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 § 252 Dnr 2018/000520 00 

Information heltidsresan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Anette Nilsson, socialchef, Robert Lindström, socialförvaltningen och Marie 

Halldén, HR-chef, medverkar på dagens sammanträde och redogör för 

implementeringen av heltidsresan.  

___________________ 
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§ 253 Dnr 2018/000383 999 

Litteraturnod - Informationspunkt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Anna Olausson, kultursamordnare, samt projektledare Erica Månsson 

medverkar under dagens sammanträde och informerar kring arbetet med 

litteraturnoden.  

 

Förstudien har pågått sedan 1 september. Förstudien ska ta fram 

handlingsplaner, en konkret sådan för 2019/2020 samt en femårsplan.  

 

___________________ 
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§ 254 Dnr 2018/000505 00 

Föreningsbidragsarbete 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Anton Palmer, fritidssamordnare, och Rebecca Adolfsson, projektledare, 

medverkar på dagens sammanträde och redogör för föreningsbidragsarbetet. 

 

Rebecca lyfter ett antal frågor till kommunstyrelsen kring vad som ska gälla i 

den framtida bidragssystemet. Frågorna berör aspekter så som rättvisa i 

fördelning, vilka som blir berättigade att söka bidrag och praktiska rutiner. 

Kommunstyrelsen kommer efter årsskiftet få ett kultur- och fritidsutskott, 

vilka bör vara involverade i arbetet.  

 

Kommunstyrelsen kommer att tillställas de frågeställningar som finns i det 

utskickade materialet och återkomma i frågan.  

 

___________________ 
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§ 255 Dnr 2018/000243 042 

Ekonomiuppföljning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomiuppföljningen för 2018 

september samt att skicka uppföljningen till kommunfullmäktige som 

meddelande.  

 

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef, Mamica Timotijevic, ekonomiavdelningen, 

samt Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, medverkar på dagens 

sammanträde.  

 

För 2018 når kommunen sina finansiella mål.  

Beslutsunderlag 

Id:63386 Budgetuppföljning september hela kommunen 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

___________________ 
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§ 256 Dnr 2018/000332 253 

Försäljning av fastigheten Uven 7 i Vimmerby 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att invänta riskanalysen som kommer att 

presenteras 15 november och behandla ärendet igen i januari 2019.  

 

Reservationer 

Helen Nilsson (S), Kenneth Björklund (S) samt Peter Högberg (S) reserverar 

sig till förmån för Peters Högberg (S) förslag. 

Sammanfattning 

Storebrolyan har visat stort intresse för tomten Uven 7 och har varit och visat 

förslag på byggnation på tomten och önskar nu ett markanvisningsavtal. 

Ärendet 

Att kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta 

fram ett markanvisningsavtal.  

 

Bakgrund 

Storebrolyan har vi ett flertal gånger varit och visat förslag på byggnation på 

tomten. Det sista förslaget består av hus i 2 ½ plan med 35 bostadsrätter med 

3 och 4 rums lägenheter.  

 

Aktuell situation 

Andreas ägare av Storebrolyan är överens med ägaren av Uven 2 idag 

tandläkarmottagning att han får köpa fastigheten för att senare förvärva Uven 

7. Uven 7 ägs i dag av kommunens fastighetsbolag Vimarhem AB. Politiken 

har sedan tidigare ett uppdrag att förhandla med Vimarhem AB angående 

inköp av tomten. 

 

15 november presenteras och behandlas en riskanalys för Vimmerby 

Kommuns Förvaltning (VKF). Med bakgrund av detta Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) yrkar återremiss av ärendet.  

 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till utvecklingsavdelningens förslag.  

 

Ordförande Tomas Peterson (M) finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

Ingela Nilsson Nachtweij (C).  
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Helen Nilsson (S), Kenneth Björklund (S) samt Peter Högberg (S) reserverar 

sig till förmån för Peters Högberg (S) förslag.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Vimmerby kommun köper in fastigheten 

Uven 7 av Vimarhem AB, samt att efter att kommunen har anskaffat 

fastigheten då ge Samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett 

markanvisningsavtal med Storebrolyan avseende Uven 7 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

________________ 
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§ 257 Dnr 2018/000390 00 

Ny Detaljplan Lundgatan/Prästgårdsgatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till 

samhällsbyggnadsavdelningen att beställa detaljplan på området hos 

miljö/byggavdelningen korsningen Prästgårdsgatan-Lundgatan 

Sammanfattning 

Det finns en intressent som vill etablera en handelsverksamhet på detta 

område 

 

Ärendet 

Att kommunstyrelsen ger samhällsbyggnad i uppdrag att hos Miljö och 

Byggnadsnämnden beställa en detaljplan för handel och kontor på området. 

 

Bakgrund 

Intressenten önskar få förvärva en yta på ca 5 000 m2 för etablering av 

handelsverksamhet i området. Intressenten kontaktade kommunen i början 

av året för att undersöka möjlighet att förvärva en handelstomt för 

byggnation av en butik. Intressenten var på besök och tittade på olika 

alternativ. I augusti i år kom åter frågan upp och intressenten har inkommit 

med ett förslag på tomtens utförande för etablering i området. 

 

Aktuell situation 

Ny detaljplan gällande handel och kontor beställs hos Miljö och 

byggnadsnämnden. 

 

Bilagor 

Karta över berört område 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att ge i uppdrag till samhällsbyggnadsavdelningen att beställa 

detaljplan på området hos miljö/byggavdelningen korsningen 

Prästgårdsgatan-Lundgatan 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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___________________ 
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§ 258 Dnr 2018/000482 00 

VTT/Centralförrådet lokaler 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag 

att till arbetsutskottet 27 november inkomma med ett förslag på uppdrag.  

 

Sammanfattning 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, medverkar på dagens sammanträde. 

Miklos redogör för VTT-fastigheten med fokus på nyttjande av lokalen.  

För att utreda möjligheterna för nyttjande av lokalen ska 

samhällsbyggnadsavdelningen snaraste återkomma med ett förslag på 

uppdrag projektbeskrivningen.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 259 Dnr 2018/000517 250 

Kommunala Fastigheter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att godkänna redovisningen. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen ska även återkomma till kommunstyrelsen 

med en bruttolista till sammanträdet 6 december.  

 

Sammanfattning 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, medverkar på dagens sammanträde. 

 

Fastighetskontoret har fått i uppdrag att fastigheter som inte används eller 

inte kommer att användas av kommunens verksamheter ska redovisas. Dessa 

ska om möjligt säljas eller om försäljning inte är möjligt, rivas. Försäljning 

av ett antal fastigheter är nu genomförd och det redovisas för 

kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att godkänna redovisningen 

Beslutsunderlag 

Riv- och säljlista 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 260 Dnr 2018/000384 805 

Maskinbidrag hösten 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökningen från 

Frödinge/Brantestad SK med 28 750 kronor, Storebro Sport Club med 45 

000 kronor och Vimmerbyortens Ryttarförening med 20 000 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. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-31, § 27, att hantera 

ansökningarna 1 månad efter sista ansökningsdatum med ett maxbelopp för 

utbetalning på 100 tkr per tillfälle. Bidraget beviljas med högst 45 000 

kronor. Sista ansökningsdatum är 15 april och 15 oktober. 

 

Ansökningar hösten 2018 

Ansökningar har inkommit från Frödinge/Brantestad SK, som ansöker om ett 

maskinbidrag för inköp av en gräsklippare. Kostnaden för klipparen är 28 

750 kronor. Storebro Sport Club har inkommit med en ansökan om bidrag 

till en snöskoter med ett pris på 50 000 kronor. Vimmerbyortens 

Ryttarförening har inkommit med en ansökan till en gallerkärra och ansöker 

om 20 000 kronor.  

Förslag till beslut 

Att godkänna ansökningen från Frödinge/Brantestad SK med 28 750 kronor, 

Storebro Sport Club med 45 000 kronor och Vimmerbyortens Ryttarförening 

med 20 000 kronor. Maskinbidrag betalas ut mot inlämnande av kopia på 

faktura och kvitto med betalningsdatum.  
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Beslutsunderlag 

Frödinge/Brantestad SK Id 62110 

Storebro Sport Club Id 62642 

Vimmerbyortens Ryttarförening Id 63080 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Berörda föreningar 

___________________ 
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§ 261 Dnr 2018/000417 805 

Förlängning av "frysta" bidragsformer efter 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fortsatt frysning av bidrag efter 2018.  

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att frysa olika bidragsformer under 

åren 2015 – 2016. Vid sammanträde i kommunfullmäktige 2016-11-28, § 

240, beslutades att förlänga frysningen till och med 2018. Undantaget är 

maskinbidrag, vars hantering beslutades av kommunstyrelsens arbetsutskott 

2017-01-31, § 27.  

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska diskussion och beslut hållas om 

eventuellt återinförande av bidragen 2019. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26, § 30, att häva frysningen av 

investeringsbidrag under 2018 och att avsätta en summa på  

2 miljoner kronor som föreningarna hade möjlighet att söka bidrag från, 

enligt de gamla riktlinjerna. 

 

De bidragsformer, som är frysta är extra anslag förutom det årliga, 

verksamhetsbidrag och ungdomsprojektbidrag. Därutöver är 

investeringsbidraget återinsatt under året 2018 och maskinbidrag återinsatt, 

enligt tidigare nämnda beslut. 

 

 

Ärendet 

Frysningen av bidragen innebär att pengarna är bortsparade och inte finns i 

budgeten. Föreningarna behöver information om vad som gäller till 2019, för 

att kunna planera sin verksamhet. Därför behöver politiken snarast besluta 

om man ska skjuta till pengar eller fortsätta frysa bidragen även 2019. 

Utvecklingsavdelningen har projektanställt en person som ska arbeta med att 

se över och utveckla bidragssystemet till föreningarna i Vimmerby kommun 

till år 2020. 

Vid nytt bidragssystem och delvis nya bidragsformer kommer det att 

behövas mer pengar i budgeten avseende föreningarna till 2020.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om 

fortsatt frysning av bidrag efter år 2018.  
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Beslutsunderlag 

KF beslut 2016-11-28, § 240 

KSAU beslut 2017-01-31, § 27 

KF beslut 2018-02-26, § 30 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 262 Dnr 2018/000204 091 

Ansökan om anslag 2019 och ansökan om utökat 
anslag 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna anslag till föreningar 2019, enligt bifogad lista, till 

studieförbund, kulturföreningar, sociala föreningar, lokal-ägande föreningar, 

intresseföreningar, bygdeföreningar och musik-föreningar, 

 

att inte godkänna ansökningar om höjda anslag samt nya 

föreningar, enligt nedan. Utvecklingsavdelningen ska ta fram, via en 

projektanställd person, förslag till nya bidrags- och anslagsregler till år 2020.  

 

Sammanfattning 

Föreligger ansökningar och förslag till anslag 2019 till studieförbund, 

kulturföreningar, sociala föreningar, lokalägande föreningar, 

intresseföreningar, bygdeföreningar och musikföreningar. 

Enligt bifogade skrivelser finns ansökan om extra anslag från Vimmerby 

Hembygdsförening, Lf 114 av IOGT-NTO, Tuna Intresseförening, 

Sevedebygdens Naturskyddsförening, Teatersällskapet Komedianterna, Bris 

och Vimmerby Afghanska förening med följande motiveringar. 

Vimmerby Hembygdsförening: höga hyres- och driftskostnader för 

kaffestugan i Gästgivarhagen (hyr av Vimmerby kommun). Tilläggsanslag 

på 3 020 kr. Anslag idag 4 980 kr. 

 

Lf 114 av IOGT-NTO: Sveasalen en lokalägande förening som har 

överenskommelse med kommunen, liksom övriga lokalägande föreningar. 

Höjning på grund av ökade utgifter för el, vatten, värme, renhållning och 

försäkring. Tilläggsanslag på 13 600 kr. Anslag idag 66 400 kr. 

 

Tuna Intresseförening: Toalettbyggnaden är öppen för allmänhet, samt för 

besökare på ställplatsen för husbilar i anslutning till Tuna torg. Den har även 

använts av lokalboende vid torrlagda brunnar.  

Höjt anslag för driftskostnaden, avser främst daglig städning som skötts 

ideellt av föreningens styrelse och några Tunabor.  
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I första hand önskas att kommunal städpersonal som finns i området kan 

utföra städningen, i andra hand höjt anslag för tillhandahållande av offentlig 

toalett/dusch. Tilläggsanslag på 7 510 kr. Anslag idag 2 490 kr. 

 

Sevedebygdens Naturskyddsförening: Föreningen förestår och sköter 

Djursdalarundan i Djursdala. I Ungstorp finns två toaletter avsedda för 

besökare. Besöksantalet beräknas årligen uppgå till 6 – 8 000 personer. Höjt 

anslag avser driftsunderhåll av toaletterna; slamtömning, toalett-papper m.m. 

Tilläggsanslag på 1 800 kr. Anslag idag 3 320 kr. 

 

Teatersällskapet Komedianterna: Påbörjar två olika kurser för ungdomar, 

dels en teaterkurs dels en ”cirkusskola”. Stora kostnader för utbildning av 

ledare, hyra av lokal och inköp av material. Tilläggsanslag med 60 000 kr. 

Anslag idag 20 750 kr samt 29 050 kr för lokalen. 

 

Bris: För att bättre och ännu mer stötta och hjälpa barn och unga, upp till 18 

år, med olika problem. Idag är det vanligaste samtalsämnet psykisk ohälsa. 

Tilläggsanslag 28 000 kr. Anslag idag 5 000 kr. 

 

Vimmerby Afghanska förening: Föreningens största utgift är lokalhyran som 

är 123 480:-/år. Har på grund av detta fått dra ner på föreningens 

verksamheter (fotboll för ungdomar och kvinnor och bad för män och 

kvinnor). Tilläggsanslag 18 340 kr. Anslag idag 1 660 kr. 

 

Vid 2019 års anslagsomgång finns två nya föreningar, som söker anslag: 

 

Tjejjouren Madicken: Bedriver verksamhet och vill nå ut till målgruppen via 

gymnasietidningen Frizon. Annons kostar 3 100 kr och är en årlig kostnad. 

Ansöker om 3 100 kr. 

 

Vimmerby Landsbygdsråd ”hela Sverige ska leva”: Denna förening har 

ansökt tidigare och fått avslag. Är en sammanslagning av sockenföreningar, 

byalag och lokala intresseföreningar inom kommunen. Sam-arbetar kring 

landsbygdsfrågor, lokal och service och har fyra samrådsmöten med 

kommunledningen per år. Ansöker om 3 000 kr.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utvecklingsavdelningen ska 

uppmana Teatersällskapet Komedianterna, Tjejjouren Madicken och Bris att 

söka pengar från samverkansfonden, och att övriga ansökningar ska 

behandlas senare.  
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Beslutsunderlag 

Förslag till anslag till föreningar, organisationer och dylikt, Id 62481  

Skrivelser om ansökan extra anslag och nya föreningar, Id 62479 och 61985.  

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 263 Dnr 2018/000500 00 

Borgerliga vigselförrättare mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till länsstyrelsen i Kalmar län nominera 

följande personer som borgerliga vigselförrättare för mandatperioden 2019-

2022: 

• Kristina Alsér 

• Therese Jigsved, jurist 

• Marie Nicholson (M) 

• Helen Nilsson (S) 

• Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

• Kent Skaate (C) 

• Leif Larsson (C)  

 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Kalmar län har via e-post till Vimmerby kommun begärt in 

förslag på borgerliga vigselförrättare för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 

Svar ska vara Länsstyrelsen till handa senast 16 november. 

Vimmerby har cirka 30-40 vigslar per år, varav huvuddelen är under 

sommarhalvåret. Innevarande år är vi redan upp i 42 stycken samt att det 

redan kommit förfrågningar om borgerliga vigslar inför 2019. 

För närvarande finns 7 vigselförrättare i Vimmerby kommun. Av dessa har 6 

blivit tillfrågade om de är intresserade av att fortsätta med uppdraget som 

borgerliga vigselförrättare. En har inte tillfrågats då personen inte längre bor 

i Vimmerby kommun.  

5-6 vigselförrättare bedöms vara rimligt att ha för en kommun av 

Vimmerbys storlek.  

Förslag är därför att nominera följande som senast varit vigselförrättare och 

tackat ja till att fortsätta: 

• Kristina Alsér 

• Therese Jigsved, jurist 

• Marie Nicholson (M) 

• Helen Nilsson (S) 

• Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

• Kent Skaate (C) 

 

Tomas Peterson (M) yrkar att Leif Larsson (C) även ska nomineras till 

vigselförrättare.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att till länsstyrelsen i Kalmar län nominera följande personer som borgerliga 

vigselförrättare för mandatperioden 2019-2022: 

• Kristina Alsér 

• Therese Jigsved, jurist 

• Marie Nicholson (M) 

• Helen Nilsson (S) 

• Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

• Kent Skaate (C)  

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 264 Dnr 2018/000073 253 

Styrdokument: Standardmall för köpeavtal och 
standardmall för köpebrev kopplat till försäljning av 
villatomter till privatperson.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna standardmall för köpeavtal 

respektive köpebrev avseende försäljning av villatomter kopplat till 

privatperson, samt att ärendet inte behöver beslutas om i fullmäktige.  

 

Sammanfattning 

Efterfrågan på villatomter kopplat till privatperson ökar. Kommunen har 

flera nya detaljplaner för bostäder på intågande och det planeras även 

förtätning av befintliga bostadsområden med hjälp av lucktomter.  

 

Utöver ovan nämnda arbetar man parallellt med att skapa ett elektroniskt 

tomtkösystem. Detta för att underlätta ärendehanteringen av kommande 

försäljningar och med förhoppning om att minska belastningen på 

telefonlinjen. 

 

I dagsläget har kommunen inga standardmallar för köpeavtal respektive 

köpebrev avseende försäljning av villatomter kopplat till privatperson. Det 

gör att ärendehanteringen och försäljningsarbetet försvåras, vilket i sin tur 

ökar risken för förlängda ledtider samt att likabehandlingsprincipen blir mer 

komplicerad att eftersträva. 

 

Befintligt underlag som finns att tillgå är föråldrat och räcker inte längre till 

för att uppnå den konkreta tydlighet som förväntas av kommunens köpare. 

Aktuell situation 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet står inför många 

stundande försäljningar, både under hösten 2018 och flera kommande år 

framöver.   

 

För att säkra upp den här typen av ärendehantering har Gatukontorets mark- 

och exploateringsenhet upprättat ett nytt förslag på två standardmallar. 

Standardmallarna avser köpeavtal respektive köpebrev avseende försäljning 

av villatomter kopplat till privatperson.  
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Avsikten med dessa standardmallar är att generera i ett bättre, tydligare och 

effektivare arbetsflöde, vilket i sin tur kommer ge möjlighet till positiv 

inverkan på vår servicefunktion och därmed stärka förtroendekapitalet hos 

våra framtida köpare. 

 

Vid framtagandet av dessa standardmallar har avstämningar gjorts med 

berörda tjänstemän och förvaltningar inom Vimmerby kommuns 

organisation. 

Bedömning 

Gatukontorets mark- och exploateringsenhet bedömer förslagen på ovan 

nämnda standardmallar säkra och gynnsamma.  

 

Även om varje ärende har för avsikt att hanteras som enskilt fall kommer 

förslagen att gagna likabehandlingsprincipen på ett värdefullt sätt, men även 

bidra till att kommunens köpare ska kunna erbjudas likartade förutsättningar 

inom detta ärendeområde. 

Finansiering 

Ryms inom antagen MEX-budget. 

 

Tomas Peterson (M) anser att ärendet inte behöver gå vidare till fullmäktige.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

standardmall för köpeavtal respektive köpebrev avseende försäljning av 

villatomter kopplat till privatperson.  

Beslutsunderlag 

Förslag på standardmallar för köpeavtal respektive köpebrev avseende 

försäljning av villatomter till privatperson.  

Dnr: 2018/000073 

Id: 61989 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 
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___________________ 
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§ 265 Dnr 2018/000515 821 

Golv och vikvägg idrottshallen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nytt golv och ny vikvägg i 

idrottshallen till en totalkostnad av 1500 tkr som investering, samt att 

investeringen ska belasta investeringsposten ”särskilda arbeten”.  

 

Sammanfattning 

Golvet och vikväggen i idrottshallen har under åren föråldrats och förlorat 

funktionaliteten. Vikväggen i gamla systemet veks åt sidorna och vilade i 

golvet på en tvärgående skena. Underlaget i golvet blev med åren dålig och 

skenan började lossna. Fara för skador började uppstå.  

Hela golvsystemet har bytts ut till ett nytt sporthallsgolv och vikväggen 

byttes till ett nytt system som viks upp och ner utan att belasta golvytan.  

I den beslutade investeringsbudgeten 2018 finns inte avsatta pengar för detta 

ändamål, arbetena gjordes som en akutåtgärd.  

Det är en förbättring av golv och vikvägg som ska finansieras med 

investeringsmedel inte med underhållspengar.  

Investeringsposten ”särskilda arbeten” kommer därmed att överskrida den 

beslutade nivån på 1 500 tkr men det finns utrymme i den totala beslutade 

investeringsramen 2018.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 266 Dnr 2018/000516 531 

Laddstation för elbilar vid Granen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att nyanlägga 1 styck 22kW laddstolpe med två 

uttag för laddning av elbilar och 5 styck motorvärmarcentraler med 

temperaturstyrda kopplingsur, varje central är för två bilar, alltså 10 styck 

totalt för hybridbilar vid Granens servicehus till en kostnad av 325 tkr, samt 

att investeringen ska belasta investeringsposten ”särskilda arbeten”.  

Sammanfattning 

Vimmerby kommun deltar i det regionala projektet Färdplan 2020 – fossil-

bränslefria samhällsbetalda transporter. Socialförvaltningen i enighet med 

kommunens mål har köpt in 2 st elbilar och 10 st elhybridbilar som kommer 

att vara stationerade vid Granens servicehus.  

I den beslutade investeringsbudgeten 2018 finns inte avsatta pengar för detta 

ändamål, arbetena behöver göras för att kunna använda de nyligen inköpta 

miljöbilarna.  

Det är en nyinvestering i anläggning som inte finns idag och ska finansieras 

med investeringsmedel.  

Investeringen föreslås belasta investeringsposten ”särskilda arbeten” som har 

en beslutad budgetnivå för 2018 på 1 500 tkr.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

nyanlägga 1 styck 22kW laddstolpe med två uttag för laddning av elbilar och 

5 styck motorvärmarcentraler med temperaturstyrda kopplingsur, varje 

central är för två bilar, alltså 10 styck totalt för hybridbilar vid Granens 

servicehus till en kostnad av 325 tkr, samt att investeringen ska belasta 

investeringsposten ”särskilda arbeten”.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

___________________ 
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§ 267 Dnr 2018/000425 00 

Vision - Vimmerby 2030 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet lämnas till arbetsutskottet för beredning.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen diskuterar vilken grupp som ska arbeta med Vision 2030.  

 

___________________ 
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§ 268 Dnr 2018/000477 003 

Attestreglemente Vimmerby Kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att tillstyrka förslag till reviderat 

attestreglemente från och med 2018-12-01.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommuns nuvarande attestreglemente är i behov av uppgradering 

med anledning av förändrade rutiner och arbetssätt. 

Bestämmelserna i attestreglementet avser ett antal olika kontrollåtgärder av 

ekonomiska transaktioner och är en del i den interna kontrollen. 

Kontrollåtgärderna omfattning bestäms med hänsyn till väsentlighet och risk.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att tillstyrka förslag till reviderat 

attestreglemente från och med 2018-12-01 

Beslutsunderlag 

Attestreglemente för Vimmerby Kommun 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 269 Dnr 2018/000493 00 

Fritids- sportbibliotek 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utvecklingsavdelningen får använda 34 000 kr 

av de 477 522 kr som finns kvar av ”starta eget för nyanlända” för 2018 till 

lön, omkostnader samt inventarier för att starta Fritids- sportbibliotek i 

Fabrikens lokaler, samt att utvecklingsavdelningen får använda 60 000 kr av 

de kvarvarande 600 000 kr som finns kvar av ”starta eget för nyanlända” för 

2019 för lön och omkostnader till projektledare jan-juni.  

 

Sammanfattning 

Ett Fritidsbibliotek är ett bibliotek där man kan låna sport- och fritidsartiklar. 

Konceptet finns i många kommuner i landet men med olika namn, i vårt 

närområde t.ex. i Hultsfred och i Västervik. Syftet är att alla ska ha möjlighet 

att prova idrott- och friluftsliv, oavsett socioekonomiska eller andra 

förutsättningar. Vimmerby Fritidsbibliotek ska finnas på Fabriken MEN det 

är en stor arbetsuppgift som inte kan lösas av ordinarie personal. 

Att bygga upp Fritidsbiblioteket, dvs. att iordningsställa lokaler, samla in 

sport- och fritidsartiklar (de skänks av privatpersoner och företag), ordna 

listor och strukturer för utlåning tar mest tid. Det är till detta vi behöver en 

projektanställning. När verksamheten är igång kan Fritidsbiblioteket drivas 

inom konceptet Vimmerby Möteplatser med anställningar via Vimmerbys 

Arbetsmarknadsenhet. 

Vimmerby kommun ska driva verksamheten eftersom vi har lokaler som vi 

kan utnyttja, vi har personal genom vår egen Arbetsmarknadsenhet och vi 

säkerställer att det blir lika förutsättningar för alla idrotter. 

Vi vill anställa en projektledare på 50 % från nov 2018 till juni 2019 till en 

beräknad kostnad av 34 000 kr för 2018, beräknat på: 

 

 

 

 

  

 

Lön   15 000 kr 

Hyllor mm    12 000 kr 

Telefon, resor m.m. 7 000 kr 
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Pengarna tas från de 477 522 kr som finns kvar av projektet ”Starta eget för 

nyanlända” 2018. 

 

Beräknad kostnad för 2019 (jan-juni) 65 000 kr 

Lön   50 000 

Telefon, resor    5 000 

Marknadsföring 10 000 

 

Pengarna tas från de 600 000 kr som finns kvar av projektet ”Starta eget för 

nyanlända” för 2019 

 

Vår plan är att börja i liten skala för att sedan bygga ut till ett bra sortiment 

då vi ser det som viktigt att hålla en bra kvalité. Vi ser stora 

utvecklingsmöjligheter, kanske t.ex. att kulturen ska ha en plats (instrument) 

men framtiden får utvisa vad som är en bra nivå. 

 

Förslaget om Fritids- sportbibliotek vilar på barnkonventionen, främst  

artikel 2; Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 

diskrimineras. 

artikel 31; Alla barn har rätt till lek, vila och fritid 

 

Starta eget för nyanlända 

Utvecklingsavdelningen startade tillsammans med Västerviks och Hultsfreds 

kommun en starta eget utbildning för nyanlända. På grund av flera orsaker 

lades projektet ned 2018 och därmed finns även medlen kvar, 477 522 kr för 

2018 och 600 000 kr för 2019.  

 

Finansiering 

De medel som avses finns i det avslutade projektet ”Starta eget för 

nyanlända” 477 522 kr för 2018 och 600 000 kr för 2019.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

utvecklingsavdelningen får använda 34 000 kr av de 477 522 kr som finns 

kvar av ”starta eget för nyanlända” för 2018 till lön, omkostnader samt 

inventarier för att starta Fritids- sportbibliotek i Fabrikens lokaler, samt att 

utvecklingsavdelningen får använda 60 000 kr av de kvarvarande 600 000 kr 

som finns kvar av ”starta eget för nyanlända” för 2019 för lön och 

omkostnader till projektledare jan-juni.  

Beslutsunderlag 

Id 63281 Fritidsbiblotek 
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Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 270 Dnr 2018/000181 000 

Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att arvode till kommunjurist Peter Olson för 

uppdrag som styrelseledamot i insamlingsstiftelsen för bevarandet av Astrid 

Lindgrens gärning ska utgå med 7 500 kr per månad från och med december 

2018 till och med mars 2020, samt att finansiering sker inom 

kommunstyrelsens ram.  

 

Sammanfattning 

Den 27 februari 2017 beslutade kommunfullmäktige om ett avtalspaket 

gällande Kultur-kvarteret Astrid Lindgrens Näs (”Näs”). Genom detta 

avtalspaket förändrades organisationen vid Näs huvudsakligen på följande 

sätt: 

 

• Vimmerby kommun Förvaltnings AB överlät sina aktier i 

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB (”KALN”) till Astrid Lindgrens 

Värld AB. 

 

• Vimmerby kommun överlät fast och lös egendom inom Näs, t 

ex prästgårdsfastigheten, till Insamlingsstiftelsen för bevarandet av Astrid 

Lindgrens gärning (”Stiftelsen”).  

    

• KALN hyr all Stiftelsens egendom vid Näs. 

 

? 

Efter det att avtal träffats enligt ovan har beslutats att Stiftelsens styrelse ska 

ha fem leda-möter och att de ska utses enligt följande: 

 

• En ledamot utses av Astrid Lindgrens Värld AB. 

 

• En ledamot utses av Saltkråkan AB. 

 

• En ledamot utses av Vimmerby kommun. 

 

• Resterande två ledamöter utses genom majoritetsbeslut av de 

tre ledamöter som utsetts enligt ovan. 
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Vimmerby kommun har beslutat att den ledamot som ska utses av 

kommunen ska vara den-samma som kommunstyrelsens ordförande. 

 

Den 13 augusti 2018 utsåg Stiftelsens styrelse, bestående av Tomas Peterson, 

Anders Lind-gren och Joacim Johansson, de resterande två ledamöterna och 

då utsågs Johan Palmberg och kommunjurist Peter Olson. Peter Olson utsågs 

för att arbeta med främst frågor som hänger samman med den nya 

organisationen av Näs, såsom styrdokument och gränsdragningsfrågor, men 

också med Stiftelsens ordinarie verksamhet. 

 

Stiftelsens styrelse har beslutat att Vimmerby kommun ska svara för arvoden 

till sin leda-mot, d v s kommunstyrelsens ordförande, och till Peter Olson 

medan Astrid Lindgrens Värld AB och Saltkråkan AB ska svara för arvoden 

till övriga ledamöter.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås i sin tur föreslå kommunstyrelsen 

besluta 

 

att  arvode till kommunjurist Peter Olson för uppdrag som 

styrelseledamot i In-samlingsstiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens 

gärning ska utgå med 7 500 kr per månad från och med december 2018 till 

och med mars 2020, 

 

att finansiering sker inom kommunstyrelsens ram.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Arvode till ledamot 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 

Kommunjurist Peter Olson 

___________________ 
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§ 271 Dnr 2018/000296 109 

Motion om luciatåg på fullmäktige i december månad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om att ett luciatåg varje år 

ska uppträda under kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

Motiveringen är att traditioner är viktiga, och att luciatåg sprider glädje. 

Arbetsutskottet remitterade 2018-10-09, § 259, motionen till administrativa 

avdelningen för beredning. 

 

Aktuell situation 

Det finns en årlig tradition med luciatåg på Stadshuset. Det brukar ske 

omkring luciadagen, och det är skolelever som genomför luciatågen. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens presidium, och av 

kommunfullmäktiges presidium.  

 

Bedömning 

Presidierna för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige anser att befintligt 

luciatåg är tillräckligt.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att avslå 

motionen.  

Beslutsunderlag 

Motion från Anneli Jakobsson (SD), Id 61323 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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§ 272 Dnr 2017/000439 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Gnejsen, 
Vimmerby kommun.  MoB 2017-1145 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att överlämna detaljplan för del av Vimmerby 

3:3 kv Gnejsen, Vimrmerby kommun, till kommunfullmäktige för 

antagande.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 

snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 

utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i Vimmerby 

tätort.  

 

Detaljplanen har varit på samråds- och granskningsremiss under våren. 

Yttranden från nio olika instanser och sakägare har kommit in. Sakägarna är 

emot förtätningen i området. De närmsta sakägarna är emot förtätningen i 

området eftersom det upplevs som ett intrång med den nya bostadstomten 

och man vill ha grönområdet kvar. Dessutom befarar man en värde-

minskning av befintliga fastigheter. Yttrandena föranledde inga ändringar av 

planhandlingarna. 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet.  

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 273 Dnr 2017/000435 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Vetet, Vimmerby 
kommun. Planuppdrag MoB 2017-1141 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att överlämna detaljplan för del av Vimmerby 

3:3 kv Vetet, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 

snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 

utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i Vimmerby 

tätort. 

 

Detaljplanen har varit på samråd- och granskningsremiss under 2018. 

Yttranden från sex instanser kom in under samrådstiden. Inga synpunkter 

från sakägare har kommit in. Yttrandena föranledde inga ändringar av 

planhandlingarna. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet.  

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 38(52) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 274 Dnr 2018/000279 214 

Detaljplan för del av Ålhult 3:1 samt Ålhult 3:2, 
Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att överlämna detaljplan för del av Ålhult 3:1 

och Ålhult 3:2, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  

 

Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny fördelnings-

station (transformatorstation) i anslutning till befintlig station längs 

Saxekullen i Gullringen. 

 

Planområdet omfattar hela den befintliga fördelningsstationen samt mark 

som tidigare planlagts för allmän platsmark (park/plantering). Utökningen av 

transformatorstationen behövs för att kunna genomföra kapacitetsökning där 

det bland annat ska uppföras en 130 kV luftledning mellan Vimmerby och 

Kisa.  

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 275 Dnr 2018/000524 00 

Skrivelse till direktionen i ITSAM 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att skicka Tomas Petersons (M) förslag till 

ITSAMs direktion.  

Sammanfattning 

Till arbetsutskottet lämnade Erik Paulsson (C) följande skrivelse: 

 

Till Elisabet Edlund, ordförande i direktionen för Kommunalförbundet 

ITSAM och för kännedom till alla kommundirektörer inför beredningsmötet 

den 15/11.  

  

Kommunstyrelsen i Vimmerby kommun vill genom initiativrätten uppmana 

direktionen i Kommunalförbundet ITSAM att remittera 

konsekvensutredningen avseende flytt av kontor och verksamheter till 

Linköping, till samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar inom ITSAM. 

  

Det är av yttersta vikt att konsekvensutredningen och direktionens förslag till 

beslut går på remiss till samtliga ägarkommuners fullmäktigen. Vi är av 

uppfattningen att ägarna, som betalar verksamheten, ges möjlighet att yttra 

sig så att beslut som tas i denna strategiska fråga kan anses väl underbyggda 

och inte ifrågasättas. En framtida lokalisering av Kommunalförbundet 

ITSAMs kontor bör inte ske utan att respektive kommuns fullmäktige fått 

möjlighet att yttra sig. Enligt förbundsordningen ska frågor av betydande 

karaktär tas i enighet mellan de sex medlemskommunerna. Det kräver ett 

remissförfarande före beslut.  

  

Det är också viktigt att utredningen med tillhörande konsekvensanalyser har 

ett brett perspektiv och belyser såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga 

konsekvenser ur både kompetensförsörjnings, tekniskt och 

verksamhetskommunikativt perspektiv. Till detta ska också läggas analyser 

av de konsekvenser en utlokalisering av våra landsbygdskommuners 

verksamheter ger. Bland annat vilka signaler det sänder till de egna 

medborgarna, det lokala näringslivet, övriga kommunala verksamheter, 

viljan till nyetablering av verksamheter, inflyttning och inte minst hur vi 

själva signalerar hur vi ser på våra kommuner som värda att utveckla, leva 

och bo i. 
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Vi förutsätter att områden som ökad personalomsättning och den faktiska 

problematiken att få tag i nödvändiga kompetenser även i Linköping med 

omnejd analyserats ordentligt och vad det kan innebära. 

  

Här finns både förbundsordning och reglemente för ITSAM: 

https://www.itsam.se/omoss/direktion.4.64942180141ff61dc34106d.html 

 

 

Till dagens sammanträde lämnar Tomas Peterson (M) följande skrivelse: 

 

 

Till Direktionens ordförande, Itsam. 

Kommunstyrelsen i Vimmerby kommun vill genom initiativrätten att 

direktionen före beslut om eventuell flytt av kontor och verksamhet till 

Linköping inhämtar yttrande från medlemskommunerna i ärendet. Vi är 

medvetna om att det i förbundsordningen anges att samråd ska ske, men det 

här är en enstaka större händelse som vi menar ska föregås av möjligheten 

att formellt få yttra sig. 

Vårt motiv är att vi är angelägna om att ett beslut i denna strategiska fråga är 

väl underbyggt, förankrat och inte ifrågasätts.  

 

Tomas Peterson (M) yrkar bifall till sitt förslag på skrivelse.  

Erik Paulsson (C) yrkar bifall på Tomas Petersons (M) förslag med 

hänvisning till vikten av att kommunstyrelsen står enat bakom en skrivelse.  

Beslutet skickas till 

Kommunchefsgruppen 

Direktionen ITSAM 

__________________ 
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§ 276 Dnr 2018/000451 001 

Avslut av Regionförbundet i Kalmar län 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas och därmed träda i 

likvidation den 1 januari 2019,  

 

att anta ändringarna i förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län 

och att dessa ska börja gälla från och med 1 januari 2019,  

 

att godkänna ändringarna i reglementet för Regionförbundet i Kalmar län 

och att ändringarna börjar gälla från och med 1 januari 2019 

 

att utse Helen Nilsson (S) som ledamot samt Tomas Peterson (M) som 

ersättare i styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län, som ska hantera 

årsredovisning för 2018 samt likvidationen Regionförbundet i Kalmar län.  

 

Sammanfattning 

För att hantera avslutet av Regionförbundet i Kalmar Län behöver det finnas 

en styrelse även under en del av 2019. Deras uppdrag är att hantera 

årsredovisningen 2018 samt själva likvideringen av förbundet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas och därmed träda i 

likvidation den 1 januari 2019,  

 

att anta ändringarna i förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län 

och att dessa ska börja gälla från och med 1 januari 2019,  

 

att godkänna ändringarna i reglementet för Regionförbundet i Kalmar län 

och att ändringarna börjar gälla från och med 1 januari 2019 samt  

 

att utse en ledamot samt en ersättare till i styrelsen för Regionförbundet i 

Kalmar län, som ska hantera årsredovisning för 2018 samt likvidationen 

Regionförbundet i Kalmar län.  
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Beslutsunderlag 

Avslut av Regionförbundet Kalmar Län 

Reglemente-styrelse likvidation förslag  

Förbundsordning RF likvidation förslag 

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut 

Beslutet skickas till 

Regionförbundet Kalmar Län 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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§ 277 Dnr 2018/000535 00 

Ryttargården / Traktor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utvecklingsavdelningen ska utreda 

möjligheterna för Ryttargården att få möjlighet att nyttja kommunens traktor.  

 

Sammanfattning 

Marie Nicholson (M) redogör för behovet av en traktor till Ryttargården.  

 

Marie Nicholson (M) yrkar att utvecklingsavdelningen ska utreda 

möjligheterna för att Ryttargården få möjlighet att nyttja kommunens traktor.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 278 Dnr 2018/000534 00 

Kommunens Lanthandlare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att låta arbetsutskottet bereda frågan och 

återkomma med förslag.  

 

Sammanfattning 

Marie Nicholson (M) lyfter diskussion kring de olika lanthandlare som finns 

i kommunen.  

Beslutet skickas till 

Arbetsutskottet 

 

___________________ 
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§ 279 Dnr 2017/000257 08 

Organisationsberedningen - Ny politisk organisation 
för mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

Att under kommunfullmäktige inrätta en demokratiberedning med 7 

ledamöter med 7 ersättare. Beredningens presidie skall utgöras av 

Kommunfullmäktiges presidie. 

Att socialnämnden ska bestå av 9 ledamöter med 9 ersättare. 

Att barn- och Utbildningsnämnden ska bestå av 9 ledamöter med 9 ersättare. 

Att det ska råda personunion mellan valnämnden och demokratiberedningen 

Att kommunfullmäktiges gruppledamöten ska utgå.  

Att finansieringen för 2019 ska tas från oförutsedda medel 

Att finansieringen ska tas i beaktande för budgetarbetet inför 2020 

Att det ska vara en renodlad demokratiberedning, och inte en 

revisionsberedning.  

 

Sammanfattning 

Vid överläggningar inom den tillträdande alliansmajoriteten har det 

överenskommits att föreslå inrättande av en demokratiberedning med 7 

ledamöter och 7 ersättare.  

 

Vidare föreslås att med ändring i tidigare beslut KF 2018-06-18 § 111 att 

Socialnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden ska bestå av 9 ledamöter 

med 9 ersättare. 

 

Tillägg till tjänsteskrivelsen, och förslag till beslut, är:  

Att det ska råda personunion mellan valnämnden och demokratiberedningen 

Att kommunfullmäktiges gruppledamöten ska utgå.  

Att finansieringen för 2019 ska tas från oförutsedda medel 

Att finansieringen ska tas i beaktande för budgetarbetet inför 2020 

 

Vidare tillägg, och förslag till beslut, är: 

Det ska vara en renodlad demokratiberedning, och inte en 

revisionsberedning.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att  

 

Att under kommunfullmäktige inrätta en demokratiberedning med 7 

ledamöter med 7 ersättare. Beredningens presidie skall utgöras av 

Kommunfullmäktiges presidie. 

Att socialnämnden ska bestå av 9 ledamöter med 9 ersättare. 

Att barn- och Utbildningsnämnden ska bestå av 9 ledamöter med 9 ersättare. 

.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 111 

ny pol org Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

HR avdelningen  

Kommunfullmäktige 

Administrativa avdelningen      

 

___________________ 
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§ 280 Dnr 2018/000399 00 

Gullringens Simhall ekonomiska förening 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Ingela Nilsson Nachtweij (C), Marie 

Nicholson (M) och Helen Nilsson (S) ska ha ett möte med 

utvecklingsavdelningen kring Gullringens Simhall Ekonomiska Förening.  

 

Sammanfattning 

Anton Palmer, utvecklingsavdelningen, medverkar under dagens 

sammanträde. Helen Nilsson (S) informerar om läget för Gullringens 

Simhall Ekonomiska Förening.  

Ingela Nilsson Nachtweij (C), Marie Nicholson (M) och Helen Nilsson (S) 

ska ha ett möte med utvecklingsavdelningen kring Gullringens Simhall 

Ekonomiska Förening.  

 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Marie Nicholson (M) 

Helen Nilsson (S) 

Gullringens Simhall Ekonomiska Förening 

Utvecklingsavdelningen  

___________________ 
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§ 281 Dnr 2018/000012 002 

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningarna av 

delegationsbeslut.  

 

Sammanfattning 

Till ärendet finns två redovisade delegationsbeslut. Redovisning från mark- 

och exploateringsingenjören Sandra Torvaldsson samt kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

Beslutsunderlag 

Rekrytering BUN-chef § 311 KSAU 

Redovisning av delegationsbeslut till KS 2018-11-13 Mex 

 

___________________ 
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§ 282 Dnr 2018/000014 000 

Återrapportering från inbjudan, möten och besök 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen.  

Sammanfattning 

Ola Gustavsson (KD) har varit på workshop i Kalmar angående 

klimatanpassad dricksvattenförsörjning tillsammans med representanter från 

Miljö- och byggnadsförvaltningen samt VEMBA.  

 

Helen Nilsson (S) och Tomas Peterson (M) har varit på regiondagarna för 

Kalmar Län. Det var föredragningar av bland annat OECD och EU.  

 

___________________ 
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§ 283 Dnr 2018/000005 000 

Meddelanden 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Inför dagens sammanträde ligger 8 meddelanden: 

 

Första hjälpen vid psykisk ohälsa 

Delårsrapport 2018 Regionförbundet Kalmar Län 

Granskning delårsrapport revisorerna 

Revisionsrapport delårsrapport 2018 

Protokollsutdrag §112 

Missiv delårsrapport 2018 Regionförbundet Kalmar Län 

Information om Boverkets kommande enkäter 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 51(52) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 284 Dnr 2018/000006 000 

Inbjudningar 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Marie Nicholson (M), Helen Nilsson (S) och 

Peter Högberg (S) medverkar på turistbyråns säsongssummering 21 

november.  

 

Sammanfattning 

Säsongssummering 2018. Onsdagen 21 november i Rådhuset.  

Marie Nicholson (M), Helen Nilsson (S) och Peter Högberg (S) medverkar 

på säsongssummeringen.  

 

Beslutet skickas till 

Marie Nicholson (M) 

Helen Nilsson (S) 

Peter Högberg (S) 

Administrativa avdelningen 

___________________ 
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§ 285 Dnr 2018/000008 000 

Kommundirektören informerar 2018 

 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Lejonram informerar om: 

 

- Diskussion kring ITSAM. 

 

- Ansvar och roller inom kommunens verksamheter i samband med 

digitalisering.  

 

- Samrådsmöte med Hultsfred kommande fredag. 

 

- PWC-granskning kring GDPR. 

 

- Barn- och utbildningsnämnden. 

 

- Arbetsmiljö inom kommunen. 

 

- Lokalbehovet inom skolan.  

 

___________________ 

 


