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 § 347 Dnr 2018/000407 00 

HR-avdelningen informerar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Marie Halldén ska skriva fram ett förslag på 

inriktningsbeslut om att genomföra en HR-transformation samt att arbeta 

fram en personalidé, för att sedan presentera detta för arbetsutskottet.  

 

Sammanfattning 

Marie Halldén, HR-chef, medverkar. Marie följer upp den information hon 

delgav kommunstyrelsen i början av september. Det handlar primärt om 

transformering från en personalavdelning till en HR-avdelning. Avdelningen 

går mer mot att arbeta strategiskt, med strategisk kompetensförsörjning och 

kompetenskartläggning. Vidare redogör Marie för en handfull akuta behov 

som man idag köper in. Marie kommer skriva fram ett förslag där man ber 

kommunstyrelsen fatta ett inriktningsbeslut att genomföra en HR-

transformation samt att arbeta fram en personalidé.  

 

Beslutet skickas till 

Marie Halldén 

 

___________________ 
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§ 348 Dnr 2018/000160 024 

Uppdrag - Bestämmelser om arvoden till 
förtroendevalda till mandatperioden 2019--2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns 

förtroendevalda, samt Arvoden till styrelseledamöter i av Vimmerby 

kommun ägda bolag 2019. 

 

 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2018-06-18 att det tas fram 

en arbetsbeskrivning av samtliga ordförandeposter i presidierna. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-02 att utse en arbetsgrupp med 

uppdrag att ta fram riktlinjer för ordföringar tillsammans med HR-avdelning.  

Ola Gustafsson (KD), Ingela Nilsson Nachtweij (C), Marie Nicholson (M) 

och Kenneth Björklund (S) har ingått i arbetsgruppen. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Bestämmelser om arvoden 

för förtroendevalda 2019, samt Arvoden till styrelseledamöter i av 

Vimmerby kommun ägda bolag 2019. Vid tidigare kommunstyrelse har 

Bilaga till ersättningsbestämmelser 2019 föreslagits godkännas av 

kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Bilaga till 

ersättningsbestämmelserna 2019 enligt föreliggande förslag, samt 

att Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda tas 

upp 

för beslut i januari 2019.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 111 

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-+02, § 206 

Arbetsutskottets beslut 2018-11-27, § 341 
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Bilaga till ersättningsbestämmelserna 2019 

Bestämmelser arvoden förtroendevalda 2019 

Arvoden till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 349 Dnr 2018/000595 00 

Planprogram Västra Skogen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avvakta vidare process kring 

det framtagna planprogrammet till dess att både utredning kring 

vattenskyddsområden samt skyddsföreskrifter enligt 

vattenförsörjningsplanen är framtagna, vilket beräknas ta ca ett år.  

 

Sammanfattning 

Klas Svensson, miljö- och bygg, Sara Dolk, stadsarkitekt, och Andreas 

Horste, gatuchef, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, och Emma 

Jonsson, VA-chef VEMAB, medverkar. 

Carolina Lejonram, kommundirektör, redogör för ärendet som handlar om 

ett planprogram för västra Vimmerby. Miljö- och bygg redogör för 

planförslaget. VEMAB genomför en utredning kring planprogrammet kring 

västra Vimmerby. Vattenförsörjningsplanen uppskattas vara klar inom ett år, 

för att ha möjlighet att studera vattenförsörjningen under årets alla årstider. 

Det diskuterat att låta planprogrammet invänta vattenförsörjningsplanen.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 350 Dnr 2018/000603 00 

Medel till Campus Småland 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att överlämna frågan till nästkommande 

kommunstyrelse 15 januari 2019.  

 

Sammanfattning 

Birgitha Sahlin, barn- och utbildningschef, och Mattias Nordqvist, 

campuschef, medverkar. 

Birgitha och Mattias informerar kring Campus Småland 2030 och 

finansieringen kring detta, då det saknas medel för befintlig personal i 

dagsläget.  

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Mattias Nordqvist, Campuschef 

 

___________________ 
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§ 351 Dnr 2018/000332 253 

Försäljning av fastigheten Uven 7 i Vimmerby 2018. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägger informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Bo Palmer, utvecklingsavdelningen, och Thomas Svärd, utvecklingschef, 

medverkar på mötet. Helen Nilsson (S) redogör för ärendet och den 

riskanalys som tagits fram av Vimarhem.  

 

___________________ 
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§ 352 Dnr 2017/000371 805 

Gullringens simhall ekonomisk förening - 
Investeringsbidrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 1 540 000 

kronor i bidrag till Gullringens simhall ekonomisk förening. Medlen tas från 

oförutsedda medel och anslaget utbetalas via utvecklingsavdelningen.  

 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef, Mattias Karlsson, ekonomichef, och Anton 

Palmer, fritidssamordnare, medverkar. Helen Nilsson (S) informerar om 

gårdagens möte med Gullringens simhall ekonomisk förening. Ärendet rör 

föreningsstöd och finansiering.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 11(32) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 353 Dnr 2018/000609 00 

Revision angående underskott bun & soc samt vision & 
mål 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen godkänna svaret till 

revisionen.  

 

Vision & mål: Får högre prioritet och arbetet kommer att förstärkas. 

 

BUN: Vi har låtit göra en grundlig genomlysning som resulterat i en 

handlingsplan inom BUN. Vi fäster hög tilltro till ny förvaltningschef och ny 

nämnd. 

 

SOC: Löpande arbete med ständiga förbättringar. Behöver överväga vilken 

service utöver lagkrav vi kan tillhandahålla. Demografi och social 

samhällsutveckling talar för ökade behov inom området. Fortsatt och mer 

benchmarking och arbete med ny teknik. Även här har vi tilltro till 

förändringsförmåga hos ny nämnd.  

 

Sammanfattning 

I samband med granskningen av Vimmerby kommuns delårsrapport ställde 

revisionen två frågor som de önskar svar på. De två frågorna är: 

 

Vad har kommunstyrelsen för plan på hur man har tänkt sig att förbättra 

mätbarhet och styrning med hjälp av vision och mål samt förtydliga hur 

arbetet med att anpassa nämndernas verksamheter till de ekonomiska 

ramarna bedrivs.  

 

Kommunfullmäktiges presidium får ta ställning till om rapporten skall 

biläggas kommunfullmäktiges handlingar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

nedanstående som svar till revisonen: 

 

Vision & mål: Får högre prioritet och arbetet kommer att förstärkas. 
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BUN: Vi har låtit göra en grundlig genomlysning som resulterat i en 

handlingsplan inom BUN. Vi fäster hög tilltro till ny förvaltningschef och ny 

nämnd. 

SOC: Löpande arbete med ständiga förbättringar. Behöver överväga vilken 

service utöver lagkrav vi kan tillhandahålla. Demografi och social 

samhällsutveckling talar för ökade behov inom området, en extern 

genomlysning kan vara på sin plats. Benchmarking. Även här har vi tilltro 

till förändringsförmåga hos ny nämnd. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2018. 2018-10-12 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen  

Ledningsgrupp  

Revisorerna 

 

 

___________________ 
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§ 354 Dnr 2018/000010 000 

Utvecklingsavdelningen informerar 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

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

 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef, informerar arbetsutskottet om pågående 

verksamhet inom utvecklingsavdelningen. Tomas informerar om: 

 

Utvecklingsavdelningen jobbar igenom en handlingsplan med mål och 

operativa insatser. Beräknas vara klar i mitten av januari. Detta inom 

näringslivsenheten.  

 

Krönsmon och intressenter. 

 

Allas Vimmerby Podcast och framtida podcasts. 

 

Slutrapport för SLUS är inskickad och godkänd.  

 

Nationaldagsfirande i Källängen.  

 

Mötesplatserna. 

 

Mental Health First Aid. 

 

Föreningsbidragsutredningen.  

 

Marknader i kommunen.  

 

___________________ 
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§ 355 Dnr 2018/000620 291 

Beslut påbörja förstudie för byggnation av ny skola 
2018-12-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 

 

Att ge i uppdrag till Samhällsbyggnadsavdelningen att i samarbete med Barn 

och Utbildningsförvaltningen omgående påbörja en förstudie för byggnation 

av ny grundskola i Vimmerby tätort. 

 

Att samhällsbyggnadsavdelningen återkommer med processbeskrivning för 

förstudien senast till KS sammanträde i februari 2019. 

 

Att godkänna startbesked till investeringsposten för ny skola med 1 000 000 

kronor för 2019. 

 

Att genomlysa nuvarande skollokaler och möjliga användningsområden.  

 

Sammanfattning 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, Torbjörn Bergström, fastighetchef, 

och Lis-Astrid Andersson (S), ordförande BUN, medverkar. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2018-08-22 

(§ 130) att förvaltningen ska återkomma med ett skriftligt underlag för behov 

av lokaler för grundskolan i Vimmerby tätort på sammanträdet den 19 

september. För att grundskolorna och fritidshemmen i Vimmerby stad ska 

kunna bedriva undervisning och omsorg i enlighet med styrdokumenten 

behövs en ny högstadieskola i Vimmerby tätort 

Torbjörn Bergström, fastighetschef, informerar att i nuläget rör det sig om en 

förstudie. Förstudien kommer att innehålla bl.a. 

• Översiktlig tidplan 

• Förslag till lokalisering, markägande 

• Planberedskap 

• Studiebesök  

• Genomlysning av nuvarande skollokaler och möjliga 

användningsområden (AL och Vimar)  

• Kravspecifikation och behov av nya lokaler från barn- och 

utbildningsnämnden 
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• Hur jämförelse mellan nuläget och framtid för grundskolan i 

Vimmerby tätort kommer att redovisas 

• mm 

En komplett processbeskrivning för förstudien kommer att presenteras till 

KS sammanträde i februari 2019 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1 Ge i uppdrag till Samhällsbyggnadsavdelningen att i samarbete 

med Barn och Utbildningsförvaltningen omgående påbörja en förstudie för 

byggnation av ny skola åk 7-9 i Vimmerby tätort 

2 Samhällsbyggnadsavdelningen återkommer med 

processbeskrivning för förstudien senast till KS sammanträde i februari 2019 

3 Godkänna startbesked till investeringsposten för Ny skola med 

1 000 tkr för 2019 

 

 

Beslutsunderlag 

Id 64049 Beslut påbörja förstudie för byggnation av ny skola 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Fastighetskontoret 

 

 

___________________ 
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§ 356 Dnr 2018/000009 000 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att avvakta med cykel- och parkeringsstrategin.  

 

Sammanfattning 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, medverkar och informerar om: 

 

Cykel- och parkeringsstrategi, och parkeringssituationen i kommunen.  

 

Den ekonomiska situationen inom samhällsbyggnad. 5 700 000 underskott 

gör samhällsbyggnadsavdelningen. Då med stora kostnader för 

räddningstjänsten under den sommaren.  

 

Samverkan inom räddningstjänsten kommer att lyftas i kommunstyrelsen 15 

januari. 

 

Processen att anställa en ny driftschef.  

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 357 Dnr 2018/000517 250 

Kommunala Fastigheter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna listan.  

 

Sammanfattning 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, och Torbjörn Bergström, 

fastighetschef, medverkar. 

Fastighetskontoret fick i uppdrag att återkomma till KSAU 2018-12-18 med 

en bruttolista på fastigheter som enligt fastighetskontorets bedömning kan 

säljas eller om försäljning inte är möjligt att rivas. Avsikten är att förslaget 

ska hanteras politiskt och det ska resultera i ett beslut och uppdrag till 

Samhällsbyggnadsavdelningen för att genomföra försäljning eller rivning av 

utvalda fastigheter.  

 

 

___________________ 
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§ 358 Dnr 2018/000421 027 

Utbildning för förtroendevalda mandatperioden 2019-
2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, medverkar och redogör för 

den utbildningsplan som tas fram för förtroendevalda inför mandatperioden 

2019-2022. 

I utbildningsprogrammet finns nu bland annat delar med ekonomi, arvoden, 

e-post och arbetsmiljöansvar.  

 

Beslutsunderlag 

Utbildningsplan 2019 

 

___________________ 
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§ 359 Dnr 2018/000627 00 

Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - revidering 
inför 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

anta reviderad överenskommelse mellan Region och kommunerna i Kalmar 

län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, samt att 

kommunfullmäktige delegera till socialnämnden att fortsättningsvis göra de 

revideringar av överenskommelsen som krävs.  

 

Sammanfattning 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde 

ikraft 1 januari 2018. Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst 

och angränsande område hälso- och sjukvård, har med hjälp av utsedd 

arbetsgrupp från landstinget och kommunerna i Kalmar län, tagit fram 

förslag till reviderad överenskommelse. Den börjar gälla 1 mars 2019 under 

förutsättning att den godkänns av regionfullmäktige och kommunfullmäktige 

genom beslut som vinner laga kraft, samt att samtliga kommuner i Kalmar 

län, var för sig, ingår samma överenskommelse med Regionen. 

Kalmarmodellen bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med 

fokus på den enskildes och de närståendes bästa. Fokus är uppföljningar, 

utvärderingar och en fortsatt uppbyggnad av effektiva processer. 

Överenskommelsen är tänkt att gälla från 2019-03-01 och till 2019-12-31 

med automatisk förlängning 1 år i taget och en uppsägningstid på 6 månader. 

Den kan sägas upp i sin helhet och för samtliga parter, var för sig.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 

överenskommelse mellan Region och kommunerna i Kalmar län om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att delegera till socialnämnden 

att fortsättningsvis göra de revideringar av överenskommelsen som krävs.  

Beslutsunderlag 

Förslag till överenskommelse för 2019. Id 26665. Tjänsteskrivelse. Id 26666.  
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 360 Dnr 2018/000380 519 

Biogasmack Vimmerby 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att skicka ärendet till kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning 

Kommunen har skrivit på ett Letter Of Intent. Detta ska redovisas för 

kommunstyrelsen.  

 

___________________ 
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§ 361 Dnr 2018/000192 003 

Gallringsplan Kommunalförbundet ITSAM 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige att anta Kommunalförbundet ITSAM:s gallringsplan för 

handlingar och information av liten och kortvarig betydelse, för Vimmerby 

kommun och dess bolag.   

 

Sammanfattning 

Av kommunalförbundet ITSAM:s tjänsteskrivelse 2018-03-29 framgår: 

Kommunalförbundet ITSAM’s direktion antog 2018-04-24 föreliggande 

Gallringsplan för handlingar och information av liten och kortvarig 

betydelse. Planen berör alla medlemskommuner. ITSAM har systemansvar 

och ansvar för gallring av delar i planen. ITSAM:s direktion föreslår att 

medlemskommunerna också antar gallringsplanen i respektive kommun. 

Övriga medlemskommuner har antagit planen hos sig, det är Vimmerby 

kommun som återstår. 

Den ökade informationsmängden och den digitala informationshanteringen 

har lett till att en större del handlingar av liten och kortvarig betydelse lagras 

i form av t ex inlägg, meddelanden och loggar i olika system. En stor del av 

kommunikationen har både liten och kortvarig betydelse för verksamheten. 

En gallringsplan för handlingar och information av liten och kortvarig 

betydelse är en del i arbetet med rättssäker informationshantering. Planen 

hjälper anställda att veta vad som kan kastas direkt eller efter kort tid. Den 

redovisar också för allmänheten vilka handlingar som kan gallras och därför 

inte kan begäras ut.  

Eftersom informationen upprättas eller inkommer till en offentlig 

verksamhet handlar det i de flesta fall om allmänna handlingar. För att få 

gallra i allmänna handlingar krävs ett beslut om detta. 

Både lagring och säkerhetskopiering är resurskrävande.  

Aktuell situation 

Gallringsplanen är förhållandevis omfattande och detaljerad. 

Kompletterande instruktioner kan behövas för att användarna ska kunna följa 

den.  

Besked från kommunalförbunden ITSAM och Sydarkivera ger gällande att 

instruktioner inte finns i dagsläget. Det mesta av gallringen ska göras av 

ITSAM, en del ställs in och sker sedan automatiskt. Gallringsplanen kommer 

att uppdateras och kanske förtydligas. Om vi gör justeringar av planen 
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senare, behöver vi inte ta upp den för beslut igen, utan kan skapa en ny 

version. 

Bedömning 

Om Vimmerby kommun antar föreliggande gallringsplan, underlättar det för 

kommunalförbundet ITSAM att gallra handlingar och information av liten 

och kortvarig betydelse. Detta ökar informationssäkerheten. EU:s 

dataskyddsförordning GDPR ställer krav på att personuppgifter, som t ex e-

postadresser, raderas när de inte fyller en funktion. Samtidigt medför 

gallringsplanen ett mer effektivt användande av IT-systemen. 

Beslut att anta gallringsplanen är samtidigt ett beslut om gallring av 

allmänna handlingar. 

Min bedömning är att ansvarsfördelning och instruktioner kopplade till 

gallringsplanen framöver behöver tas fram och tydliggöras. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Kommunalförbundet 

ITSAM:s gallringsplan för handlingar och information av liten och kortvarig 

betydelse, för Vimmerby kommun och dess bolag.    

Beslutsunderlag 

Kommunalförbundet ITSAM:s tjänsteskrivelse 2018-03-29 Ref 2018/00010. 

Gallringsplan för handlingar och information av liten och kortvarig 

betydelse, Kommunalförbundet ITSAM 2018- 04-24. Dnr. 2018/00010. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet ITSAM 

Administrativa avdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 362 Dnr 2018/000618 000 

Remiss av betänkandet Framtidens 
specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter (SOU 
2018:77) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera betänkandet till socialnämnden och 

barn- och utbildningsnämnden. Remissen ska återrapporteras till 

arbetsutskottet senast 11 februari.  

 

Sammanfattning 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ska återrapportera till 

arbetsutskottet senast 11 februari.  

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden  

 

___________________ 
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§ 363 Dnr 2018/000550 310 

Remiss ansökan om sänkt hastighet väg 826 
Vennebjörke 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avstyrka ansökan om sänkt 

hastighet på väg 826.  

 

Sammanfattning 

Gatukontoret föreslår kommunstyrelsen att avstyrka ansökan om sänkt 

hastighet på väg 826. Vägen ligger utanför tättbebyggt område och där är 

bashastigheten 70 km/h. Fordonsförare ska anpassa hastigheten efter rådande 

förutsättningar. Husen ligger en bit från vägen. Lämpligt vore att se över 

lantbrukets utfart så den inte är i en skymd kurva.  

Vägbredden borde inbjuda till sänkta hastigheter. Parkering ska lösas inom 

den egna fastigheten och det är inte lämpligt att Kröngårdens besökare 

parkerar på väg 826 under evengemang. 

 

Förslag till beslut 

Gatukontoret föreslår kommunstyrelsen att avstyrka ansökan om sänkt 

hastighet på väg 826.  

Beslutsunderlag 

Yttrande Vimmerby Kommun, Id 64082 

Beslutet skickas till 

Peter Lind, Länsstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 364 Dnr 2018/000553 439 

Remiss - Handlingsplan - Fossilbränslefri region 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att skicka remissen till hållbarhetsstrateg Arvid 

Lindblad.  

 

Sammanfattning 

Svar önskas senast den 28 februari 2019.  

 

Beslutet skickas till 

Arvid Lindblad     

 

___________________ 
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§ 365 Dnr 2018/000492 109 

Medborgarförslag om övervakningskameror på platser 
där stora grupper folk vistas, även stora P-platser vid 
butiker och kommunala bostadsområden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet remitterar medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsavdelningen.  

 

Sammanfattning 

Michael Hjorth föreslår i sitt medborgarförslag att övervakningskameror 

sätts upp på platser där stora grupper folk vistas, även vid stora 

parkeringsplatser vid butiker och kommunala bostadsområden.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om övervakningskameror 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 366 Dnr 2018/000548 109 

Motion om medborgarinflytande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet remitterar medborgarförslaget till administrativa 

avdelningen.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion med förslaget att kommunen 

inför e-petitioner som en naturlig del av Vimmerby kommuns demokratiska 

process, för att ge medborgarna möjlighet att digitalt lämna 

medborgarförslag till politikerna, samt rösta på andra förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om medborgarinflytande 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 367 Dnr 2018/000044 106 

Mukono resa 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Erik Paulsson (C) utses att delta på konferens 

Globträd i Nairobi.  

 

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) föreslår att Erik Paulsson (C) utses att delta på 

konferens Globträd och representera kommunstyrelsen i Nairobi i samband 

med Mukono-projektet.  

 

Beslutet skickas till 

Erik Paulsson (C)  

 

___________________ 
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§ 368 Dnr 2018/000632 291 

Konsekvensbeskrivning förskola  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnad 

i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning kring att bygga en förskola 

med 10 avdelningar inkluderat nattbarnomsorg jämfört med att bygga två 

förskolor i privat regi alternativt två förskolor i offentlig regi.  

 

Sammanfattning 

Helen Nilsson (S) yrkar att samhällsbyggnadsavdelningen ges i uppdrag att 

ta fram en konsekvensbeskrivning kring att byggen en förskola med 10 

avdelningar inkluderat nattbarnomsorg jämfört med att bygga två förskolor i 

privat regi alternativt två förskolor i offentlig regi.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 369 Dnr 2018/000005 000 

Meddelanden 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet noterar bifogade meddelanden.  

 

Sammanfattning 

Inför dagens sammanträde föreligger följande meddeladen: 

Kommuninvest - Inbjudan av nominering av ledamöter 

 

 

___________________ 
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§ 370 Dnr 2018/000008 000 

Kommundirektören informerar 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Carolina Lejonram, kommundirektör, informerar om: 

 

Möten och kontakt med företag i kommunen. 

 

Personalfrågor inom kommunen. 

 

Träff med landshövdingen med diskussion kring bland annat EU-medel och 

infrastruktur, jämställdhetsstrategi och krisberedskap och civilt försvar, 

vattenbrist och torka.  

 

VKF och riskanalys.  

 

 

___________________ 

 


