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§§ 342-343 Marie Halldén, HR-chef 
§ 347 Magnus Swahn, Räddningstjänsten 
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 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-09-29 

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-09 
Datum då anslaget 
tas ned 2020-10-30 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Michael Ekström  
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 § 337 Dnr 2020/000003 004 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Eva Svensson (C) att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll.      

 

___________________      
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§ 338 Dnr 2020/000008 101 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen för dagens sammanträde. 

 

Ordförande informerar om att ärende 26 utgår samt att ärende 40 tillkom i ett 

sent skede.     

 

___________________     
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§ 339 Dnr 2020/000010 140 

Aktuellt inom näringslivet 

Sammanfattning 

Utvecklingschef Thomas Svärd sammanfattar läget: 
 

Fyra företagsbesök har gjorts enligt beslutat upplägg. Samtliga besök 

innehöll bra dialog och information.  
 

 Björkbacken 

 Vimmerby Bio 

 Dollarstore  

 Halkbanan 

 

Ytterligare företagsbesök har gjorts, dock inte inom ramen för beslutat 

upplägg:  
 

 Ljunghäll, med fokus på kompetensförsörjningsfrågor 

 Autoloack 

 Vimmerby halkbana 

 HSF Group 

 Padelfour 

 Brännebro kraft AB 

 

Ytterligare fyra företagsbesök är inbokade utifrån tidigare beslutat upplägg.    

 

___________________     
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§ 340 Dnr 2020/000011 80 

Utvecklingsavdelningen informerar 

Sammanfattning 

Utvecklingschef Thomas Svärd beskriver läget: 
 

 Det är fortsatt fokus på näringslivet. Enligt SCB:s senaste statistik har 

Vimmerby kommun 2 700 registrerade företag, varav 700 är aktiebolag. 
 

 En Starta eget-kurs påbörjas under hösten på Campus, där har 

Vimmerby och Hultsfred sex deltagare.  
 

 Vimmerby Tillsammans har återkommande möten, där kommunen 

deltar med fyra representanter. Fler företagare kommer att bjudas in för 

att öka bredden.  
 

 Vi har deltagit i ett möte med campingföretag från regionen samt repre-

sentanter från kommuner och regionen. Den bild som presenteras om 

läget utifrån Corona-pandemin överensstämmer inte med vår bild, läget 

är ansträngt.  
 

 Representanter från utvecklingsavdelningen har haft möte med 

Gullringens utvecklingsgrupp samt med Vimmerby IF.  
 

 Väntar besked inom ett par veckor angående ansökan om finansiering 

från Tillväxtverket.  
 

 Resultatet av sommarens annonskampanj ”Handla och upplev Vimmerby 

i sommar” visar att vi under kampanjstarten hade cirka fem gånger fler 

besökare på vimmerbytillsammans.se. Statistiken är inte analyserad på 

djupet och i dagsläget vet vi inte om det gav resultat till våra företagare.   

 

___________________      
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§ 341 Dnr 2020/000012 00 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadschef Andreas Horste informerar. 
 

 Arbetet med vägnätet på Krönsmon pågår och dialog förs med läns-

styrelsen angående täktområdet. Arbetet beräknas vara klart innan 

årsskiftet (enligt tidplan).  
 

 Gång- och cykelvägen till fastigheterna på Ceos har asfalterats.  
 

 Sålda tomter på Nosshult är 10. Ingen i kö i nuläget. 
 

 Projektering av VA och väg till Nybble beräknas vara klart sommaren 

2021.  
 

 I dagsläget finns två lucktomter ute för försäljning. Fler kommer att 

släppas under hösten och vintern.  
 

 Provtagningen av bangården färdigställs under oktober då utvärdering 

görs.  
 

 Provtagningen på Karlbergstomten kommer att bli klar om någon månad 

och även där behöver en analys göras om hur vi vill exploatera området 

utifrån de uppgifter vi får.  

 

Räddningstjänsten 

Länets kommuner, exklusive Vimmerby, Hultsfred och Västervik ska starta 

ett förbund med ett gemensamt inre befäl, placerat i Kalmar. Förbundet är 

inriktat på ”blåljusverksamheten” och har utelämnat säkerhetsfrågorna. 
 

Tillsammans med Hultsfred och Västervik kommer vi att titta på vilka olika 

alternativ vi har.     

 

___________________     
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§ 342 Dnr 2020/000013 026 

Arbetsmiljöfrågor i kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

HR-chef Marie Halldén och kommundirektör Carolina Leijonram samman-

fattar läget tillsammans med Marie Nicholson (M), kommunstyrelsens 

ordförande för dagen. 
 

 Lista över kommundirektörens fasta åtagande  
 

 Riskbedömning av ledningsfunktionen inkl politikens roll i denna 
 

Diskussion kring vikten av att hålla flödena för att minimera risk för ohälsa. 

 

___________________     
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§ 343 Dnr 2020/000485 026 

Erbjudande om influensavaccin 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. kommunen kostnadsfritt ska erbjuda influensavaccin till all personal 

inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och brukare med ökad 

risk för allvarlig influensa.  

2. Kostnaden, 330 000 kr, för vaccineringen belastar oförutsedda medel 

inom kommunstyrelsens budget och ersättning söks för detta enligt 

Förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att 

ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive 

socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.       

 

Ärendet 

Bakgrund  

Med anledning av den situation som Sverige befinner sig i gällande Covid-

19 uppdaterade Folkhälsomyndigheten i september 2020 rekommendationer-

na gällande vaccination för säsongsinfluensa till att inkludera influensavacci-

nation av vård- och omsorgspersonal. På grund av den rådande situationen 

bör riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal prioriteras för vaccination 

mot säsongsinfluensa fram till och med slutet av november 2020.  
 

Vårdpersonal har en viss ökad risk för att bli utsatt för smitta och därmed in-

sjukna i influensa. En minskad influensaförekomst bland vård- och omsorgs-

personalen innebär en minskad smittrisk för alla personer som personalen tar 

hand om och en lägre sjukfrånvaro bland personalen. För att stärka patientsä-

kerheten och minska risken för vårdrelaterad smitta rekommenderas vaccina-

tion av all personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och 

omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa. Vaccination är särskilt 

viktigt för personal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immun-

försvar. 

 

 

Finansiering 

Pengar tas från oförutsedda medel.      
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Erbjudande om influensavaccin för Vård- och omsorg, id 

72950     

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen  

HR-avdelningen  

Krisledningsgruppen 

Socialförvaltningen     

 

___________________      
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§ 344 Dnr 2020/000175 44 

Corona/Covid-19 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram sammanfattar: 
 

Krisledningsgruppen har tidigare träffats en gång i veckan men glesar nu ut 

mötena till var 14:e dag. Länets samverkansmöten har också glesats ut. 
 

Läget är stabilt. Vi har diskussion kring att eventuellt ändra de tidigare ställ-

ningstaganden som gjorts kring hemarbete, resor och konferenser. Vi står 

fast vid att det är närmaste chef som gör bedömningen och vi följer Folk-

hälsomyndighetens rekommendationer.  
 

Det externa perspektivet oroar. Vi är mitt uppe i det och är väldigt oroade 

över konsekvenserna av pandemin för Vimmerbys del.     

 

___________________       
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§ 345 Dnr 2020/000014 00 

Kommundirektören informerar 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram informerar 
 

 Anders Ferbe, regeringens samordnare för Coronafrågor har varit på 

besök. Vimmerby är hårt drabbat och arbetar på att få fram sitt budskap, 

vilket det finns en bred uppslutning kring.  
 

 Samrådsmöte med Hultsfred där miljö- och byggnadsförvaltningen 

presenterades av Anders Helgée och Klas Svensson.  
 

 Samrådsmötet i övrigt berörde arbetet med ny översiktsplan i Vimmer-

by; Campus behov av lokaler och ytterligare teknik; Kulturskolan och 

samarbetet mellan Vimmerby och Hultsfred; Räddningstjänsten och en 

gemensam hållning som ser klara fördelar med att få till samverkan 

inom området; Inköpscentralen och dess betydelse; frågor om 

infrastruktur – tåg, vägar och digitalisering – lyftes  
 

 Arbetet med kommunens vision har återupptagits. En mindre arbets-

grupp har träffats, där Jacob Käll, Leif Larsson, Anna Erlandsson 

Karlsson, Thomas Svärd och Carolina Leijonram deltar. 
 

 Ledarforum har streamats för första gången; en halvtimmes sändning 

med fokus på kommunens arbete med pandemin samt visionsarbetet.  
 

 Ledarprogram 10 har avslutats.  
 

 Kommuncheferna i ITSAM har diskuterat en eventuell oberoende 

utredning kring formerna för utträde. 
 

 Företagsklimatet: Vimmerby behåller sin plats. 
 

 Den utredning som SKR presenterat visar sig innehålla en del siffror 

som inte stämmer, bland annat angående andel inom äldreomsorgen som  

har bistånd. Nytt material ska komma.   

 

___________________     
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§ 346 Dnr 2020/000429 17 

Räddningstjänsten informerar om branden i Rumskulla 

Sammanfattning 

Magnus Swahn, räddningschef i beredskap vid tiden för branden, informera-

de om skogsbranden i Rumskulla som inträffade torsdagen den 13 augusti. 

När larmet kom skickades yttre befäl ut för att ge en lägesbild över området.  
 

Bedömningen var att begära flygassistans, något som MSB beviljade. Två 

plan skickades från Skavsta och var på plats vid området 16.00. De vatten-

bombade till 17.30 då spridningen bedömdes vara stoppad. Markägaren 

Sveaskog kontaktades med information om eftersläck.  
 

Arbetet fortsatte till cirka 21 då det blev för mörkt, men två man lämnades 

kvar för bevakning. 11.17 dagen efter lämnade vi över till markägaren. 

Bedömningen är att utan flyget hade situationen sett helt annorlunda ut.  
 

Parallellt med denna brand kom larm om en mindre brand norr om denna. Vi 

kontaktade Ydre som hanterade denna åt oss. Det fungerade jättebra och blev 

ett mycket bra exempel på hur viktigt det är med samverkan.        

 

 

___________________     
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§ 347 Dnr 2019/000325 049 

Redovisning av oförutsedda medel 

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef informerar.  
 

Innan dagens sammanträde började fanns 390 000 kr på kontot för oförut-

sedda medel. Vid dagens sammanträde togs beslut om vaccination, varför 

summan minskat med 330 000 kronor.  
 

Under ärendepunkten görs dock förtydliganden och justeringar, vilket 

innebär att den utgående balansen för oförutsedda medel är ca 1,6 mnkr.        

 

___________________    
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§ 348 Dnr 2020/000497 041 

Kommunstyrelsens styrkort och verksamhetsmål 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ändrar punkten till ett diskussionsärende för att ta upp den 

till beslut 2020-10-27.  

 

Sammanfattning 

Ekonomichefen informerade om årets extraordinära budgetprocess. Normalt 

sett beslutar kommunfullmäktige om ramarna i juni för att sedan låta 

nämnderna jobba med verksamhetsmål mm. I år blir upplägget annorlunda 

på grund av pandemin och vi får göra det bästa av det. Ekonomichefen 

visade kommunens styrkort.     

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa kommunstyrel-

seförvaltningens förslag till styrkort och mål för 2021 inom kommunstyrel-

seförvaltningens ansvarsområde.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelseförvaltningen Styrkort, mål och taxor och 

avgifter, id 72954 

Styrkort för kommunstyrelseförvaltningen      

 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________      
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§ 349 Dnr 2020/000167 041 

Budgetberedning 2021 med plan 2022-2024 

Sammanfattning 

Budgeten kommer att diskuteras på kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 

oktober då budgetramarna för 2021 samt finansiella mål, skattesats, borgen-

avgift och låneram beslutas.  

 

Detta går vidare till kommunstyrelsens (27 okt) och KF (16 nov) för att upp-

fylla lagkraven. Budgetförslag från majoriteten kommer att skickas ut inför 

kommunstyrelsens arbetsutskott 6 oktober.  

 

___________________      
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§ 350 Dnr 2016/000533 431 

Reglering av sjön Yxern 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
 

1. att ge arbetsgruppen för sjön Yxern i uppdrag att, som ett led i målet att 

få en naturlik avrinning från sjön Yxern, snarast möjligt lämna in en ge-

mensam ansökan om omprövning av den befintliga vattendomen med 

stöd av Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksam-

het samt 
 

2. att arbetsgruppen från Västerviks och Vimmerby kommuner samt 

Tekniska Verken i Linköping samtidigt ges i uppdrag att ansöka om 

förlängning av det gällande tidsbegränsade tillståndet som ska gälla tills 

ett nytt tillstånd vinner laga kraft.  

 

Sammanfattning 

Björn Holm, kommunekolog sammanfattar ärendet och påpekar att till 

beslutspunkt 2 behöver tilläggas ”som ska gälla tills ett nytt tillstånd vinner 

laga kraft”. 
 

Ansökan som ska lämnas in innebär en utrivning av Yxerns regleringsdamm 

och byggande av en tröskel som är naturlik och fungerar som passage även 

för svagsimmande fiskar vid medelvattenföring. Medelhögvattenföringen i 

Yxeredsån skulle öka och medellågvattenföringen skulle minska, men de 

momentana stora förändringarna i vattenföring skulle försvinna, vilket vore 

positivt för livet i ån. Medelvattenföringen skulle inte förändras. De extremt 

låga vattenstånden i Yxern skulle försvinna, vilket också vore positivt. 

 

Bakgrund 

Sjön Yxern är reglerad enligt en gammal vattendom från 1938 som bestäm-

mer hur tappningen i sjöns utlopp skall regleras. Vattendomen tillåter en 

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

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

regleringsluckorna öppnas helt. Vattendomen säkerställde att vattenkraftver-

ken som fanns nedströms alltid fick vatten. Den stora tappningen har inne-

burit att Yxerns vattenstånd ibland, senast sommaren 2016, har sänkts 

mycket och sjöns stränder har torrlagts. 
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Västerviks kommun har tillsammans med Vimmerby kommun under många 

års tid och på olika sätt påtalat problemen för Yxerns Regleringsföretag, 

länsstyrelsen i Kalmar län, Linköpings kommun, Kammarkollegiet och 2016 

tillskrevs även Miljödepartementet. Yxerns regleringsföretag har försökt 

med frivilliga åtaganden utan att komma fram till någon långsiktigt hållbar 

lösning. 
 

Ytterst ansvarig för regleringen är Yxerns regleringsföretag som innehar  

regleringsrätten till sjön genom vattendomen. Det är endast Mark- och 

miljödomstolen som kan ompröva eller upphäva en dom. 
 

2017 togs en förstudie fram som skulle utreda hur problemen med de låga 

vattenstånden i Yxern skulle kunna lösas. Förstudien belyser tre olika hand-

lingsalternativ och vilka konsekvenser dessa kan få samt ger rekommen-

dationer om hur vi kan gå vidare med frågan.  

 

De tre alternativ som utreddes var: 
 

 Nollalternativet, som innebär fortsatt reglering med utgångspunkt från 

gällande tillstånd. 
 

 Regleringsalternativet, som innebär en fortsatt men förändrad reglering. 
 

 Huvudalternativet, som innebar utrivning av Yxerns regleringsdamm vid 

utloppet och byggande av en ny tröskel på viss nivå. 

 

För att få utrymme i tid att utreda vad en utrivning av regleringsdammen och 

återuppbyggnad av en naturlik sjötröskel skulle innebära och samtidigt 

slippa vattendomen från 1938, lämnades en ansökan om en tillfällig 3-årig 

dom in till Mark- och miljödomstolen vars beslut kom 2017-10-24. Domen 

gällde omedelbart men eftersom den överklagades och sedan vann laga kraft 

först i mars 2018 så är den giltig till mars 2021. 

 

Fortsatt process: 
 

1. Vår juridiska konsult, Agnes advokatbyrå ges fullmakt att företräda 

kommunerna i domstolsförhandlingarna. 
 

2. Ansökningshandlingar tas fram. En miljökonsekvensbeskrivning har 

redan tagits fram tillsammans med en teknisk beskrivning där detaljer 

om hur tröskeln ska utformas och fungera beskrivs. 
 

3. Tillstånd för ny vattendom söks med syfte att riva ut regleringsdammen 

och anlägga en tröskel.  
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Kostnaderna beräknas finansieras med externa, statliga medel för vatten-

vårdsåtgärder, LOVA/LONA.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-23 - Sjön Yxern och förslag till fortsatta åtgärder, 

id 72947      

 

Beslutet skickas till 

Västerviks kommun     

 

___________________     
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§ 351 Dnr 2019/000501 311 

Östra Skolgatan namnförslag från namnberednings-
kommittén 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att parkeringen vid Östra Skolgatan i Vimmerby 

ges namnet Östra Skolgatans parkering.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har uppdragit till namngivningskommittén att ta fram 

förslag till namn på parkeringarna vid Östraskolgatan i Vimmerby. Det 

saknas idag fastställt namn för parkeringen. Detta försvårar bland annat 

utfärdande av felparkeringsanmärkning och hänvisning till var man ska 

parkera. 
 

Namngivningskommittén har kommit fram till namnförslag enligt ovan. 
 

Kommunstyrelseförvaltningens gatuchef Tommy Dahlgren föredrar ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Förslag till namn på Östra Skolgatan parkeringsplats, id 

72598 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2020-09-08, § 77 

Karta, id 67921 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och Byggnadförvaltningen      

 

___________________     
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§ 352 Dnr 2020/000319 014 

Remiss av Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Region Kalmar län 2021-2029 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsavdelningens förslag till yttrande 

som sitt eget.  

 

Sammanfattning 

Region Kalmar län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet tagit 

fram förslag till trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar län perioden 

2021-2029.  
 

Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram förslag till yttrande över 

kollektivtrafikstrategin. 
 

Kommunstyrelseförvaltningens trafiksamordnare Joakim Svensson föredrar 

ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Yttrande över trafikförsörjningsprogram för region 

Kalmar län 2021-2029, id 72639 

Förslag till Yttrande över regional regionalt trafikförsörjningsprogram 2025, 

Id 72622 

Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar län, id 71462  

Förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2029, Id 71463    

 

Beslutet skickas till 

Region Kalmar län      

 

___________________    
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§ 353 Dnr 2020/000144 311 

Översyn av hastigheter vid kommunens skolor.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. sänka hastigheten till 30 km/h på Idrottsgatan, Skolgatan och Ringvägen  

utanför Södra Vi Skola mellan 7:00-17:00 
 

2. projektet finansieras inom gatukontorets budget 

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Samhällsbyggnadsutskottet ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att 

komplettera uppdraget med hastighetsbegränsning vid förskolor med en 

översyn av hastighetsbegränsningarna vid kommunens skolor samt lämpliga 

tider för ev hastighetsnedsättning. 

 

Sammanfattning 

Hastighetsöversyn vid kommunens skolor. Se tabell. 

 

 

Förskola Adress Ort km/tim Kommentar  Not 

Linnea Traktorgatan 12 Vimmerby 50 Vändplan   

Grundskola Adress Ort Km/tim Kommentar Not 

Gymnasiet Drottninggatan Vimmerby 30     

Astrid Lindgrens skola Stångågatan 28 Vimmerby 30     

Vimarskolan Skyttegatan 6 Vimmerby 30 Rek hastighet   

Brännebro skola Pechlins väg 7 Gullringen 30     

Djursdala skola Kyrkgatan 57 Djursdala 50 Vändplan   

Frödinge skola Skolgatan 10 Frödinge 30 7:00-17:00   

Rumskulla skola Mariannelundsvägen 4 Rumskulla 30 7:00-17:00   

Storebro skola Ringvägen 3 Storebro 30 7:00-16:00   

Södra Vi skola Idrottsgatan 11 Södra Vi 50 7:00-17:00 30 

Tuna skola Oskarshamnsvägen 51 Tuna 30 7:00-17:00   
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Ugglan Kungsgatan 2 Vimmerby 30     

Lilla Lunden Bysjövägen 1 Vimmerby 50 Ändras till 30 6:00-18:00 

Norrängen Bullerbygatan 43+49 Vimmerby 50 villakvarter   

Skogsbacken Snokebovägen 2 Vimmerby 30     

Snövit Sagovägen 4 Vimmerby 50 Villakvarter   

Stenhult Stenhultsgatan 1 Vimmerby 50 Villakvarter   

Bullerbyn Bullerbygatan 19 C Vimmerby gågata     

Backsippan Kyrkgatan 57 Djursdala 50 Vändplan   

Björkkullen Flädervägen 4 Södra Vi 50 Vändplan   

Katthult Rektorsvägen 2 Storebro 30   7:00-16:00 

Kotten Solvägen 10 Frödinge 50 Vändplan   

Mosippan Pechlins väg 10 Gullringen 30   7:00-17:00 

Rumskulla Mariannelundsvägen 4 Rumskulla 30   7:00-17:00 

Junibacken Gärdesgatan 8 Tuna 50 Vändplan   

 

Aktuell situation 

Gatukontorets bedömning är att hastigheten vid kommunens förskolor resp. 

grundskolor har rätt nivå med undantag för låg och mellanstadieskolan i 

Södra Vi och Lilla Lundens förskola. 
 

Hastigheten utanför Södra Vi skola föreslås ändras till 30 kilometer i timmen 

enligt beslut ovan. 
 

Hastigheten vid Lilla Lundens förskola föreslås sänkas till 30 Kilometer i 

timmen enligt tjänsteskrivelse Dnr 2019/000635/311.  

 
Beslutsunderlag 

ID 725 87 LTF Södra Vi skola 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________      
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§ 354 Dnr 2020/000417 319 

Väderskydd Stinsen 6 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Trafikverket får nyttja ett markområde för 

väderskydd på Vimmerby kommuns fastighet Stinsen 6 enligt bifogat avtal 

id 72577 

 

Sammanfattning 

Trafikverket vill teckna avtal med Vimmerby kommun rörande placering av 

väderskydd vid Järnvägsstationen i Vimmerby. Syftet med avtalet är att 

reglera respektive parts ansvar för väderskyddet som placeras på norra 

plattformen och ianspråktar ca 10-15 kvadratmeter av kommunens fastighet 

Stinsen 6. 

 

Bakgrund 

Trafikverket genomför tillgänglighetsanpassning av Järnvägsstation i 

Vimmerby - taktilplattor, nya belysningsstolpar och nytt väderskydd etc.  
 

Väderskydd på norra plattformen ryms inte inom Trafikverkets fastighet 

Vimmerby 4:1, därför föreslås väderskyddet istället placeras på kommunens 

fastighet Vimmerby Stinsen 6. För väderskyddets placering se bilaga 4 till 

avtalet.  
 

Färdigställandetid för projektet är 2020-12-31. 
 

Trafikverket ansvarar för att skaffa de tillstånd som krävs, exempelvis 

bygglov och rivningslov, för att genomföra åtgärderna.  
 

Trafikverket ansvarar för att upphandla, projektera och anlägga ett nytt 

väderskydd.  
 

Trafikverket ansvarar även för skötsel och underhåll av väderskyddet samt 

eventuell borttagning av väderskyddet. 
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Bedömning 

Ärendet bedöms som mycket angeläget, väsentligt och gynnsamt för 

samtliga berörda parter.  

 

Finansiering 

Trafikverket svarar för samtliga kostnader med anledning av åtgärderna 

enligt bifogat avtal som rör väderskyddet, med undantag av att respektive 

part står för sina egna administrativa kostnader, granskning av handlingar 

samt deltagande i byggmöten, besiktningar eller andra sammanträden och 

utredningar som föranleds av detta avtal.  
 

Trafikverket ersätter inte driftstörningar med anledning av åtgärder enligt 

avtalet. 
 

Trafikverket svarar för alla skötsel- och underhållskostnader. 
 

Kommunstyrelseförvaltningens gatuchef Tommy Dahlgren föredrar ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2020-09-08 § 74 

Tjänsteskrivelse - Väderskydd vid järnvägsstationen i Vimmerby, id 72575 

Genomförandeavtal Trafikverket väderskydd i Vimmerby (inkl. bilaga 1-4), 

id 72577      

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB          

 

___________________      
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§ 355 Dnr 2020/000457 04 

Omdisponering av investeringar Saltspridare, deponier 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

omdisponering av investeringar för 2020 enligt förslag (Id 72623) inom 

ramen för 80 mkr, totalt 79 850 tkr 

 

Sammanfattning 

Alla belopp nedan är i tusen kronor och sammanställningen för totalen finns 

i Bilaga, Investeringsförslag 2020, 2020-09-01 KS.pdf 

 

Bakgrund 

För året 2020 är medel till två saneringar av förorenad mark / deponier 

beslutade i budgeten. Besked avseende föreläggande eller inte och antalet, 

har avvaktats Miljö och Bygg. Vilket gjort att åtgärd ej påbörjats. 

Bedömningen är att endast en deponi kommer prioriteras i år att starta upp.  
 

Då endast en deponi startas upp frigörs ekonomiska medel till nödvändiga 

investeringar för Driftenheten samt av allmänheten starkt efterfrågade 

asfaltering utav GC-vägen vid Ceos, i anslutning till redan sålda tomter vid 

industriområdet.  
 

Den maskininvesteringen som önskas på Driftenheten gäller en saltspridare. 

Den befintliga utrustningen bedöms inte längre vara försvarbar att reparera.  

      

Minskning av beslutade investeringar 

   Beslut KS Minskning Totalt 
Hantering av deponi  600 300 300 
 

Nya investeringar 2020 

   Beslut KS Ökning Totalt 
Utrustning, Saltspridning  0 130 130 
Asfaltering GC-väg Ceos  0 170 170 
    300  

 

Tidigare utnyttjad ram är 79 850 tkr,  förslaget omfördelar 300 tkr från andra 

investeringar. Totalt använder vi 79 850 tkr om beslut fattas enligt förslaget. 

Alla justeringar ryms inom den beslutade ramen från kommunfullmäktige 

för 2020 på 80 miljoner kronor, totalt 80 000 tkr.   
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2020-09-08 § 75 

Tjänsteskrivelse - Omdisponering av investeringar 2020, id 72600 

Bilaga, Investeringsförslag 2020, 2020-09-01 KS.pdf 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen     

 

___________________      
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§ 356 Dnr 2020/000271 843 

UNIKA-projektet 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens utvecklingsavdelning för 

utredning av tidsåtgång för kommunens tjänstemän för att delta i projektet.  

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Peter Fjällgård (V) reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Under våren fick samtliga kommuner i Kalmar län ett erbjudande från 

Region Kalmar län om att kunna få delta i det treåriga projektet Unika 

historiska Kalmar län. Under sommaren har ett mer officiellt erbjudande 

kommit. 
 

Projektet har föregåtts av det treåriga projektet Unika historiska Kalmar 

Öland, som Kalmar, Borgholm och Mörbylånga kommuner genomfört och 

som avslutats sommaren 2020. Syfte har varit att skapa en struktur för 

långsiktigt samarbetet för att lyfta kulturarvet. Förutom de tre kommunerna 

så har Kalmar läns museum, Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen Kalmar 

län, Linnéuniversitetet och Region Kalmar län ingått i samarbetet. Kalmar 

kommun har varit projektägare. 
 

Nu har länets samtliga kommuner fått erbjudande om att vara med i ett nytt 

treårigt samverkansprojekt – Unika historiska Kalmar län. Projektägare är 

Kalmar kommun och Kalmar läns museum i samverkan med Region Kalmar 

län.  
 

Tanken är att skapa en ännu tydligare koppling mellan besöksnäring och 

kulturarv/kulturmiljö och att lyfta och synliggöra kulturarvet/ kulturmiljön. 

Samverkan och nätverk framhålls. De primära målgrupperna är små och 

medelstora företag inom kulturarvs- och besöksnäringen samt andra 

relevanta aktörer inom kulturarv. 

 

Inledningsvis fanns inte mycket information om vad som skulle göras i 

projektet vilket gjort det svårt att greppa och ta ställning till. Vid förfråga 

under augusti månad om en beskrivning över en mer innehållsmässigt 

konkretiserad plan för projektet inkom exempel på vad som kunde komma 

att genomföras. Bland exemplen nämns paketering av kulturarvet efter 
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teman, kurser i att lära sig skriva encyklopediskt, studiebesök, utbildning i 

affärsutveckling för företag, kompetensutveckling utifrån behov, 

pysselguider, trycksaker med mera. 
 

Vid dags datum (2020-09-01) så har följande kommuner tackat ja till att vara 

med i projektet: Kalmar, Emmaboda, Torsås, Oskarshamn, Nybro, Hultsfred 

och Västervik. En kommun har tackat nej och det är Mönsterås som väljer 

prioritera egna kulturaktiviteter. Besked väntas från: Borgholm, Mörbylånga, 

Högsby och Vimmerby. Av övriga tillfrågade aktörer saknas svar från 

Ölandsturism, Riksantikvarieämbetet, Kalmar läns hembygdsförbund, 

Ölands hembygdsförbund. Destination Kalmar har tackat ja. Länsstyrelsen 

och Linnéuniversitetet har indikerat positivt svar. Statens Fastighetsverk har 

tackat nej. 

 

Finansiering 

Det treåriga projektets ambition är att ansöka om medel till ett EU-

finansierat projekt som sträcker sig från 1 januari 2021 till 28 februari 2023. 

Övrig finansiering ska de kommuner som väljer att delta finansiera 

tillsammans med övriga aktörer som t.ex. Kalmar läns museum, Region 

Kalmar län med flera. 
 

Totalbudgeten som presenteras är 3 år x 2 718 000 kr, totalt 8 154 000 kr om 

alla kommuner och övriga tillfrågade tackar ja till att delta. 
 

Om Vimmerby kommun väljer att delta i projektet blir kostnaden för 

kommunens 2 kr per invånare per år - 31 000 kr per år, totalt 93 000 kr. 

Utöver det tillkommer arbetsinsats på 80-120 arbetstimmar per år.  
 

I nuläget finns ingen budget för detta. Därför föreslås kultur- och 

fritidsutskottet att tacka nej till att delta i projektet, då ekonomiska insatser 

behöver prioriteras i den egna kommunens arbete.  

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet föreslå kommunstyrelsen att besluta att tacka nej 

till erbjudandet om att delta i det 3-åriga projektet Unika historiska Kalmar 

län, med anledning av att budget samt personella resurser för deltagande 

saknas. 

Peter Fjällgård (V) yrkar bifall till att delta i projektet. Marie Nicholson (M) 

yrkar på att återremittera ärendet för att utreda tidsåtgång för kommunens 

tjänstemän för att delta i projektet.  
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett yrkande på bifall till att delta i projektet, 

och ett yrkande på återremiss. Hon frågar: Ska ärendet avgöras idag? Ska 

ärendet återremitteras? Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsutskottet 2020-09-07 § 91 

Tjänsteskrivelse - Erbjudande om att delta i Unika historiska Kalmar län, id 

72596 

Presentation av projektet UNIK       

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Fredrik Wiebert, projektledare Unika historiska Kalmar län      

 

___________________      
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§ 357 Dnr 2018/000505 00 

Föreningsbidragsarbete 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
 

1. anta dokumentet ”Vimmerby kommuns regler för stöd till föreningar 

och studieförbund” 
 

2. regelverket börjar gälla 1 januari 2021 och utvärderas i slutet av 2021 

för eventuella justering inför 2022.  
 

3. föreslå kommunfullmäktige att anta det reviderade riktlinjedokumentet 

"Riktlinjer för Vimmerby kommuns stöd till föreningar och 

studieförbund". 

 

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningens utvecklingschef Thomas Svärd och 

fritidssamordnare Anton Palmér föredrar ärendet 

 

Bakgrund  

Under 2017 genomförde Ernst & Young en genomlysning av kommunens 

föreningsstöd. Efter genomlysningen fick utvecklingsavdelningen i uppdrag, 

av dåvarande utskott för kommunstyrelsen, att ta fram ett förslag om nya 

regler för föreningsbidragen i Vimmerby kommun samt uppdraget att se över 

kommunens taxor och avtal för föreningslivet.  
 

I juni 2020 presenterade utvecklingsavdelningen ett förslag på regler för stöd 

till föreningar och studieförbund. Utkastet skickades ut på remiss under 

sommaren till föreningslivet samt till partigrupperna under sensommaren. 14 

stycken remissvar har inkommit till utvecklingsavdelningen. Många av syn-

punkterna som inkommit har utvecklingsavdelningen tagit hänsyn till och 

försökt tillgodose i den utsträckning som varit möjlig. En del andra synpunk-

ter som inkommit har varit av större karaktär och har av olika anledningar 

inte kunnat införlivas eller appliceras i regelverket. Utvecklingsavdelningen 

har med sig dessa synpunkter till utvärderingsarbetet och eventuella framtida 

justeringar.  
 

En större fråga som inkommit som remissvar är jämförelse och utjämning 

mellan differensen att äga och driva en egen anläggning kontra att hyra in sig 

på en kommunal anläggning. Detta har varit en fråga som har varit med i det 
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ursprungliga uppdraget som gavs och som utvecklingsavdelningen anser är 

viktigt att belysa. Alternativen för att minska differensen som finns är att 

höja stödet för egenägda anläggningar, höja taxor på våra kommunala 

anläggningar eller en kombination av de båda.  
 

Utvecklingsavdelningen kan konstatera att det generellt råder en stor 

differens mellan subventionsnivån i kommunala anläggningar kontra stöd-

nivå för driften av egenägda anläggningar. Innan ett konkret beslut kan fattas 

gör utvecklingsavdelningen den bedömningen att det krävs mer underlag och 

arbete i hur subventionerna ser ut i dagsläget för att kunna jämföra dessa 

med föreningsägda anläggningar. En ytterligare frågeställning kring subven-

tioner kan vara hur driftsformerna för anläggningar ska se ut i framtiden. 

Utvecklingsavdelningen föreslår därför att frågan kring subventioner och 

driftsformer ska arbetas vidare med under 2021 med konkret förslag på hur 

anläggningsfrågan ska behandlas i framtiden. Och att detta därefter läggs till 

i dokumentet kring regler för stöd till föreningar och studieförbund.  
 

Trots att det ursprungliga uppdraget i sin helhet inte är utrett vill utvecklings-

avdelningen lägga fram ett nytt förslag på regelverk för stöd till föreningar 

och studieförbund. Ett förslag om en grundläggande struktur där intentionen 

är att stödet ska bli mer transparant och lätt att härleda varför en förening får 

ett visst stöd och utefter vilka kriterier och fördelningsprinciper. Ett till synes 

fyrkantigt system men som förhoppningsvis blir mer tydligt för Vimmerby 

kommun och föreningslivet.  

 

Nytt regelverk 

Den övergripande största förändringen utifrån gällande regelverk för före-

ningsbidrag kontra det nya förslaget är förändringarna att verksamhetsstödet 

fördelas utefter en trappstegsmodell som kombinerar både kvantitativa och 

kvalitativa fördelningsnycklar. Trappstegsmodellen kommer att innefatta 

större delen av föreningarna med några få undantag. Intentionen med model-

len är att fördelningen av stödet ska bli så transparent och tydligt som möj-

ligt för alla parter. Trappstegsmodellen har fått både mindre och större 

synpunkter i remissvaren. En del har korrigerats medan större ändringar inte 

har gjorts utan får utvärderas längre fram för eventuell förändring. Däribland 

har synpunkter framförts att särskilja på ett rent grundstöd och att trapp-

stegsmodellen kan utgöra fördelningsnyckel i ett rent verksamhetsstöd.  
 

Den andra stora ”förändringen” i det nya regelverket är att utvecklingsavdel-

ningen förslår att investeringsstöd ska finnas, ett stöd som varit frusit sedan 

2015, samt möjligheten till att söka ett utvecklingsstöd.  
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Utefter dessa större förändringar, samt några mindre, så skickades utkastet ut 

för remiss och från inkomna yttranden och i dialog med kultur- och fritidsut-

skottet har några ytterligare ändringar gjorts:  

 

 Brutit ut bilagor och fasta summor ur regeldokumentet. 

Regeldokumentet ska fungera som principer och fördelningsnycklar hur 

ett stöd fördelas och hur det ska sökas. Därefter är det kommunens 

budget som styr hur mycket medel som kan fördelas totalt. I det nya 

systemet föreslås det finnas ett separat dokument som behandlar 

fördelning av summor och schabloner inom de olika stöden. 

Dokumentet beslutas varje höst av kultur- och fritidsutskottet inom 

given budgetram. 
 

 Målgruppen religiösa föreningar och trossamfund, som i utkastet 

föreslogs inte vara stödberättigade, är nu ändrat så att kategorin kan 

ansöka om stöd i likhet med hur nuvarande system fungerar.  
 

 Formulering om barnkonventionen har konkretiserats och tydliggjorts.  

 

Slutsatser 

En förändring av regelverket för föreningsstödet ger följder för 

föreningslivet, både i form av nya rutiner men också förändringar i nivå på 

stöd. En förändring där en förening tappar en del stöd, gör att någon annan 

får mer. För att ge ett bra underlag för beslut listas nedan fakta samt belyser 

viktiga aspekter att ta hänsyn till vid beslutet: 
 

 Förslaget som ligger har en tydligare struktur för hur stöd fördelas 

utefter Vimmerby kommuns målsättning. En struktur som delvis saknats 

i dagens befintliga system där ca hälften av föreningarna har haft ett fast 

anslag/summa som inte gått att härleda vad det en gång i tiden grundats 

på. Summan har heller inte anpassats över tid beroende på hur 

föreningens verksamhet utvecklats eller förändrats.  
 

 Det nya regelverket är ett sammanhängande dokument där samtliga stöd 

och regler finns på ett och samma ställe oavsett föreningskategori. När 

även avsnittet om subventionen införts får Vimmerby kommun en bättre 

överblick av det totala stödet till föreningslivet i kommunen.    
 

 I det ursprungliga förslaget från utvecklingsavdelningen fanns 

ytterligare ett förslag som grundade sig i en utökad budgetram för 

föreningsstödet, vilket har äskats om i kommunens budgetarbete. I 

beslutet som ligger ska det nya regelverket anpassas in i befintlig 

budgetram vilket innebär att vår bedömning är att investeringsstödet och 

utvecklingsstödet inte kommer kunna vara sökbart vid införandet av det 
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nya systemet. En förutsättning för att kunna lansera investeringsstödet 

och utvecklingsstödet är en utökad budgetram. Det innefattar även att 

möjligheten att kunna söka stöd för ex. maskiner, tidigare maskinbidrag, 

inte kommer vara möjligt då det nu nu vävts in i en större helhet i det 

nya investeringsstödet. Investeringsstödet är den typ av stöd som 

efterfrågats i hög grad av många föreningar och där vi ser ett stor och 

uppdämt behov sedan nuvarande investeringsbidrag frös 2015 (med 

undantag 2018).   
 

 I förslaget om en utökad budgetram för föreningsstödet fanns också en 

plan att ha mer utrymme för tillägg och ändringar för ”särskilt stöd” 

samt utrymme att upprätta ev. nya avtal vid behov. Detta är inte möjligt 

inom befintlig budgetram.  
 

 Total budget inom befintlig budgetram för föreningsstödet är 4 300 

000kr. Övergripande fördelning på de olika stödformerna ligger nu på 

förslag enligt följande (kr): 

 
Verksamhetsstöd 1 070 000 
Anläggningsstöd  2 000 000 
Utvecklingsstöd 0 
Investeringsstöd 0 
Särskilt stöd  1 080 000 
Buffert  150 000k 

 

 En konsekvensanalys har tagits fram för att se förväntad förändring i det 

kontanta stödet för föreningslivet. En uppskattad prognos av 

skillnaderna från nuvarande stöd till det nya stödet. Några exempel från 

analysen är att föreningar som tappar mest i stöd ligger omkring 10 000 

– 12 000kr, föreningar som ökar mest ligger omkring 14 000-19 000kr. 
 

 För studieförbund ligger största uppskattade minskningen på omkring 60 

000kr och uppskattat ökning på ca 45 000kr. Förändringarna är svåra att 

komma ifrån om vi inte lägger en betydligt större total budget för 

föreningsstödet för att enbart korrigera systemet genom att höja samtliga 

stöd.  
 

 I uppskattad prognos beräknas ca 50% av föreningarna  få mindre stöd 

2021 jämfört med 2020, och lika stor andel får ett ökat stöd. 

Förändringen i sig är nödvändig för att försöka strukturera upp 

fördelningsprinciperna i systemet, men kan vara en känslig fråga att 

införa då det givetvis ger konsekvenser främst till de som tappar stöd.  
 

 Att göra förändringen i ett läge där vi har en rådande pandemi, som 

redan nu påverkar föreningarnas ekonomi i olika omfattningar, kan ge 
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större konsekvenser än i ett ”normalläge”. Detta bör tas i beaktande vid 

införandet av de nya reglerna.  

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Remissvar stöd till föreningar och studieförbund, Id 72618 

 

Finansiering 

Förslaget ligger inom ramen för föreningsbidrag.      

 

Förslag till beslut 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till förslaget. 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsutskottet 2020-09-07 § 86 

Tjänsteskrivelse stöd till föreningar och studieförbund, id 72945 

Riktlinjer för Vimmerby kommuns stöd till föreningar och studieförbund, id 

72942 

Vimmerby kommuns regler för stöd till föreningar och studieförbund, id 

72943 

Remissvar stöd till föreningar och studieförbund, id 72618     

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen       

 

___________________     
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§ 358 Dnr 2020/000301 109 

Motion om att gynna näringslivet i Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, i linje med 

utvecklingsavdelningens och socialförvaltningens förslag, avslå motionen 

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Peter Fjällgård (V) och Petra Whidotti (SD) reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

En motion beträffande hur näringslivet i Vimmerby kommun skulle gynnas 

via utökat nyttjande av extra bostadstillägg har 2020-05-08 lämnats in av 

Lars Johansson (V),  
 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. Utvecklingsavdelningen har med stöd av socialförvaltningen 

behandlat motionen. 

 

Bedömning 

Utvecklingsavdelningen är medveten om att högre inkomster hos våra in-

vånare i kommunen kan gynna det lokala näringslivet. Konkret är det inte 

givet att högre inkomst via bostadstillägg bidrar till ökade inköp lokalt. 

Exempelvis ökar e-handeln även bland pensionärer och den ökade köp-

kraften kan lika gärna riktas mot den bredare marknaden. 
 

Pensionsmyndigheten är den myndighet som ansvarar för informationen 

gällande bostadstillägg och handlägger ansökningar. 
 

Generellt är det positivt med mer information kring bostadstillägg.  
 

Vimmerby kommun bidrar med att informera om möjligheterna att ansöka 

om bostadstillägg via socialförvaltningens regelbundna möten med 

pensionärsorganisationerna och via kommunens hemsida.  Vimmerby 

kommun anser därmed att det finns en aktiv kontakt men att det inte finns 

möjlighet att bidra i ansökningsförfarandet.  

 

Förslag till beslut 

Petra Whidotti (SD) yrkar bifall till motionen.  
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag, kommunstyrelsens arbetsut-

skotts förslag att avslå motionen och Petra Whidottis (SD) yrkande att bifalla 

motionen. Hon ställer dem mot varandra, och finner att kommunstyrelsen 

beslutat avslå motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskotts 2020-09-08 § 106 

Tjänsteskrivelse - motion Gynna Näringslivet i Vimmerby kommun, id  

72576 

Motion Lars Johansson (V) Motion om att gynna näringslivet i Vimmerby 

kommun       

 

Beslutet skickas till 

kommunfullmäktige      

 

___________________     
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§ 359 Dnr 2020/000322 109 

Motion om att visa utdrag ur belastningsregistret 
kontinuerligt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, i linje med barn- och 

utbildningsnämndens samt socialnämndens förslag, avslå motionen 

 

Sammanfattning 

I en motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD) anges: 
 

”Därför vore det önskvärt om kommunen regelbundet kunde begära in 

utdrag ur belastningsregistret för de anställda inom de berörda yrkena. 

Förslagsvis kan detta ske en gång per år, eller med annat lämpligt intervall, 

för att på så sätt få bort de människor som är direkt olämpliga. Den 

personliga integriteten väger tungt, men den får inte väga tyngre än barns, 

ungas och äldres säkerhet. 
 

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna 

kommunfullmäktige besluta: 
 

- Att utdrag ur belastningsregistret med lämpliga intervall inhämtas för 

samtliga anställda inom all skolverksamhet och äldreomsorg” 

 

Bedömning 

Personer som anställs inom barn- och utbildningsförvaltningens 

verksamhetsområden, både tillsvidare samt visstid, skall visa ett utdrag ur 

polisens belastningsregister innan de får tillträda sin tjänst. 
 

Arbetsgivare är skyldiga att genomföra registerkontrollen. 
 

De krav en arbetsgivare kan ställa när det gäller olika typer av registerutdrag 

är endast delvis reglerat i lag. När det gäller krav på utdrag från 

belastningsregistret handlar det om uppgifter som typiskt sett är väldigt 

integritetskänsliga. 

 

Offentlighets- och sekretesslagen reglerar skyddet för den personliga 

integriteten. Sekretesskyddet för belastningsuppgifter enligt den lagen är 

tillskapat för att skydda den enskilde. Hanteringen av uppgifter om 

lagöverträdelser omfattas av s.k. absolut sekretess, och uppgifterna från 

registret får endast lämnas ut när detta är särskilt föreskrivet. Även den 
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lagreglerade registerkontrollen har tydliga avgränsningar med syfte att 

begränsa spridningen av uppgifter dels till vad som är relevant, och dels till 

dem som bedöms ha ett berättigat intresse att få ta del av informationen. 
 

Tillgången till uppgifter i belastningsregistret ska vara författningsreglerad 

och endast tillåtas efter en noggrann analys av behovet. Arbetsgivare som 

har ett legitimt behov av tillgång till uppgifter i belastningsregistret ska 

kunna få detta, men det måste övervägas i varje enskilt fall om 

registerkontroll är en rimlig och adekvat åtgärd samt att mängden 

kontrollerad information alltid begränsas till det som är relevant och 

nödvändigt (SOU 2014:48). 
 

Den lagliga regleringen syftar med andra ord till att skydda den enskildes 

integritet. Arbetsgivare är skyldiga att begära utdrag vid inför vissa 

anställningar, dock måste övriga krav på utdrag ur belastningsregistret 

analyseras för varje enskilt fall där det ska bedömas om det är rimligt att 

begära ut samt vilken typ av information som ska begäras. 
 

När det gäller krav på utdrag ur belastningsregistret för personer som redan 

har en anställning är rättsläget ej helt klarlagt. Lagen om registerkontroll 

innehåller inga regler om vad som gäller för redan anställda, men lagstiftaren 

har i förarbetena sagt att redan anställda ej bör omfattas av lagen av hänsyn 

till den personliga integriteten. 
 

Detta resonemang styrks även av den skrivning som återfinns på polismyn-

dighetens hemsida när det gäller registerutdrag: 
 

”Meningen med utdragen är inte att göra en årlig kontroll av de personer 

som redan arbetar i organisationen. Utdragen ska heller inte användas som 

kontroll av anställda som du erbjuder en förnyad tjänst i samma verksamhet 

inom ett år”. 
 

I brist på förbud i denna fråga (begäran om utdrag för redan anställda 

personer) gäller arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Rätten 

innebär att arbetsgivaren får kräva registerutdrag om denne har ett särskilt 

intresse för ett sådant krav och detta intresse väger tyngre än den anställdes 

personliga integritet. Väger den personliga integriteten tyngre har 

arbetsgivaren inte rätt att kräva registerutdrag. 

 

Bedömningen vilar på utgångspunkten att arbetsgivare endast i undantagsfall 

har rätt att kräva registerutdrag från en anställd, utan stöd i lag. 

Bedömningen är att det finns goda argument för att den anställdes integritet 

väger tyngre och att ett krav på registerutdrag från en anställd strider mot 

god sed på arbetsmarknaden. 
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Mot bakgrund av detta och mot bakgrund att det skulle innebära en stor 

administration (begära, samla in, granska och främst motivera varje enskild 

begäran) att begära in utdrag ur belastningsregistret årligen på redan anställd 

personal, avslås motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-09-08 § 107 Motion om att visa utdrag ur 

belastningsregistret kontinuerligt 

Motion om att visa utdrag ur belastningsregistret kontinuerligt 

Yttrande över motion om att visa utdrag ur belastningsregistret kontinuerligt  

Socialnämndens svar på remiss - Motion om att begära kontinuerliga utdrag 

ur belastnings- och misstankeregister      

 

Beslutet skickas till 

kommunfullmäktige      

 

___________________     
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§ 360 Dnr 2019/000300 109 

Medborgarförslag om att bygga en lekpark i Rumskulla 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

om att bygga lekplats i Rumskulla besvarat med hänvisning till kommande 

lek- och badplatsstrategi 

 

Sammanfattning 

Kommunmedborgare Rebecca Westerlund föreslår i sitt förslag att bygga en 

lekplats i Rumskulla, då det inte idag finns någon lekplats för samhällets 

barnfamiljer. 

 

Bedömning 

Driftenheten/gatukontoret anser medborgarförslaget besvarat i och med 

denna skrivelse. Bakgrunden är att redan många av kommunens etablerade 

lekplatser är slitna och behöver upprustning. I dag saknas ekonomiska medel 

för upprustning samt ny investeringar. Endast reparationer och renhållning 

prioriteras de befintliga lekplatserna för att tillgodose en hälsosam och säker 

miljö. Utvecklingsavdelningen tillsammans med samhällsbyggnadsavdel-

ningen har i sitt uppdrag att för Vimmerby kommun ta fram en lek- och 

badplatsstrategi, se nedan uppdraget. Strategi bör färdigställas innan nya 

lekplatser etableras. 

 

Bakgrund 

Då flera av Vimmerby kommuns lekplatser är slitna och gamla så önskar 

Samhällsbyggnadsavdelningen och Utvecklingsavdelningen(fritid och 

folkhälsa) att göra en strategi för hur vi skall utveckla och arbeta succesivt 

de kommande 10 åren.  
 

 Vi vill se vilka behov som finns för att ha lekplatserna där de är idag?  

 Skall vi ha färre lekplatser men mer utvecklade och genomtänkta?   

 Skall vi rikta in våra lekplatser och parker på olika fokusområden?  

 Hur skall utvecklingen av våra badplatser se ut och vad skall vi 

prioritera för att göra dem med attraktivare? 

 Hur kan vi höja attraktionsvärdet på våra fina parker i Vimmerby 

kommun? Skall vi göra en satsning på temaparker? 

 Skall vi tänka utanför boxen? Är lekvänliga miljöer/uteplatser 

alternativet istället för lekplatser?  
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Dessa frågor och många fler hoppas vi kunna besvaras i denna strategiplan. 

Men även hur vi skall planera de ekonomiska förutsättningarna för framtiden 

för att skapa attraktivare lekplatser, parker och badplatser med en 

handlingsplan.   
 

www.forskning.se släppte nyligen en studie gällande dagens lekplatser som 

hette "Hur tråkig får en lekplats vara. följande textrader är tagna ur den 

studien: 
 

"Att kunna springa, klättra och göra kojor. Så ska en bra lekplats vara om 

barnen själva får välja. Men dagens standard riskerar att skapa lekplatser så 

säkra att de blir tråkiga. En lösning kan vara att överge lekplatstänket och 

skapa intressanta utemiljöer där det också går att leka."  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2020-09-08 § 73  

Medborgarförslag om att bygga en lekpark i Rumskulla, id 66001 

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag Rumskulla, id 72443      

 

Beslutet skickas till 

kommunfullmäktige      

 

___________________     
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§ 361 Dnr 2020/000448 109 

Motioner som inte avgjorts per 2020-08-25 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna samman-

ställningen av motioner som inte avgjorts per 2020-08-25 

 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 

per år redovisa för kommunfullmäktige de motioner som inte avgjorts. Syftet 

med redovisningen är att underlätta uppföljning av att ärendena tas vidare för 

utredning och beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-08 § 108 

Motioner som inte avgjorts per 2020-08-25 

 

Beslutet skickas till 

kommunfullmäktige      

 

___________________      
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§ 362 Dnr 2020/000449 109 

Medborgarförslag som inte avgjorts per 2020-08-25 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna samman-

ställningen av medborgarförslag som inte avgjorts per 2020-08-25 

 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 

per år redovisa för kommunfullmäktige de medborgarförslag som inte 

avgjorts. Syftet med redovisningen är att underlätta uppföljning av att 

ärendena tas vidare för utredning och beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-08 § 109 

Medborgarförslag som inte avgjorts per 2020-08-25 

 

Beslutet skickas till 

kommunfullmäktige      

 

___________________     
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§ 363 Dnr 2020/000459 101 

Rapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige om 
avtalssamverkan år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna sammanställ-

ningen av kommunens avtalssamverkan år 2020.    

 

Sammanfattning 

En kommun får enligt KL 9:37 ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt 

eller delvis ska utföras av en annan kommun. Kommunstyrelsen har 

uppsiktsplikt över den här avtalssamverkan, och fullmäktige ska kunna styra 

det strategiskt. 

 

Extern delegering 

Vid avtalssamverkan får kommuner komma överens om att uppdra åt en 

anställd i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar. Då gäller 

bestämmelserna i kommunallagen om delegering, jäv, begränsningar av 

möjligheten till delegering, vidaredelegering, brukarmedverkan och anmälan 

av beslut. 

 

Bakgrund 

Enligt kommunallagens proposition 2017/18:151 syftar reglerna om 

avtalssamverkan och extern delegering till att ge kommuner bättre 

förutsättningar att möta sina utmaningar, t ex: 
 

 den demografiska utvecklingen 

 den snabba urbaniseringstakten 

 flyktingmottagandet och etableringen av nyanlända  

 ökade behov av bostäder, utbildning och äldreomsorg 

 förändrad näringslivsstruktur 

 klimatförändringar 

 växande arbetsmarknadsregioner 

 ökade förväntningar på digitalisering och annan teknisk utveckling 

 växande anspråk på valfrihet och en likvärdig service av god kvalitet 

 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över avtalssamverkan KL 6:1 reglerar 

kommunstyrelsens övergripande uppgifter och uppsiktsplikt. Styrelsens 

uppsiktsplikt omfattar även kommunens avtalssamverkan, och kontroll av att 
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reglerna kring delegering, brukarmedverkan och anmälan av beslut följs av 

utförarkommunen och dess anställda.  

 

Kommunstyrelsen ska agera och ta initiativ till nödvändiga åtgärder om den 

exempelvis konstaterat att samverkansavtalet inte fullgörs enligt uppställda 

villkor eller att den bedrivna verksamheten inte är förenlig med lag eller 

annan författning. Styrelsen riskerar få särskilda svårigheter att vara 

uppmärksam på utvecklingen när det gäller avtalssamverkan, då den kan 

initieras på olika nivåer inom organisationen.  

 

Rapportering till fullmäktige 

Fullmäktige måste kunna följa utvecklingen av avtalssamverkan för att 

kunna besluta om strategisk inriktning. Det är även utifrån ett demokrati-

perspektiv viktigt att samverkan kan följas av allmänheten i fullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-08 § 110 

Tjänsteskrivelse - Rapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige om 

avtalssamverkan år 2020, id 72616 

Rapport om avtalssamverkan, id 72615      

 

Beslutet skickas till 

kommunfullmäktige      

 

___________________      
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§ 364 Dnr 2020/000053 000 

Uppföljning av uppdrag givna av kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad redovisning av status per 2020-09-

24 för av kommunstyrelsen givna uppdrag 

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastslog 2020-02-25 en plan/rutin för 

uppföljningen av uppdrag givna av kommunstyrelsen och dess tre utskott. 
 

Enligt planen följs givna uppdrag upp fyra gånger om året med syfte att  

 säkerställa att den politiska styrningen och ledningen får genomslag i 

faktisk verksamhet 

 utgöra underlag för vidare beslutsfattande 

 ge grundläggande information om effekter och lärdomar av de 

genomförda uppdragen 
 

Nästa uppföljning görs i samband med kommunstyrelsens och utskotten 

möten i november/december 2020. 

 

Aktuell situation 

En tredje genomgång har gjorts av de uppdrag som givits av 

kommunstyrelsen och dess utskott. Uppdrag som följts upp sträcker sig 

tillbaka till 2015. 
 

I denna redovisning tas inte avslutade uppdrag upp. Dessa är 43 (av drygt 

100 uppdrag) och inkluderar uppdrag från kommunstyrelsen. Av 

kommunstyrelsen givna uppdrag pågår 34; fyra är inte påbörjade och för 22 

är status oklar.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av uppdrag givna av kommunstyrelsen, id 

72909 

Kommunstyrelsen – status för givna uppdrag per 2020-09-22, id 72907 

 

Beslutet skickas till 
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kommunstyrelseförvaltningens avdelningar      

 

___________________     
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§ 365 Dnr 2020/000016 101 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut (Id 72938) 

 

Besluten redovisas i bilaga som del av protokoll 

 

___________________      
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§ 366 Dnr 2020/000283 002 

Presidiebeslut om remittering av motioner, 
medborgarförslag etc 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens godkänner redovisningen av KS presidiebeslut (id 

72578)     

 

___________________      
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§ 367 Dnr 2020/000015 000 

Meddelanden till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden 

 

Beslutsunderlag 

VB Styrelseprotokoll Vemab 18 aug 

Ändrat beslut Region Kalmar län förlänger möjligheten till utökat 

hemsändningsbidrag året ut 

Protokoll kommunförbundets styrelse 20-08-27 

Noteringar från IC möte 2020-09-17 

Information angående avveckling av Migrationsverkets kontor i Högsby 

samt tillhörande asylboendeplatser i Kalmar län 

SIS-Remiss 19990, Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner 

och regioner  Vägledning för genomförandet av FNs Agenda 2030 för 

hållbar utveckling - MoB avstått från att svara 

Protokollsutdrag 2020-09-17  § 65 Äldreomsorg i Vimmerby kommun - plan 

för utveckling : Socialnämndens svar till kommunstyrelsen  avseende behov 

av platser inom vård- och omsorgsboende 

Tjänsteskrivelse KS Behov av utökade lokaler för undervisning i hem- och 

konsumentkunskap läsåret 2021/2022 

Beslut-2020000244-VIMBUN-§ 106 Behov av utökade lokaler för 

undervisning i hem- och konsumentkunskap läsåret 2021/2022 

 

___________________      
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§ 368 Dnr 2020/000017 101 

Rapportering från konferenser och sammanträden mm 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade rapporter 

 

___________________     
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§ 369 Dnr 2020/000018 101 

Inbjudningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande med anledning av inkomna 

inbjudningar: 

 

Kommunstyrelsen godkänner anmälningsavgiften för SKR:s trafik- och 

gatudagar.  

 

Sammanfattning 

Demokratidagen digitalt 2020-10-09: Ingen deltar. 

Energikontor Sydost: KSAU beslutar om deltagande. 

Rådslag livsmedel Kalmar län: Marie Nicholson (M) deltar, Helen Nilsson 

(S) deltar. Ingen kostnad, de anmäler sig själva. 

Institutet för bostads- och urbanforskning: Ingen deltar. 

SKR:s trafik- och gatudagar: fyra tillfällen med olika teman, online. Kan ses 

i två veckor efter. Vi köper en länk dit, Ola Gustafsson (KD), Marie Nichol-

son (M) och Helen Nilsson (S) deltar.  

 
Beslutet skickas till 

kommunstyrelsens arbetsutskott 

Marie Nicholson (M) 

Helen Nilsson (S) 

Ola Gustafsson (KD) 

Liselott Frejd, administratör      

 

___________________     
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§ 370 Dnr 2020/000110 253 

Avsiktsförklaring + återgång av avsiktsförklaring m.m, 
Anncott Fastighetsbolag i Hultsfred AB, Krönsmon, 
Lastmaskinen 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återgång av avtalsförklaring mellan 

Vimmerby kommun och Anncott Fastighetsbolag i Hultsfred AB samt Per-

Erik Holmgren (nedan kallad Anncott) avseende fastigheten Lastmaskinen 1 

på Krönsmon 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadschef Andreas Horste och mark- och exploateringsingenjör 

Sandra Lövsjö föredrar ärendet. 

 

Bakgrund 

Kommunen är ägare till exploateringsfastigheten Lastmaskinen 1 på Kröns-

mon i Vimmerby kommun. Gällande detaljplan i området föreskriver att 

marken får användas till kontor, handel och industri. 
 

Anncott uppför i egen regi industrihus med lokaler lämpliga för mindre 

företag inom hantverk, verkstad och industri. Under Q1 2020 framfördes 

önskemål om att förvärva mark i Vimmerby tätort att använda för verksam-

hetsexpansion och etablering. Intresse visades för Lastmaskinen 1 och ett 

förslag på avsiktsförklaring upprättades kort därefter, id 69853. 2020-03-17 

beslutade kommunstyrelsen godkänna avsiktsförklaringen (protokollsutdrag 

2020-03-17 § 88, id 70535. 
 

Anncott lämnade klartecken för köp av Lastmaskinen 1 under augusti 2020 

och en försäljningsprocess uppstartades. 

 

Aktuell situation 

Anncott har efter tät dialog med kommunens mark- och exploateringsingen-

jör samt utvecklingschef meddelat att man önskar köpa fastigheten Schakt-

maskinen 1 istället för Lastmaskinen 1.  

 

Upprättande av köpeavtal för Schaktmaskinen 1 behandlas som ett enskilt 

ärende men köpeavtalet har för avsikt att ersätta ovan nämnda avsiktsförkla-

ring, som därmed förfaller i sin helhet och är utan verkan. 
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Bedömning 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsingenjör bedömer förslaget om 

återgång av avsiktsförklaring gällande Lastmaskinen 1 som genomförbart. 

 

Finansiering 

Ryms inom befintlig MEX-budget.     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Återgång av avsiktsförklaring Lastmaskinen 1, Krönsmon, 

Anncott Fastighetsbolag i Hultsfred AB, id 72785 

Avsiktsförklaring Lastmaskinen 1, id 69853 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-17 § 88, id 

70535.  

 

Beslutet skickas till 

kommunstyrelseförvaltningen 

samhällsbyggnadsavdelningen 

utvecklingsavdelningen 

miljö- och byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB      

 

___________________     
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§ 371 Dnr 2020/000478 253 

Köpeavtal m.m. Schaktmaskinen 1, Krönsmon, Anncott 
Fastighetsbolag i Hultsfred AB och Per-Erik Holmgren 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpe-

avtal mellan Vimmerby kommun (nedan kallad Säljaren) och Anncott 

Fastighetsbolag i Hultsfred AB samt Per-Erik Holmgren (nedan kallad 

Köparen) avseende fastigheten Schaktmaskinen 1 på Krönsmon 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadschef Andreas Horste och mark- och exploateringsingenjör 

Sandra Lövsjö föredrar ärendet. 

 

Bakgrund 

Säljaren är ägare till exploateringsfastigheten Schaktmaskinen 1 på 

Krönsmon i Vimmerby kommun, nedan kallad Fastigheten.  
 

Köparen uppför i egen regi industrihus med lokaler lämpliga för mindre 

företag inom hantverk, verkstad och industri. Man har nu framfört önskemål 

om att förvärva Fastigheten.  
 

Fastigheten omfattar en areal på cirka 9 906 kvadratmeter och har markerats 

i bifogad kartbilaga, se Bilaga 1. Säljaren har bekostat 

lantmäteriförrättningen när Fastigheten avstyckades. Avstyckningen har 

skett enligt gällande detaljplanebestämmelser avseende Krönsmon (akt 

0884-P374 samt ÄDP 0884-P2019/14), dåvarande del av Vimmerby 3:2. 
 

Syftet med denna försäljning är att möjliggöra en verksamhetsexpansion och 

etablering för Köparen. Om inte Köparen fullföljer syftet är det förenat med 

ett vite, se vidare under 15 § i köpeavtalet, id 72884. 
 

Parterna har nu överenskommit att Säljaren ska överlåta Fastigheten till 

Köparen på angivna villkor i köpeavtalet, ovan nämnda id.   
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Aktuell situation 

Säljaren överlåter Fastigheten till Köparen. Köpeskillingen är 

ENMILJONTVÅHUNDRAÅTTIOSJUTUSENSJUHUNDRAÅTTO/ 

1 287 780:-/ kronor.  
 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om subventionering avseende 

Krönsmon (protokollsutdrag 2019-10-21 § 160, dnr 2012/000326/140, id 

68553) utgör ovan köpeskilling ett subventionerat markpris. Beslutet avser 

en tillfälligt sänkt marktaxa från 175 kronor per kvadratmeter till 130 kronor 

per kvadratmeter och gäller fram till 2020-12-31. 
 

Tillträde sker 2020-11-15. 
 

Köparen har för avsikt att på sikt avstycka Fastigheten till mindre fastigheter 

och sälja dem. Kostnader förenliga med dessa åtaganden bekostas av Köparen. 

 

Bedömning 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsingenjör bedömer förslaget om 

försäljning genomförbart och gynnsamt.  
 

I den mån det går känns det viktigt att främja expansion, tillväxt och etable-

ring av företag. Det är en betydande del i kommunens näringsliv, fortsatta 

utveckling och framtid. 

 

Finansiering 

Försäljningen ryms inom befintlig MEX-budget.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Försäljning av Schaktmaskinen 1, Krönsmon, id 72827 

Köpeavtal med tillhörande kartskiss och bilagor, id 72884. 

Registreringsbevis Anncott Fastighetsbolag i Hultsfred AB, id 72882. 

Fullmakt för Per-Erik Holmgren, id 72880. 

Generalfullmakt för Anne-Marie Melander-Sörensen, Anncott 

Fastighetsbolag i Hultsfred AB, id 72881. 

Kommunfullmäktiges beslut om subventionering avseende Krönsmon 

(protokollsutdrag 2019-10-21 § 160, dnr 2012/000326/140), id 68553.  

 

Beslutet skickas till 

kommunfullmäktige      

 

___________________     
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§ 372 Dnr 2020/000477 253 

Avsiktsförklaring, kommande markförsäljning och 
köpeavtal, Anncott Fastighetsbolag i Hultsfred AB, 
Lyftkranen 2, Krönsmon 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen avseende 

Lyftkranen 2 på Krönsmon, upprättad mellan Vimmerby kommun, nedan 

kallad Kommunen och Anncott Fastighetsbolag i Hultsfred AB, nedan kallad 

Anncott 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadschef Andreas Horste och mark- och exploateringsingenjör 

Sandra Lövsjö föredrar ärendet 

 

Bakgrund 

Anncott uppför i egen regi industrihus med lokaler lämpliga för mindre 

företag inom hantverk, verkstad och industri. Man har nu framfört önskemål 

om att förvärva mark i Vimmerby tätort. Marken ska användas för 

verksamhetsexpansion och etablering. 
 

Kommunen är ägare till exploateringsfastigheterna på Krönsmon. Gällande 

detaljplan i området föreskriver att marken får användas till kontor, handel 

och industri. 

 

Aktuell situation 

Anncott har lämnat önskemål om att få förvärva fastigheten Lyftkranen 2 

enligt kartbilaga bilagd nedan nämnda avsiktsförklaring), på Krönsmon och 

kommer genomföra undersökningar för att kunna ta beslut om markköp. Så 

länge har ett förslag på avsiktsförklaring, id 72887, upprättats. 
 

Parterna ska verka för att åtgärderna i ovan angiven avsiktsförklaring ska 

genomföras inom senast 2021-09-01. 
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Bedömning 

Förslaget bedöms som mycket positivt och gynnsamt för Vimmerby 

kommuns fortsatta utveckling sett till verksamhetsetablering. 

 

Finansiering 

Ryms inom befintlig MEX-budget.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Avsiktsförklaring inför kommande försäljning, Lyftkranen 

2 Krönsmon, id 72830 

Avsiktsförklaring Lyftkranen 2, Krönsmon, id 72887. 

Generalfullmakt Anne-Marie Melander-Sörensen, Anncott Fastighetsbolag i 

Hultsfred AB, id 72885. 

Registreringsbevis Anncott Fastighetsbolag i Hultsfred AB, id 72886.  

 

Beslutet skickas till 

kommunstyrelseförvaltningen 

samhällsbyggnadsavdelningen 

miljö- och byggnadsförvaltningen 

utvecklingsavdelningen/näringslivsenheten 

ekonomiavdelningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB      

 

___________________    
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§ 373 Dnr 2020/000440 001 

Handlingsplan för kommunkoncernen - information 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram redogör för den koncernövergripande 

handlingsplanen. Den visar organiseringen av pågående utvecklingsarbeten 

inom kommunkoncernen.  

 

___________________     
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§ 374 Dnr 2018/000637 88 

Biblioteksplan för Vimmerby kommun 2019-2023, 
revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Vimmerby 

kommuns nya biblioteksplan 2019-2023 

 

Sammanfattning 

Biblioteksplanen ska enligt beslut kultur- och fritidsutskottet tog 2020-06-08 

gälla 2019-2023. 
 

Bibliotekschef Thomas C Ericsson föredrar ärendet och berättar vad som 

lyfts fram och förtydligats i förslaget till ny biblioteksplan. Mål och visioner 

har formulerats, och samarbetet mellan kommunens bibliotek har betonats.  
 

Planen innefattar alla bibliotek i kommunen, även de som finns inom skolor 

samt inom Astrid Lindgrens Näs. Samverkan finns med Litteraturnoden för 

att utveckla läsandet och litteraturen. Tillgänglighet och e-medier utvecklas, 

skolorna undersöker koppling till folkbibliotekets databas.  

 

Förslag till beslut 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till förslaget. 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsutskottet, 2020-09-07, § 84 

Biblioteksplan för Vimmerby kommun 2019,2023 

 

Beslutet skickas till 

kommunfullmäktige      

 

___________________    



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 64(68) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 375 Dnr 2020/000489 000 

Nominering av Årets kommun och Årets lokala grupp 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att nominera 

eller att avstå från att nominera årets kommun och årets lokala grupp.  

 

Beslutet skickas till 

kommunstyrelsens arbetsutskott      

 

___________________     
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§ 376 Dnr 2020/000418 001 

Möteskalender 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastslå möteskalender för 

kommunfullmäktige och dess presidium för 2021  
 

Kommunstyrelsen fastslår, givet kommunfullmäktiges beslut ovan, 

möteskalender för 2021 för kommunstyrelsen och dess presidium 

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Ärendeprocessen är en relativt komplex process som förenklat består av 

möten i ett antal politiska instanser och däremellan förvaltningens beredning 

av underlag och förslag till beslut.  
 

Varje mötesserie (process) tar åtta veckor från den inledande 

ärendeberedningen till beslut i kommunfullmäktige. För slutgiltigt beslut i 

kommunstyrelsen är motsvarande tid fem veckor och för slutgiltigt beslut i 

utskott två veckor. 
 

Administrativa avdelningen har tagit fram ett förslag till möteskalender för 

2021 som bygger på den standard som etablerades under 2020. Standarden 

har upplevts som ett steg framåt beträffande tydlighet, konsekvens och 

överblick, men underlättar också själva ”kalenderarbetet”. 
 

Strävan har fortsatt varit att forma en process som ger förutsättningar för 

förvaltningen att prestera god kvalitet i möteshandlingar och 

beslutsunderlag, samt för de förtroendevaldas förutsättningar att tillägna sig 

dessa. 
 

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

och därpå utgjort grundförutsättningen för tidsättning av övriga möten. 
 

Övriga nämnder samt bolagsstyrelser upprättar var för sig sina egna mötes-

kalendrar. 

 

Lagrum 

I kommunallagens kap 5, fullmäktige, står det under rubriken tidpunkt för 

sammanträden:  
 

”12 § Fullmäktige bestämmer när ordinarie sammanträden ska hållas.  
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Sammanträde ska hållas också om styrelsen eller minst en tredjedel av 

fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.”  
 

I samma lag, 6 kap, styrelsen och övriga nämnder, står under motsvarande 

rubrik: 
 

”23 § Nämnderna bestämmer tid och plats för sina sammanträden.  
 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens 

ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.”  

 

Aktuell situation 

Kalendern omfattar utöver sammanträdestider för de politiska 

beslutsinstanserna nämnda ovan också en stor mängd ledningsmöten inom 

förvaltningen, vilka beslutas av förvaltningsledningen. (se bilaga, id 72477) 
 

Totalt omfattas den sammantagna kalendern av ca 250 möten. 

 

Förankring och lämnade synpunkter 

Förslaget till standard och därmed kalender har i ett tidigt skede förankrats i 

kommunfullmäktiges presidium. En förändring sker relativt ordningen 2020 

som innebär att presidiets eget möte flyttas från tisdagar till måndagar.  
 

Ordningen med fem kommunfullmäktigemöten under våren bibehålls. 

Förankring av förslaget har också skett i kommunledningen. 
 

Förslaget till kalender har delgivits samtliga förvaltningschefer, 

nämndsekreterare samt vd:ar för bolagen 2020-06-23, dels för synpunkter 

(senast 2020-08-14), dels som underlag för den egna planeringen av möten. 
 

Inga synpunkter eller kommentarer har lämnats utifrån utskick den 23 juni 

med undantag för barn- och utbildningsnämndens presidium som diskuterat 

möteskalendern och är positiva till att på sikt ha en gemensam 

möteskalender för hela kommunen. Barn- och utbildningsnämnden avser att, 

så långt möjligt, anpassa sin egen kalender till den nu föreslagna kalendern. 

 

Finansiering 

Finansiering sker inom ram.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-08, § 111 

Tjänsteskrivelse – Möteskalender 2021, id 72366  
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Mötesserier 2021, id 72477      

 

Beslutet skickas till 

kommunfullmäktige 

administrativa avdelningen      

 

___________________     

 



Vimmerby kommun Id 72938 2020-09-24 
administrativa avdelningen/ME 

 

Anmälan av delegationsbeslut inom kommunstyrelseförvaltningen t o m 2020-09-24 (utom tidigare redovisade) 

ärendekategori ärende och beslut delegat delegatens namn dnr-nr datum för beslut 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade 

Under perioden har 5 st ansökningar beviljats och 0 st har avslagits trafikingenjör Bo Pedersen 2020/30/308 2020-08-01-2020-08-31 

Utfärdade nyttokort och 

transporttillstånd 

Under perioden har 13 st dispenser plus 8 st nyttokort utfärdats.  2 

st transporttillstånd har beviljats 

trafikingenjör Bo Pedersen 2020/23/517 2020-08-01-2020-08-31 

Beslut om flytt av fordon Under perioden har 0  fordon  flyttats. 1 fordon har registrerats för 

skrotning 

trafikingenjör Bo Pedersen 2020/32/311 2020-08-01-2020-08-31 

Förordnande av p-vakter Under perioden har 0 st p-vakter förordnats trafikingenjör Bo Pedersen 2020/95/311 2020-08-01-2020-08-31 

Tillfälliga lokala 

trafikföreskrifter och 

väghållarbeslut 

Under perioden har 0 st lokala trafikföreskrifter, 0 st tillfälliga 

lokala trafikföreskrifter och 0 st väghållarbeslut beslutas 

trafikingenjör Bo Pedersen 2020/94/311 2020-08-01-2020-08-31 

Upplåtelse av allmän platsmark 

år 2020 

Under perioden har 2 st upplåtelser beviljats trafikingenjör Bo Pedersen 2020/25/306 2020-08-01-2020-08-31 

Ansökan om förtur tomtkö Samhällbyggnadsutskottet beslutar beviljad förtur i tomtkö SBU  2020/456 2020-09-08 

Beslut  Beslut om tidsbegränsning av hastighetsnedsättning Bysjövägen SBU  2019/634 2020-09-08 

Yttrande Externremiss Samråd  Slopning av spår och växlar i Vimmerby (TRV 

20147542)  

SBU  2020/408 2020-09-08 

Beslut  Uppföljning av uppdrag givna av Ks eller utskott SBU  2020/53 2020-09-08 

Beslut  Möteskalendern 2021 SBU  2020/418 2020-09-08 

      

 

 


