslås 

utredning av alternativa lösningar. 
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Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag ihop 

med Tomas Petersons (M) ändringsyrkande.      

Omröstningsresultat 

Beslutsunderlag 

Kostnadsberäkning- ID 56329- bilaga 1 

Ritningar- ID 56389- bilaga 2 

Yttrande MOB- ID 56387 

Yttrande VEMAB- ID 56388 

Hastighetsmätning- ID 56390 

Tjänsteskrivelse, Maria Åkerö, trafikingenjör, 2017-04-07 Id 56184 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

___________________ 
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§ 189 Dnr 2017/000310 231 

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna något yttrande angående 

bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun.    

 

Sammanfattning 

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun finns utställt för 

samråd fr.o.m. 8 maj 2017 t.o.m. 9 juni 2017. Syftet med programmet är att 

ge en uppdaterad bild av bostadsläget i kommunen och ange riktlinjer för 

arbetet med den framtida bostadsförsörjningen. 

Vimmerby kommun har givits anstånd att inkomma med svar till den 13 

juni. Miljö- och byggnadsnämnden har inga synpunkter på 

bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna något yttrande angående 

bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun.    

Beslutsunderlag 

Remiss Bostadsförsörjningsprogram Oskarshamns kommun 2017-05-08 Id 

57122 

E-post Miljö- och byggnadsnämnden 2017-05-30 Id 57123  

Beslutet skickas till 

Oskarshamns kommun 

 

___________________ 
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§ 190 Dnr 2017/000177 000 

Fiber stamnät Rumskulla Snararp ej färdigställt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att godkänna överenskommelse mellan Rumskulla 

Sockenförening/fiberbyalag och Vimmerby kommun avseende 

avslut fiberinvestering Rumskulla. 

Att tillerkänna Rumskulla Sockenförening/fiberbyalag eller den de 

anger som mottagare en slutlig, i ett för allt, ersättning om 

300 000 kronor plus moms. 

Att  finansiering sker genom oförutsedda medel 2017.  

Reservationer 

Erik Paulsson (C), Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Ola Gustavsson (KD) 

deltar inte i beslutet till förmån för inlämnad protokollsanteckning.      

Anmälan om jäv 

Peter Fjällgård (V) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Erik Paulsson (C) lämnar in följande protokollsanteckning: Vi avstår att 

delta i beslut då uppgörelsen avser tidigare överenskommelser som inte finns 

dokumenterade. 

Sammanfattning 

Kommunen har genom Itsam överenskommet med Rumskulla 

Sockenförening/fiberbyalag om byggnation av fiber i Rumskullabygden. 

Investering i stam- och accessfiber har hittills till 2,88 mnkr bekostats av 

Vimmerby kommun. Genom det investeringsstopp som Vimmerby kommun 

beslutade om i juni 2015 fullföljdes inte investeringen fullt ut, men kunde 

heller inte igångsatta och långt framskridna arbeten avbrytas. Rumskulla 

Sockenförening/fiberbyalag hävdar att det föreligger oreglerade 

investeringskostnader om 556 000 kronor plus moms. Itsam menar att det 

oreglerade beloppet är tvistigt och över huvud taget ej föreligger. 
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Kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson har under en längre tid fört 

diskussion och överläggningar med Rumskulla Sockenförening/fiberbyalags 

företrädare Claes Henckel och slutligt träffat en överenskommelse att reglera 

alla mellanhavanden genom att kommunen utger en ersättning om 300 000 

kronor plus moms. 

Finansiering sker via kommunstyrelsens oförutsedda medel om 300 000 kr.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att godkänna överenskommelse mellan Rumskulla 

Sockenförening/fiberbyalag och Vimmerby kommun avseende 

avslut fiberinvestering Rumskulla. 

Att tillerkänna Rumskulla Sockenförening/fiberbyalag eller den de 

anger som mottagare en slutlig, i ett för allt, ersättning om 

300 000 kronor plus moms. 

Att  finansiering sker genom oförutsedda medel 2017.  

      

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2017-03-14 § 76 

E-post konversation om Rumskulla Fiber, 2017-05-22 Id 56859 

Redogörelse från ITSAM, 2017-05-23 Id 56890  

Arbetsutskottets beslut 2017-05-23 § 164 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30 § 162 

Tjänsteskrivelse, Tomas Peterson (M) 2017-06-08 Id 55927   

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Rumskulla Sockenförening genom Claes Henckel 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

ITsam kommunalförbund 

      

 

___________________ 
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§ 191 Dnr 2017/000002 000 

Inbjudningar 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Inga inbjudningar föreligger dagens sammanträde. Inget beslut fattas.  

 

___________________ 
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§ 192 Dnr 2017/000001 000 

Meddelanden 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger följande meddelande till handlingarna 

 

 

 

Vimarhems protokoll 2017-04-11 

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 87 2017-05-24 

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 83 2017-05-24 

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 80 2017-05-24 

Meddelande från SKL om förbundsavgift 2018 

Meddelande från SKL om överenskommelse ang. mänskliga rättigheter 

Minnesanteckningar från Regionförbundets kommunstrategiska 

överläggningar 2017-05-04 

Regionförbundets protokoll 2017-06-01 

ITSAM Direktionens protokoll 2017-06-09 

Protokoll från Primärkommunala nämnden 2017-05-05 

Revisionsrapport granskning av kontanthantering 

Protokoll LOTS-gruppen 2017-02-13 

Protokoll LOTS-gruppen 2017-05-15 

 

___________________ 
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§ 193 Dnr 2017/000003 000 

Kommunchefen informerar 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Carolina Leijonram, kommunchef, informerar kommunstyrelsen om 

pågående arbete inom kommunstyrelseförvaltningen.  

 

___________________ 
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§ 194 Dnr 2017/000278 300 

Förändring av Gatukontorets maskinpark  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

1 ge i uppdrag till Kommunstyrelsen att låta värdera och avyttra 

Gatukontorets gamla arbetsmaskiner. 

2 Kommunstyrelsen påbörjar upphandling av leasing för nya 

maskiner, leasingkostnaderna bedöms till 1.050 tkr som i 

dagsläget saknar täckning i budgeten. 

3 bevilja till Kommunstyrelsen investeringsmedel 250 tkr för ny 

isfräs.  

4 Utökad kostnad 1050 tkr belastar gatukontorets budget inom 

samhällsbyggnadsavdelningen inom kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning 

Gatukontoret har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att se över och anpassa 

verksamheten till enbart kommunala uppdrag, avseende drift och underhåll 

av kommunens allmänna ytor.  

 

Det finns två olika vägar att gå vid införskaffning av nya maskiner. Antingen 

investerar vi i nya maskiner och återinvestera efter cirka 7-8 år, vilket kräver 

likvida medel vid investeringstillfällena. Det andra alternativet är att vi 

leasar maskinerna och har en jämn belastning i budgeten varje år framåt. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Andreas Horste, gatuchef i ärendet. 

Mattias Karlsson, ekonomichef, Jakob Bank, controller och Miklos Hathazi, 

samhällsbyggnadschef närvarar i ärendet. 

 

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet med fokus på finansiering av leasing.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
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1 ge i uppdrag till Kommunstyrelsen att låta värdera och avyttra 

Gatukontorets gamla arbetsmaskiner. 

2 Kommunstyrelsen påbörjar upphandling av leasing för nya 

maskiner, leasingkostnaderna bedöms till 1.050 tkr som i 

dagsläget saknar täckning i budgeten. 

3 bevilja till Kommunstyrelsen investeringsmedel 250 tkr för ny 

isfräs.  

 

Magnus Gustavsson (M) yrkar att utökad kostnad som belastar gatukontoret 

inom samhällsbyggnadsavdelningen.  

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag med 

Magnus Gustavssons (M) yrkande.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Andreas Horste, gatuchef 2017-06-08 I 57220 

Arbetsutskottets beslut 2017-05-23 § 143 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 195 Dnr 2017/000250 042 

Ekonomiuppföljning 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

budgetuppföljning för april månad med prognos på helår. 

 

Sammanfattning 

Vid senaste kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj behandlas 

ekonomiuppföljning för april månad. Då uppföljningen ska godkännas av 

kommunfullmäktige måste kommunstyrelsen vid dagens sammanträde fatta 

beslut om godkännande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

budgetuppföljning för april månad med prognos på helår. 

      

Beslutsunderlag 

Ekonomiuppföljning april, Jakob Bank, controller 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 196 Dnr 2017/000315 031 

Avtal mellan Vimmerby kommun och 
livsmedelshandlarna från och med 2017-07-01 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreliggande avtal mellan Vimmerby kommun och 

livsmedelshandlarna inom kommungränsen, utanför Vimmerby 

tätort, 

att dessa livsmedelshandlare är Frödingehallen i Frödinge, Tempo 

i Tuna, ICA Nära i Södra Vi, ICA Nära i Storebro och 

Handlarn i Gullringen, 

att avtalet gäller från och med 2017-07-01 och tillsvidare.      

Sammanfattning 

Föreligger förslag till avtal mellan Vimmerby kommun och respektive 

livsmedelshandlare inom kommungränsen, utanför Vimmerby kommun. 

Dessa handlare är Frödingehallen i Frödinge, Tempo i Tuna, ICA Nära i 

Södra Vi, ICA Nära i Storebro och Handlarn i Gullringen. Avtalet gäller från 

och med 2017-07-01 och tillsvidare.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreliggande avtal mellan Vimmerby kommun och 

livsmedelshandlarna inom kommungränsen, utanför Vimmerby tätort, 

att dessa livsmedelshandlare är Frödingehallen i Frödinge, Tempo i Tuna, 

ICA Nära i Södra Vi, ICA Nära i Storebro och Handlarn i Gullringen, 

att avtalet gäller från och med 2017-07-01 och tillsvidare.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Patrik Kinnbom, 2017-06-12 Id 57166 

Avtal om hemsändningsbidrag 2017-06-12 Id 57235     

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 197 Dnr 2017/000049 000 

Organisation inom lokalvårdsenheten 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef och Monika Bergh, HR-chef 

informerar om ett personalärende inom lokalvårdsenheten.      

 

___________________ 

 


