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 § 99 Dnr 2018/000010 000 

Utvecklingsavdelningen informerar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef och Bo Palmer, projektledare, informerar 

arbetsutskottet om pågående verksamhet inom utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 100 Dnr 2018/000140 803 

Folkhälsoenhet samverkan 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Enligt uppdrag från kommunalråden Tomas Kronståhl (S) Västervik och 

Helen Nilsson (S) Vimmerby samt Anna Bodjo (MP) ordförande för Utskott 

för folkhälsa och samhällskydd i Västervik har diskussioner förts med 

kommunföreträdare från berörda kommuner angående samverkan inom 

folkhälsa. 

 

Vid dagens arbetsutskott informerar Thomas Svärd, utvecklingschef och 

Anton Palmer, fritidssamordnare om pågående arbete med samverkan mellan 

kommuner i norra Kalmar län i folkhälsofrågor. 

 

Oskarshamns kommun har sagt nej till samverkan inom folkhälsa. 

Hultsfreds kommun ser ingen möjlighet i dagsläget att ingå i samverkan 

inom folkhälsa. 

Västerviks kommuns är fortsatt positiva. 

 

Arbetsutskottet diskuterar kring hur man ska gå vidare med arbetet och 

eventuell samverkan kring folkhälsa.  

 

___________________ 
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§ 101 Dnr 2017/000537 820 

Mötesplatser i Vimmerby kommun 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

I Vimmerby kommun har det hittills funnits fyra officiella Mötesplatser: 

Bullerbyn, CEOS, Fokushuset och Fabriken. Mötesplatserna fyller flera 

funktioner. De är bland annat arbetsplatser, servicepunkter, aktivitetsskapare 

och nätverksbyggande för medborgare, föreningsliv och näringsliv i vår 

kommun.  

Det finns en koppling till insatspunkterna i SLUS där Mötesplatserna skulle 

fylla en operativ roll kopplat till många områden i projektet. 

Redan står flera föreningar i kö för att bilda officiella Mötesplatser. Det finns 

också ett behov från kommunens arbetsmarknadsenhet av fler Mötesplatser 

som kan fungera som arbetsplatser i kommunen. 

Det stärker möjligheterna för att växla försörjningsstöd och för extratjänster 

samt förbättrar integration och inkludering i kommunen. 

Fler Mötesplatser innebär en allt tyngre roll för samordning av dem. Därför 

behövs en samordnartjänst för Mötesplatserna. 

 

Vid dagens arbetsutskott informerar Thomas Svärd, utvecklingschef och 

Anton Palmer, fritidssamordnare om förutsättningar och behov för arbetet 

med mötesplatser inom Vimmerby kommun. 

 

Arbetsutskottet diskuterar om ambitionsnivå och ekonomiska 

förutsättningar.  

 

___________________ 
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§ 102 Dnr 2016/000582 805 

Handlingsplan Ishall 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  Renovera nuvarande ishall för att klara av dispensen för spel i 

 Hockeyettan och klara av svenska ishockeyförbundets 

 arenakrav för publikhall B.  

Att Finansieringen om 11 200 000 sker genom 2019 års 

 investeringsbudget.  

Sammanfattning 

Svenska ishockeyförbundet har beviljat dispens för spel i Hockeyettan 

säsongen 2017/2018 i Vimmerby ishall, under förutsättning att en 

handlingsplan för att uppnå arenakravet Publikhall B. 

Kostnadsförutsättningar och tidsplan har tagits fram av 

kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Vid dagens sammanträde deltar Anton Palmer, fritidssamordnare, Thomas 

Svärd, utvecklingschef och Bo Palmer, projektledare.  

Förslag till beslut 

Helen Nilsson (S) yrkar, med instämmande av samtliga ledamöter, 

Att renovera nuvarande ishall för att klara av dispensen för spel i 

Hockeyettan och klara av svenska ishockeyförbundets arenakrav för 

publikhall B.  

Att finansieringen om 11 200 000 sker genom 2019 års investeringsbudget.  

Beslutsunderlag 

Dispensbeslut, tävlingsnämnden 2017-09-07 

Tjänsteskrivelse, Anton Palmer, fritidssamordnare, 2018-03-07 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

___________________ 
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§ 103 Dnr 2018/000030 805 

Maskinbidrag föreningar våren 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna ansökningen från 

Vimmerby golfklubb avseende inköp av ruffklippare, med ett maskinbidrag 

på 45 000 kronor. Maskinbidrag betalas ut mot inlämnande av kopia på 

faktura och kvitto med betalningsdatum. 

 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-28, § 240, beslutade man i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag att förlänga frysningen till och med 

2018 av de bidragsformer dåvarande kultur- och fritidsnämnden frusit 2015-

2016, då dessa pengar inte finns i budgeten. Undantaget frysning är 

maskinbidraget, där ansökan hanteras från fall till fall. 

 

Finansieringen av maskinbidraget ska ske via befintliga ramar för 

oförutsedda medel. 

Ansökning har inkommit från Vimmerby golfklubb, som ansöker om ett 

maskinbidrag för inköp av en ruffklippare. Nypris för maskinen är 380 000 

kronor exkl moms. Föreningen får köpa maskinen för 68 000 kronor. Inköpet 

är av samma märke på klippare som föreningen nu har, men som är utsliten.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att godkänna ansökningen 

från Vimmerby golfklubb avseende inköp av ruffklippare, med ett 

maskinbidrag på 45 000 kronor. Maskinbidrag betalas ut mot inlämnande av 

kopia på faktura och kvitto med betalningsdatum. 

Beslutsunderlag 

Ansökan maskinbidrag Vimmerby golfklubb, Id 60539  

Tjänsteskrivelse, Gun-Britt Wall Larsson, föreningssamordnare 2018-04-17 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen (för vidare information till förening)  

___________________ 
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§ 104 Dnr 2018/000231 001 

Information om kontaktcenter 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Projekt med införande av kontaktcenter i biblioteket har påbörjats inom 

Vimmerby kommun. Petra Genfors har anställts som projektledare för 

kontaktcenter samt enhetschef för biblioteket. 

 

Parallellt har regeringen beslutat att ett servicekontor med bland annat 

Skatteverket ska startas upp i Vimmerby kommun. Kommunen och 

Skatteverket har kommit överens om att servicekontoret ska inrymmas i 

stadshuset med invigning i början på sommaren. 

 

Vid dagens sammanträde informerar Anna Erlandsson Karlsson, 

administrativ chef och Petra Genfors, projektledare för det pågående arbetet.  

 

___________________ 
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§ 105 Dnr 2018/000006 000 

Deltagande vid lunchmöte på stadshotellet 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Arbetsutskottet deltar vid lunchmöte på stadshotellet om bolagsstyrning. 

Mötet arrangeras av kommunens utvecklingsavdelning.      

 

___________________ 
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§ 106 Dnr 2017/000506 001 

Instruktion för kommundirektör 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2018 ska varje kommun ha en kommundirektör 

(7 kap. 1 § kommunallagen, 2017:725, KL). Det ska även finnas en 

instruktion för kommundirektören enligt samma lag och i den ska 

kommunen bestämma hur direktören ska leda kommunstyrelseförvaltningen 

och organisationen i övrigt. 

 

Vid dagens arbetsutskott diskuteras framtaget förslag på instruktion till 

kommundirektör. Deltar gör Richard Mårtensson, tf. HR-chef.  

 

Ärendet kommer hanteras som ett beslutsärende på kommunstyrelsen i juni 

med föregående diskussion på arbetsutskott i maj månad.  

Beslutsunderlag 

Instruktion till kommundirektör 

 

___________________ 
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§ 107 Dnr 2017/000493 007 

Intern kontroll 2017 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta internkontrollplan 

för 2017 för kommunstyrelsens verksamheter 

 

Sammanfattning 

Under 2016 genomfördes en granskning av arbetet med interkontroll i 

Vimmerby kommun. Efter granskningsrapporten har det startats upp ett 

arbete för att mer systematiskt arbeta med intern kontroll. För 2017 finns 

förslag på en del områden som kommer att granskas och återrapporteras. 

Nämndernas internkontrollplaner finns med för kännedom.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta internkontrollplan 

för 2017 för kommunstyrelsens verksamheter 

 

Beslutsunderlag 

ID:58674 Internkontrollplaner för Vimmerby kommun 2017   

Tjänsteskrivelse Jakob Bank, controller 2017-10-30 id 58650 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Ekonomiavdelningen 

Revisorerna 

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 13(29) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 108 Dnr 2018/000212 007 

Intern kontroll 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta internkontrollplan 

för 2018 för kommunstyrelsens verksamheter 

 

Sammanfattning 

Under 2016 genomfördes en granskning av arbetet med interkontroll i 

Vimmerby kommun. Efter granskningsrapporten har arbetet för att mer 

systematiskt arbeta med intern kontroll startats upp. För 2018 finns förslag 

områden som kommer att granskas och återrapporteras. Nämndernas 

internkontrollplaner finns med för kännedom.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta internkontrollplan 

för 2018 för kommunstyrelsens verksamheter 

 

Beslutsunderlag 

ID:60751 Internkontrollplaner för Vimmerby kommun 2018 

Tjänsteskrivelse Jakob Bank, controller 2018-04-17 id 60752 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Ekonomiavdelningen 

Revisorerna 

 

 

___________________ 
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§ 109 Dnr 2018/000177 109 

Motion - Inför dagsammanträden för Vimmerby 
kommunfullmäktige - remiss 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till administrativa 

avdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut.   

 

Sammanfattning 

Motion har lämnats in av Caroline Axelsson (MP) angående att införa 

dagsammanträden för Vimmerbys kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till administrativa 

avdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut.   

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Caroline Axelsson (MP), Id 60313 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26 § 59  

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2018-04-19 id 60796  

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 110 Dnr 2018/000180 109 

Motion om ursprungsmärkning på matsedeln - remiss 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut.   

 

Sammanfattning 

Motion har lämnats in av Anneli Jakobsson (SD) om ursprungsmärkning på 

matsedeln. 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens 

matsedlar blir ursprungsmärkta och att matsedlarna inom kommunen 

redovisar matens näringsinnehåll och miljöpåverkan på enklast möjliga sätt 

samt att se till att allt kött som köps in och serveras lever upp till de svenska 

djurskyddslagarna vad gäller hållning och slaktmetod av djuren samt fisk 

som köps in uppfyller kriterierna för MSC eller KRAV-märkning.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut.   

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 60326  

Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26 § 60 

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2018-04-19 id 60797 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 111 Dnr 2018/000208 700 

Remiss - Framtidens biobanker SOU 2018:4 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att avstå från att yttra sig över remissen 

 

Sammanfattning 

Remiss har inkommit från socialdepartementet angående framtidens 

biobanker. Då detta främst är en fråga för landstinget anses kommunen inte 

nödgad att svara på remissen.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att avstå från att yttra sig över remissen 

Beslutsunderlag 

Remiss - socialdepartementet 

Yttrande från socialförvaltningen 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

 

___________________ 
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§ 112 Dnr 2018/000166 171 

Arbetsordning för rengöring och brandskydd samt 
frister för sotning och brandskyddskontroll 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna nya sotnings- och brandskyddskontrollfrister samt uppdaterad 

arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll.  

 

Sammanfattning 

Frister för brandskyddskontroll regleras i föreskrift MSBFS 2014:6. Ändring 

har skett från tidigare antagen handling från 2005, då fristerna var 2, 4 och 8 

år. Enligt nuvarande förskrift är fristerna 3 och 6 år. 

Sotningsfristerna har anpassats till allmänna rådet i MSBFS 2014:6. 

Arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll har endast uppdaterats 

med hänvisningen till rätt förskrift.  

Förslag till beslut 

Räddningstjänsten föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna nya sotnings- och brandskyddskontrollfrister samt uppdaterad 

arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll.  

Beslutsunderlag 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förskrift MSBFS 2014:6 

Sotningsfrister 2018 

Brandskyddskontrollsfrister 2018 

Arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll 2018 

Tjänsteskrivelse Roger Linder, brandmästare 2018-03-15 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 

 

___________________ 
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§ 113 Dnr 2018/000200 219 

Förslag till gatu- och kvartersnamn inom del av 
Nosshult 1:1 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyreslen besluta  

 

Att inom detaljplanen 0884-P432 ge gatorna namnen  

  Vinbärsstigen  

  Krusbärsstigen, 

 

samt att kvarteren tilldelas namnen  

 

  Morellen 

  Vinbäret 

  Bigarrån 

  Krusbäret 

  Rönnbäret 

  Blåbäret 

  Äpplet  

  Nyponet 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har antagit detaljplan för Del av Nosshult 1:1 (0884-

P432) Kommunens namngivningsgrupp föreslår namn enligt ovan.  

Kvarterens och gatornas placering framgår av bifogad karta. 

 

Förslag till beslut 

Namngivningskommittén föreslår Kommunstyreslen besluta  

 

Att inom detaljplanen 0884-P432 ge gatorna namnen  

  Vinbärsstigen  

  Krusbärsstigen, 
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samt att kvarteren tilldelas namnen  

 

  Morellen 

  Vinbäret 

  Bigarrån 

  Krusbäret 

  Rönnbäret 

  Blåbäret 

  Äpplet  

  Nyponet 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Joakim Svensson, trafiksamordnare 2018-03-20 Id 60556 

Karta 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 114 Dnr 2018/000189 214 

Trädplan - fördjupning av Vackra Vimmerby 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Trädplan för 

Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Vimmerbys stadsträdgårdsmästare har tillsammans med stadsarkitekten fått i 

uppdrag att ta fram en ny trädplan för Vimmerby kommun.  

Trädplanen är ett komplement till gestaltningsprogrammet Vackra 

Vimmerby och kommer att ersätta den gamla trädplanen som gjordes år 

2000. 

Den nya trädplanen är ett mer vägledande dokument som fokuserar på att 

välja rätt träd till rätt plats samt värdet av att skapa utrymme för tillväxt. Det 

läggs också stor vikt vid att sköta redan befintliga träd på rätt sätt och att 

aktsamma dessa vid mark- och byggnadsarbeten. Den är med andra ord en 

manual för att värna om de träd vi har och för att skapa nya växtplatser och 

ge dem bästa för-utsättningar att växa och trivas.  

Trädplanen ska ses som en konkret handlingsplan, till skillnad mot 

gestaltningsprogrammet som anger riktlinjer för att skapa en vacker, 

hemtrevlig miljö för alla invånare. 

 

Trädplanen har samråtts internt under framtagandet. De synpunkter och 

kommentarer som har framförts redovisas i en samrådsredogörelse där även 

ställningstagande till dessa redovisas.  

 

Kommunstyrelsen kommer att avsätta medel till gestaltningsprojekt inom 

ramen för ”Vackra Vimmerby”. Samhällsbyggnadsavdelningen kommer att 

prioritera angelägna gestaltningsprojekt varje år som sedan ska 

kostnadsberäknas innan det äskas pengar för varje delprojekt. 
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Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Trädplan för 

Vimmerby kommun.  

Beslutsunderlag 

Trädplan 

Samrådsredogörelse  

Tjänsteskrivelse Sara Dolk, stadsarkitekt 2018-03-27 

Beslutet skickas till 

Samtliga kommunala nämnder och bolag  

 

___________________ 
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§ 115 Dnr 2018/000102 869 

Litterär nod Vimmerby kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att  administrativa avdelningen ges i uppdrag att rekrytera en 

 projektledare, som under 3 månader ska ta fram ett underlag 

 för litteraturnoden utifrån verksamhet, organisation och 

 ekonomi. 

Att utse styrgrupp, med en från majoriteten, en från oppositionen 

 och en tjänsteman från administrativa avdelningen. 

Att arvode utgår. 

 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun rekryterar en projektledare som under 3 månader tar 

fram ett underlag för hur man ska arbeta med en regional litteraturnod med 

placering i Vimmerby kommun. Arbetet görs i samarbete med Landstinget i 

Kalmar län. 

 

Peter Högberg och Anna Olausson fick uppdraget av ksau 27 mars 2018 § 

98, att ta fram ett underlag för förstudien av regional litterär nod i Vimmerby 

kommun. För att skynda på rekrytering av projektledare behöver vi ta ett 

beslut som möjliggör detta. Samtidigt fortsätter arbete med att ta fram ett 

underlag. 

 

Finansiering sker genom anslaget från Landstinget i Kalmar län.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att  kommunstyrelsen ger administrativa avdelningen i uppdrag att 

 rekrytera en projektledare, som under 3 månader ska ta fram ett 

 underlag för litteraturnoden utifrån verksamhet, organisation 

 och ekonomi. 
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Att kommunstyrelsen utser en styrgrupp, med en från majoriteten, 

 en från oppositionen och en tjänsteman från administrativa 

 avdelningen. 

Att arvode utgår. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anna Olausson, kultursamordnare 2018-04-16 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 98 

Beslutet skickas till 

Styrgruppen 

Administrativa avdelningen      

 

___________________ 
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§ 116 Dnr 2018/000125 041 

Budgetberedning 2019 - investeringar 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger budgetberedning med fokus på 

investeringar. 

Deltar gör Jakob Bank, controller, Mattias Karlsson, ekonomichef, Miklos 

Hathazi, samhällsbyggnadschef och Andreas Horste, gatuchef.  

 

___________________ 
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§ 117 Dnr 2018/000015 000 

Administrativa avdelningen informerar 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde informerar Anna Erlandsson Karlsson, 

administrativ chef om pågående arbete inom administrativa avdelningen. 

 

Arbetsutskottet informeras om följande: 

 Personalförändringar, nyanställning och överlämning 

 Ansvar och ambition för kommunikation 

 Ärendehantering och bemanning för ny politisk organisation 

 Internationella samarbeten 

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 26(29) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 118 Dnr 2018/000009 000 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef och Andreas Horste, gatuchef 

informerar om pågående verksamhet inom samhällsbyggnadsavdelningen. 

 

Arbetsutskottet informerar om följande: 

 Generell personalförändring inom avdelning 

 Belastning och personalbehov inom mark- och exploateringsenheten 

 Ekonomiuppföljning till och med mars månad. 

 Brännebro kraftstation. 

 

 

___________________ 
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§ 119 Dnr 2018/000068 253 

Försäljning av Snickaren 16 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Arbetsutskottet beslutade i januari att ge samhällsbyggnadsavdelningen i 

uppdrag att påbörja försäljning av fastigheten Snickaren 16.    

 

Vid dagens arbetsutskott informerar Andreas Horste, gatuchef, för historik 

och bokfört värde kring Snickaren 16 inför pågående försäljning.  

 

___________________ 
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§ 120 Dnr 2016/000533 431 

Reglering av sjön Yxern 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Sjön Yxern är reglerad enligt en gammal vattendom från 1938 som 

bestämmer hur tappningen i sjöns utlopp skall regleras. Vattendomen tillåter 

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

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

reglerings-luckorna öppnas helt. Vattendomen säkerställde att 

vattenkraftverken som fanns nedströms alltid fick vatten. Den stora 

tappningen har inneburit att Yxerns vattenstånd ibland, senast sommaren 

2016, har sänkts mycket och sjöns stränder har torrlagts. 

 

En arbetsgrupp bestående av Vimmerby kommun, Västervik kommun, 

Yxerns fiskevårdsområde och Tekniska verken arbetar för en förändrad 

vattendom ska leda till en naturlig avrinning från sjön Yxern. 

 

Vid dagens arbetsutskott diskuteras ekonomiska förutsättningar och vidare 

hantering.  

 

___________________ 
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§ 121 Dnr 2018/000008 000 

Kommunchefen informerar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Carolina Leijonram, kommunchef informerar om pågående verksamhet inom 

kommunstyrelseförvaltningen. 

 

 

 

___________________ 

 


