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 § 266 Dnr 2020/000003 004 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Petra Whidotti (SD) att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll.      

 

___________________    
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§ 267 Dnr 2020/000008 101 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Efter tillägg av ärende 39 Avsiktsförklaring Lyftkranen 1 (Krönsmon) 

fastställer kommunstyrelsen dagordningen för dagens sammanträde.      

 

___________________    



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 7(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 268 Dnr 2020/000010 140 

Aktuellt inom näringslivet 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram sammanfattar å utvecklingschef 

Thomas Svärds vägnar. 

 

 mycket fokus på näringsliv och föreningsfrågor; möte på morgonen den 

30 juni på initiativ av Nossens Camping där kommunen berättade om 

sina möjligheter att stödja 
 

 i övrigt har några få företagsbesök gjorts som på ICA Nära i Storebro 

och Vibako i Vimmerby; positiva samtal 
 

 stängningen av Astrid Lindgrens Värld medför att övrig besöksnäring 

får en svår säsong; för många blir det en fråga om överlevnad; efter 

besked om stängningen kom en anstormning av avbokningar 
 

 olika påverkan utifrån branschtillhörighet; för vissa går det bra, för 

andra är situation mycket svår 
 

 viktigt för många företag att få prata om hur svårt det är; samtidigt finns 

det också en kraft bland företagarna och en insikt om att allt hänger 

ihop; en annan anda nu och det finns ändå gott hopp och framför allt 

mycket vilja 
 

 Vimmerbytillsammans veckomöten gör sommaruppehåll, men har 

skapat en mailtråd om någon i arbetsgruppen behöver kalla till möte 
 

 en el-parcykel är inköpt till äldreomsorgen via FKS och midsommartårta 

till våra boende inom äldreomsorgen har sponsrats av de två Rotary-

klubbarna           

 

___________________     
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§ 269 Dnr 2020/000011 80 

Utvecklingsavdelningen informerar 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram sammanfattar å utvecklingschef 

Thomas Svärds vägnar:    

 

 ett Utvecklingsråd genomfördes den 3 juni med fokus på ”post-corona” 
 

 ett möte genomfördes den 25 juni med representanter från kommunen, 

handeln, fastighetsägarna, turistbyrån, föreningslivet och företagarna; de 

positiva diskussionerna som uppstått i och med Vimmerbytillsammans 

fortsätter med nytt möte i slutet av augusti med fokus på syfte, mål och 

verksamhet/mandat för det fortsatta arbetet 
 

 Nya Turistmagasinet från Turistbyrån släpptes fredagen den 26 juni 

(delas ut till kommunstyrelsen) 
 

 nya aktiviteter genom vimmerbytillsammans med målet att skapa trafik 

till hemsidan www.vimmerbytillsammans.se för att där visa på allt det 

som finns att se och göra i kommunen utöver Astrid Lindgrens Värld 
 

 ett pressmeddelande görs idag (30 juni), kl 11 om 45 nya feriejobb som 

finansieras av staten; detta sedan handledarfrågan löst av utvecklings-

avdelningen 

 

Kommunstyrelsens ordförande Jakob Käll (C) informerar om tankarna på att 

ställa samman en skrivelse från kommunen till regeringen från ett alldeles 

särskilt drabbat Vimmerby till följd av stängningen av Astrid Lindgrens 

Värld, men också inställda stora arrangemang som Bullerby Cup och  

Semesterracet. Det är önskvärt att alla partier står bakom skrivelsen. 
 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom idén med en skrivelse. Förslag skickas 

ut till samtliga partier för godkännande. En presskonferens ordnas med 

anledning av skrivelsen. Den sker preliminärt torsdagen den 2 juli.      

 

___________________      

http://www.vimmerbytillsammans.se/
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§ 270 Dnr 2020/000012 00 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 

Sammanfattning 

Tommy Dahlgren, st f samhällsbyggnadschef/gatuchef sammanfattar 

 

Starkt sammanfattat är läget stabilt inom avdelningens samtliga verksam-

hetsområden, men några pågående projekt förtjänar att lyftas: 

 

 det sedan tidigare pågående ärendet om markanvisningsavtal i Nybble-

området ämnat för personalbostäder för Astrid Lindgrens Värld är, givet 

den nuvarande situationen, pausat 
 

 det planerade markbytet, också gällande delar av Nybble-området, skjuts 

något på framtiden intill dess att omständigheterna kring den befintliga 

masten på området utretts ordentligt 
 

 när det gäller nya tomter i Nosshult finns idag 16 intressenter i kön, sex 

har reserverat tomt 
 

 arbetet med lucktomter i samhället går vidare där det finns klara 

detaljplaner 
 

 försäljningen av lägenheter i Kiosken och Vendledal har inte riktigt tagit 

fart, två avtal klara i Vendledal, marknadsföringen intensifieras efter 

sommaren 
 

 Trafikverket har valt entreprenör för avfart till Krönsmon; för väg 

genom täkten väntar Vimmerby kommun besked från Länsstyrelsen, 

som dock bett om mer tid för sin hantering av ärendet          

 

___________________     
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§ 271 Dnr 2020/000013 026 

Arbetsmiljöfrågor i kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Jakob Käll (C) sammanfattar den särskilda 

arbetsgruppens arbete sedan 2019-09-30. 

 

Jakob käll redogör för  

 

 genomförda och/eller pågående aktiviteter 
 

 delvis genomförda aktiviteter; samt 
 

 planerade aktiviteter 

 

Kommunstyrelsen diskuterar kort utifrån redovisningen och är enig om att 

efterarbetet kommer att behöva fortgå under åtminstone hela 2020. Enighet 

råder också om vikten av att i möjligaste mån dra lärdom av liknande 

situationer i andra kommuner och hur de hanterats där.       

 

___________________     
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§ 272 Dnr 2020/000334 027 

Upphandling ledarprogram 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram redogör kort för det faktum att 

kommunstyrelsens arbetsutskott redan tagit beslut i ärendet, men att det är 

viktigt att hela kommunstyrelsen är informerad om bakgrund och planer. 
 

Upphandlingen ligger ute och förhoppningen är att den kommer att väcka 

intresse. 
 

Det är nu inte frågan om något nytt innehåll i utbildningen/träningen utan 

istället viss repetition, men framför allt fördjupning i det som tidigare tagits 

upp. 

 

Tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Bakgrund 

Vimmerby kommun har sedan 2012 arbetat med att utveckla ledarskapet 

inom koncernen, det är ett område där vi tillsammans - den politiska 

ledningen, förvaltningsledningen och fackliga organisationer alltid varit och 

är överens om att prioritera. 
 

Vi lutar oss mot forskning och egna erfarenheter där vi kan konstatera att ett 

väl fungerande ledarskap är avgörande för en god arbetsmiljö, medarbetarnas 

trivsel, en framåtskridande utveckling i verksamheten och en god ekonomi. 
 

Vi står nu inför utmanande tider med flera faktorer som vi bara kan sia om, 

andra är väl kända. Det är av största vikt att förbli/bli en framgångsrik orga-

nisation. Kraven på ett tryggt, stabilt och tillitsfullt ledarskap ökar. Utan att 

på något vis bortse från det politiska arbetet så handlar det troligtvis om att 

verksamheterna ska klara en ekonomi i balans och leverera ett visst överskott 

för att klara kommande behov av investeringar, vi ska leverera god kvalitet 

på levererade tjänster till kommunens invånare, vi ska öka attraktionskraften 

som arbetsgivare – vi behöver kunna rekrytera kompetenta och duktiga 

ledare och medarbetare samt att vi behöver arbeta vidare med att skapa 

ordning och reda/god intern kontroll och att bli en kommun i framkant när 

det gäller utveckling. Allt detta behöver vi skapa tillsammans.  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 12(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunens koncernledningsgrupp har en fortlöpande dialog om hur ledar-

skapet inom organisationen utvecklas i takt med att ledarutvecklingspro-

grammet pågått och pågår. Vi utvärderar bl a via resultat av medarbetarsök-

ningar m m. Vår bedömning är att programmet gett ledarna betydande 

insikter i konsten att få medarbetare engagerade och motiverade, vikten att 

vara trygg som ledare för att nå de mål vi har satt upp tillsammans. 
 

Vi vill fortsätta att ta ett gemensamt helhetsgrepp kring ledarskap inom 

koncernen och samtidigt fortsätta träna de metoder och verktyg som är av 

betydelse för ett framgångsrikt resultat. 
 

Därför är det också självklart för oss att satsa vidare på att utveckla ledare i 

vår organisation för att tillsammans kunna trygga alla medarbetare som gör 

oerhört viktiga insatser varje dag och som ska känna trygghet och tillit i sitt 

arbete.  

 

Aktuell situation 

Vi har sedan 2012 genomfört ledarskapsprogram för koncernens chefer och 

andra personer i som har ett betydande ledarskap. Vi har påbörjat ledar-

utvecklingen för politiker i ledande ställning. Programmet har varit baserat 

på Försvarshögskolans ledarskapsteorier och forskning. Utvecklande 

ledarskap (UL) och indirekt ledarskap (IL). 
 

Leverantör/konsulttjänst upphandlades då och ett program har genomförts 

sedan dess. Vi har för avsikt att fortsätta med ledarutvecklingsprogram för 

nyanställda chefer och personer som har ett betydande ledarskap, samt 

fortsätta att träna/vidareutveckla samtliga chefer/ledare i ett Ledarskaps-

program 2.0. 

 

Yttranden 

Innan frågan kommer som ett förslag till kommunstyrelsen har den kommu-

nicerats med koncernledningen och frågan har informerats i CESAM 2020-

05-19 och kommer behandlats i CESAM 2020-06-08. 

 

Bedömning 

Vi behöver ständigt träna och utveckla vårt ledarskap så att vi blir bra och 

framgångsrika ledare. Kommunen behöver fortsatt en kompetent och sam-

manhållen ledning som har förutsättningar att ta sig an och genomföra sina 

uppdrag. Intresset av att fortsätta utveckla sitt ledarskap är stort. Vilket är 

mycket tillfredsställande eftersom den inre lusten till uppdraget, motivation-

en och energin hos varje ledare är en förutsättning för att nå gott resultat. 
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Varje ledare (och medarbetare) ska ha en tydliggjord roll, uppgift och 

ansvarsområde samt känna sig trygg med/delaktig i vår gemensamma 

värdegrund. 
 

Våra värdeord som ska genomsyra ledarskapet och organisationen är: 

 

Ansvar 

Hög delaktighet, tolerans och hänsynstagande. Vi har respekt för uppställda 

mål, givna ramar och fattade beslut utifrån helhetsperspektiv. Vi tar ansvar 

för den gemensamma arbetsmiljön. 

 

Mod 

Öppenhet för nya tankar och en vidsynthet inför det obekanta. Vi vågar ta 

ställning/komma till beslut och att handla efter läge. Vi kommunicerar rakt 

och ärligt med respekt för varandras uppgifter. Bidrar till öppet klimat och 

motarbetar alla former av trakasserier. 

 

Fantasi 

Kreativitet, hopp och framtidstro. Vi har förmåga att se möjligheter istället 

för svårigheter. Vi har förmåga till anpassning och förändring efter rådande 

omständigheter. 

 

Vi vill fortsätta att skapa en organisation med tillit som grund. Då vet vi att 

engagemanget ökar för den uppgift vi har att lösa. I en organisation där 

motsatsen råder finns alltid onödigt energiläckage. Det är bara med lust och 

energi vi kan skapa ett Vimmerby tillsammans! 

 

Finansiering 

Inom respektive nämnds budgetram 2020- 2027. Koncernövergripande 

aktiviteter belastar kommunstyrelsen. 

 

Uppskattad kostnad/år: 
 

Ledarutvecklingsprogram 1.0 = 265 000:-/kurs  

Ledarutvecklingsprogram 2.0 = 110 000:-/kurs 

Strategisk ledning = 88 000:-/år 

Fackliga = 22 000:-/år 

Samtalsledare 44 000:-/år 

Politiken = 66 000:-/år 

 

___________________      
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§ 273 Dnr 2020/000014 00 

Kommundirektören informerar 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram redogör kort för att: 

 

 Indirekt ledarskap haft två värdefulla dagar, värdefull inriktning 
 

 det pågår diskussioner om infrastruktur, bland annat Ostlänken vilket 

också kopplar till dagens ärende om Stångådalsbanan (§ 281) 
 

 det nationella vädervarningssystemet kommer att ändras; idag för många 

klass 1-varningar utan egentligt värde, nytt system kommer att innebära 

varningar då det finns något at varna för 
 

 aktiviteter som Utvecklingsrådet, Vimmerbytillsammans och kontakten 

med externa aktörer är allt viktigare att hålla vid liv 
 

 visionsarbetet ska återupptas och kopplas till budgetarbetet 
 

 Linköpings kommun har gjort upphandling av programpaket/sam-

verkansplattform, valde inte Microsoft, utan Google, de sparar mycket 

pengar; ITSAM:s direktion har föreslagit att vi gör samma upphandling, 

blir ny samverkansplattform 
 

 kommunen leasar idag datorer/plattor av ITSAM; inriktningen är att vi i 

fortsättningen ska kunna göra på samma sätt med mobilerna 
 

 läget inom räddningstjänsten är stabilt; Vimmerby köper i viss omfatt-

ning in extra tjänst på säkerhetssidan från konsult      

 

___________________     
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§ 274 Dnr 2020/000175 44 

Corona/Covid-19 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram summerar läget. 

 

 Krisledningsgruppen haft möte varje vecka; nu sommarledningsgrupp, 

tillika krisledningsgrupp, varje tisdag kl 11  
 

 Läget i stort sett lugnt; barn- och utbildning tittar lite extra på bemanning 

inom förskolan; socialförvaltningen fortsatt under press, men läget är 

stabilt, inga bekräftade fall inom äldreboende/hemtjänst, men ökat antal 

orosanmälningar 
 

 Miljö- och byggnadsförvaltningen förbereder sig för sin tillsyn inom 

restaurangnäringen (ny lag) 
 

 Det finns en oro över bilden av Sverige som ett krisland bland vissa 

företag som verkar på den internationella marknaden; samtidigt ligger 

Vimmerby fortfarande bra till; vad kan kommunen göra för att sprida 

den senare bilden; kommunen har bjudit in 10-15 av de största företagen 

att höra av sig om de har behov, de som vill träffa kommunen bokas 

efterhand in för möten efter sommaren 
 

 En fortsatt utmaning att vissa kommuner går mycket långt i sina stöd-

insatser till näringsliv, föreningar och enskilda medborgare, vilket sätter 

press också på Vimmerby        

 

 

___________________     
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§ 275 Dnr 2020/000377 000 

Dataskyddssamordnaren informerar 

Sammanfattning 

Dataskyddssamordnare Stefan Malmborg informerar kommunstyrelsen om 

kommunstyrelseförvaltningens dataskyddsarbete.       

 

___________________      
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§ 276 Dnr 2019/000325 049 

Redovisning av oförutsedda medel 

Sammanfattning 

Ekonomichef Mattias Karlsson redovisar ställningen beträffande kommun-

styrelsens medel för oförutsett. 
 

Sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde har justeringar gjorts 

beträffande HR-avdelningens sedan tidigare reserverade medel. 
 

Efter justeringen återstår därmed 690 000 kr för oförutsett, dvs 500 000 kr 

mer än vad som redovisades för kommunstyrelsen 2020-05-26.        

 

___________________      



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 18(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 277 Dnr 2020/000266 042 

Budgetuppföljning per april 2020 

Sammanfattning 

Ekonomichef Mattias Karlsson inleder kort och konstaterar att 
 

 det per sista april är ganska stora avvikelser på barn- och utbildnings-

nämnden samt socialnämnden; men också beträffande samhällsbygg-

nadsdelen inom kommunstyrelseförvaltningen 
 

 det inte är en helt ny situation och att det under senare år, något 

förenklat, är finansförvaltningen som räddat ekonomin som t ex 

avkastning på pensionsmedel, men att det i år är mer osäkert kring hur 

börsen kommer att gå 
 

 kommunen ser hittills i år ett stort tapp på skatt, ca 25-30 mnkr, och 

även om staten sagt att de tänker täcka för detta 2020, ser det än mer 

utmanande ut i år än tidigare 

 

Förvaltningschefen redogör tillsammans med ordförande för barn- och 

utbildningsnämnden respektive socialnämnden för 
 

- budgetläget samt bakgrund till det inrapporterade förväntade under-

skottet 
 

- varför inga åtgärdsplaner lagts i nämnderna 
 

- hur budgetprocessen i nämnderna kan anpassas för att klara den nya 

tidsplanen 
 

Beträffande budgetprocessen så är den kraftigt försenad (liksom i många 

kommuner) och nu gäller det, givet förutsättningarna, att göra det bästa 

möjliga i den situation som är. Se beslut om tidplan i § 278! 
 

Ekonomichef Mattias Karlsson, barn- och utbildningschef Ola Karlsson och 

socialchef Anette Nilsson har tillsammans tittat på förutsättningarna. En 

uppenbar konsekvens av en senarelagd budgetprocess är att respektive 

nämnds delaktighet i processen blir mindre i processens tidiga skede. 
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Istället kommer nämndernas presidier att behöva ta ett större ansvar under 

hösten. Nämnden som helhet kommer ändå, liksom tidigare, att ta det 

slutliga beslutet om sin budget, dock först i december. 
 

Förvaltningen behöver så fort som möjligt får besked om ramar för att kunna 

påbörja arbetet med planering och budgetering.  
 

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) lyfter, tillsammans med Marie 

Nicholson (M), med referens till kommunstyrelsens uppsiktsplikt, frågan om ett 

yttrande från kommunstyrelsen med anledning av nämndernas redovisningar. 
 

Marie Nicholson redovisar i mejl till närvarande ledamöter majoritetens förslag 

till yttrande. 
 

Peter Högberg (S) föreslår att beslut tas efter lunch så att oppositionen ges tid att 

läsa och begrunda det lämnade förslaget. 
 

Efter lunch delar Lars Johansson (V) en modifierad version av majoritetens 

förslag till yttrande med övriga ledamöter. 
 

Ordförande ajournerar mötet och därefter presenterar Marie Nicholson (M) en 

något justerad version av Lars Johanssons (V) förslag om vilket kommunstyrel-

sen enas: 

 

”Kommunstyrelsen har mottagit nämndernas redogörelser och ser 

med oro på det ekonomiska läget i kommunen. En åtgärdsplan för 

att klara budget bör efterfrågas enligt KS uppsiktsplikt. Med 

anledning av den rådande krisen med covid-19 har kommunens 

förvaltningar svårigheter att komma tillrätta med ekonomin utan att 

samtidigt sprida stor oro och risker i våra verksamheter. 

Kommunstyrelsen uppmanar ändå förvaltningarna att söka de 

ekonomiska åtgärder som är möjliga under 2020, utan att riskera 

kommuninvånarnas säkerhet samt att påbörja arbetet med åtgärder 

för att klara budget 2021.” 

 

Yttrandet meddelas kommunfullmäktige 2020-09-21. 

 

___________________     
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§ 278 Dnr 2020/000167 041 

Budgetberedning 2021 med plan 2022-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. godkänna tidplan för fortsatt beredning av budget 2021 
 

2. budgetberedningen består av kommunstyrelsens presidium, utskotts-

ordförande samt en representant vardera för (SD) och (V) 
 

3. de som ingår i budgetberedningen arvoderas, med undantag för de med 

så kallad ”all inclusive”      

 

Sammanfattning 

Ekonomichef Mattias Karlsson inleder med en kort sammanfattning av läget 

och betonar det allvarliga i läget och att mycket ”lyser rött” just nu. Mattias 

påminner om att kommunen har ett högt kostnadsläge och att det nu handlar 

om att hitta sparområden och/eller att höja inkomsterna. 

 

Bakgrund 

Med anledning av Covid-19 och följdverkningarna inom de kommunala 

verksamheterna och hela världsekonomin har budgetarbetet fått flyttats 

framåt i tid och själva upplägget skiljer sig därmed från tidigare år. 
 

Förutsättningarna har dessutom blivit mer osäkra vad gäller befintliga- och 

nya statsbidrag, sysselsättning och kommunernas skatteunderlag. Planen nu 

är att KF på sitt möte den 16 november 2020 fastställer ramar, finansiella 

mål och skattesats. 

 

Tidplan 

 30 jun kommunstyrelsen beslutar om tidplan 

 26 aug SKR presenterar rapport via digital länk, förutsättningar ekonomi (samma 
ramar 2021 som 2020 som det ser ut nu, exklusive löner, hyror, 
kapitalkostnader): deltar gör budgetberedningen, nämndernas presidier samt 
bolagens presidier (inkl en representant för oppositionen) 

 17 sep socialnämnden: beslut om styrkort, mål, taxor och avgifter 
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 23 sep barn- och utbildningsnämnden: beslut om styrkort, mål, taxor och avgifter 

 29 sep kommunstyrelsen: beslut om styrkort, mål, taxor och avgifter 

 6 okt kommunstyrelsens arbetsutskott: beslut om ramar till nämnderna, finansiella 
mål och investeringsutrymme 

 16 nov kommunfullmäktige: fastställer ramar, finansiella mål och skattesats 

 9 dec barn- och utbildningsnämnden: beslut om detaljbudget 

 10 dec socialnämnden: beslut om detaljbudget  

 15 dec kommunstyrelsen: beslut om detaljbudget    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse budgetberedning 2021      

 

Beslutet skickas till 

Ledningsgrupp (koncern) 

Ekonomiavdelningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningens avdelningar 

Kommunens revisorer           

 

___________________      
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§ 279 Dnr 2019/000077 101 

Gränssnitt mellan utvecklingsavdelningen och 
Turistbyrån 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
 

1. ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att tillsätta en styrgrupp för att 

påbörja arbetet med att skapa en ny, gemensam organisation för utveck-

lingsavdelningen och Turistbyrån 
 

2. kommunstyrelsen utser två ledamöter att ingå i styrgruppen   

 

Sammanfattning 

Patric Engqvist, enhetschef och projektledare, utvecklingsavdelningen, ger 

en kort bakgrund. 

 

Tjänsteskrivelsen 

Bakgrund 

Det finns en otydlighet kring vilka arbetsuppgifter samt mål som ska han-

teras av utvecklingsavdelningen respektive turistbyråverksamheten.  
 

I dag så har utvecklingsavdelningen bland annat ansvar för kontakter med 

näringslivet men även turistbyråverksamheten arbetar med frågor om att 

Vimmerby kommun ska vara en bra plats för att arbeta, leva och bo på. 
 

Den förstudie/utredning som utvecklingsavdelningen fick i uppdrag av 

kommunstyrelsen att genomföra har entydigt visat på att om vi ska kunna 

jobba hållbart och långsiktigt så behöver det vara en verksamhet/ 

organisation som har ett tydligt uppdrag och ansvar för detta.  

 

Ärendet 

Utvecklingsavdelningen får i uppdrag att omgående tillsätta en styrgrupp 

som bör tillsättas i början på hösten 2020. Den bör bestå av deltagare från 

Vimmerby kommun, politiker från majoritet och opposition samt tjänste-
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personer, Vimmerby Turistbyrå, Vimmerby Handel, Företagarna Vimmerby, 

Fastighetsklubben, föreningslivet samt deltagare från en eller flera av 

kommunens större företag.  
 

Utvecklingsavdelning flyttar ut till Rådhuset samtidigt som Vimmerby 

Turistbyrås information och butik införlivas i Utvecklingsavdelningen 

samtidigt som Vimmerby Turistbyrås medlemmar och delägare samt 

befintlig styrelse ombildas till ett marknadsbolag med ansvar för magasin, 

hemsida, sociala medier samt andra marknadsaktiviteter.  
 

Styrgruppens målbild bör vara att inom några år ha skapat en organisation 

som jobbar i en form som på bästa sättet kan jobba hållbart och långsiktigt.  

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Vimmerby Turistbyrå ekonomisk förenings styrelse har informerats om det 

resultat som styrgruppen/advisory board för arbetet med gränssnittet mellan 

Vimmerby kommuns utvecklingsavdelning och Vimmerby Turistbyrå. 

Styrelsen ställer sig bakom resultatet. 

 

Finansiering 

Utvecklingsavdelningen köper idag tjänst av Vimmerby Turistbyrå ekono-

misk förening till en summa av 1 550 000:-. Den summan används för att 

införliva Vimmerby Turistbyrås informationsdel samt butik i utvecklings-

avdelningen.  

 

Beslutsgång 

Peter Högberg (S) gör ett tilläggsyrkande till det ursprungliga förslaget och 

föreslår att kommunstyrelsen utser två ledamöter att ingå i styrgruppen.  
 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Peter Högbergs förslag.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till KS 

Presentation för KS - med justering 2020-06-29 

Protokollsutdrag 2020-06-09 § 82 Gränssnitt mellan Utvecklingsavdelningen 

och Turistbyrån 

Upplägg utredning Turistbyrån - förstudie 

Protokollsutdrag 2019-05-07 § 148 Gränssnitt mellan utvecklingsavdelningen 

och Turistbyrån      
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Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen      

 

___________________     
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§ 280 Dnr 2020/000210 03 

Insatser för det lokala näringslivet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga tiden för upp till 3 månaders anstånd 

med betalning av fakturor efter begäran av företag att gälla till och med 

2020-12-31.     

  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-24 (§ 119) att, vid begäran, erbjuda 

företag upp till 3 månaders anstånd med betalning av fakturor. 

Beslutet var en del av ett större paket för att stötta det lokala näringslivet i 

Vimmerby både ur ett bredare perspektiv, men också ur ett längre tidspers-

pektiv.   

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-24 § 119 Insatser för närings-

livet i Vimmerby kommun 

Tjänsteskrivelse - Insatser för näringslivet i Vimmerby kommun, Id 70469 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Administrativa avdelningen      

 

___________________     
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§ 281 Dnr 2020/000228 532 

Stångådalsbanan - avsiktsförklaring 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. godkänna avsiktsförklaringen för Stångådalsbanan 
 

2. i kommande budgetprocesser avsätta 6 mkr för upprustning av 

Stångådalsbanan 

 

Sammanfattning 

Från Region Kalmar län har Vimmerby kommun mottagit ett förslag till 

investeringsplan och avsiktsförklaring för Stångådalsbanan.  
 

Avsiktsförklaringens syfte är att parterna ska verka för att nå en överens-

kommelse om ansvar och kostnader för genomförande av kommande 

åtgärder på Stångådalsbanan.  
 

I regional transportplan finns möjlighet att samfinansiera objekt utanför det 

egna planuppdraget. Kommuner har också möjlighet att medfinansiera 

investeringar i statlig infrastruktur med egna kommunala medel. Tanken med 

avsiktsförklaringen är därför att kommunerna längs Stångådalsbanan ska 

bidra ekonomist till projekt som ska öka funktionaliteten på banan.  
 

Ett första steg för att öka Stångådalsbanans kapacitet och funktionalitet är att 

bygga mötesspår i Rockneby. Kostnaden för ett mötesspår är beräknad till 

80-120 miljoner kronor. I den regionala transportplanen finns aviserat 50 

mkr till åtgärder längs Stångådals- och Tjustbanorna under perioden 2018-

2029. Regionala utvecklingsnämnden har tagit beslut om att dessa medel ska 

användas till mötesspår vid Rockneby. För att kunna genomföra satsningen 

krävs dock även en medfinansiering från kommunerna längs banan på 

resterande del av investeringsbeloppet.    
 

Kostnadsfördelningen av den del av investeringen som är tänkt att medfinan-

sieras av kommunerna länsbanan ska fördelas utifrån kommunstorlek. För 

Vimmerbys del torde detta innebära en medfinansiering på ca 6 mkr.  
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Finansiering 

Finansiering av mötesspår på 6 mkr vid Rockneby bör beaktas i kommande 

budgetprocesser.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-06-09 § 75 Stångådalsbanan - avsiktsförklaring 

Tjänsteskrivelse avsiktsförklaring Stångådalsbanan 

Protokollsutdrag 2020-03-31 § 42 Stångådalsbanan - avsiktsförklaring 

Förslag Avsiktsförklaring    

Förslag investeringsplan Stångådalsbanan      

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________     
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§ 282 Dnr 2019/000568 531 

Projektet Storebro busshållplatser & pendlarparkering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att gatukontoret får i uppdrag att teckna avtal om 

upplåtelse och ersättning för vägrätt och inskränkt vägrätt.  

 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren, Vimmerby kommun upplåter till Trafikverket med vägrätt 

och inskränkt vägrätt den mark som behövs för vägföretaget Små åtgärder i 

Småland 5/RV 23/34, busshållplats, nya busshållplatser och pendlarparkering 

i Storebro. Detaljer och ersättning enligt Trafikverkets avtalsförslag med 

deras ärendenummer TRV 2020/55079 enligt bilaga 1. 

 

Bedömning 

Trafikverket har påbörjat arbetet med samråd och projekteringen av 

ovanstående objekt. Avtalsförslaget angående vägrätt och inskränkt vägrätt 

gäller endast ersättningar för marken som åtgår i projektet och är inget 

förslag på kommunala drift- och underhållsåtaganden.  

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1(3). 

Avtal om upplåtelse av och ersättning för vägrätt mm, TRV 2020/55079.  

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________     
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§ 283 Dnr 2020/000320 214 

Planbesked för Uven 7 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens 

förslag, att 
 

1. ge positivt planbesked för ändring av detaljplan för Uven 7 och Uven 2, 

Vimmerby kommun 
 

2. ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att beställa detaljplan 

 

Sammanfattning 

Lagstöd 

PBL 5 kap §§ 2 och 5 Planbesked. 

 

Motivering till beslut 

Behovet av bostäder i centrala Vimmerby är stort. För att det kommunala 

bostadsbolaget ska kunna bebygga fastigheterna Uven 7 och Uven 2 behöver 

byggrätten samt byggnadshöjden utökas. 

 

Sammanfattning 

Gällande detaljplan medger användningen Bostäder och ett högsta våningstal 

på två våningar. Sökande avser att bygga tre våningar samt ta bort prickmark 

för att möjliggöra placering av en ny huskropp närmare gatan för ett bättre 

utnyttjande av innergården. 

 

Ärendebeskrivning 

Den sökande vill bebygga fastigheten med 30 hyreslägenheter i en första 

etapp. Byggnaden ska enligt förslaget placeras längs med Kampgatan. På 

fastigheten Uven 2 finns en byggnad som avses rivas. 
 

Nya detaljplaner i Vimmerby tas fram med missiv för att i ett tidigt skede 

bedöma om det är rimligt att ta fram en ny detaljplan. Beslut om att ge 

planbesked kan tas utifrån remissvaren. 
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I missivet har några punkter framkommit som behöver tas hänsyn till i 

detaljplanearbetet. 
 

Byggnaden på Uven 2 har tidigare använts som tandläkarklinik vilket 

innebär att en sanering kan komma att bli nödvändig. Vid schaktnings-

arbeten behöver man vara vaksam på avloppsrör som går ut till anslut-

ningspunkter i gatan. Rör, tillsynsbrunnar och rensbrunnar behöver 

demonteras och bortforslas på lämpligt vis. 
 

I norra delen av planområdet har bränslepumpar tidigare varit placerade. 

Särskild uppmärksamhet gällande bensinföroreningar krävs vid schakt-

ningsarbeten i denna del av fastigheten. 
 

Båda fastigheterna ligger inom riksintresse för kulturmiljövården i 

Vimmerby stad. Hänsyn behöver tas till kyrkans dominans i stadsbilden. 
 

Mindre dimensionerad spillvattenledning i Kampgatan, Parkgatan innehar 

resurser att ta emot spillvatten.  
 

LOD förespråkas i den mån det är möjligt, fördröjning på platsmark för 

dagvatten innan det når VEMAB:s dagvattenledning i Kampgatan krävs på 

grund av mindre dimension på dagvattenledning (225 mm).  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2020-06-10 § 93 Detaljplan 

för Uven 7 och Uven 2, Vimmerby kommun. Planbesked 

Remiss: Inledande undersökning av förutsättningarna för detaljplan Uven 7, 

Vimmerby kommun 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Vimarhem AB 

 

___________________    
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§ 284 Dnr 2012/000326 140 

Tomträttsavtal samt taxa på tomter på Krönsmon och 
Ceos 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

1. förlänga den sänkta taxan för tomtpris, 130 kr per kvm, på industri-

området Krönsmon 
 

2. sänkningen gäller till och med 2021-12-31    

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade i början av 2018 att tillfälligt sätta ned tomt-

taxan för Krönsmon till 130 kr per kvadratmeter. Sänkningen gällde till och 

med 2018-12-31. Därpå beslutade kommunfullmäktige att ånyo sänka taxan 

till 130 kr per kvm till och med utgången av 2020 (KF 2019-10-21 § 160). 

 

Aktuell situation 

Då den planerade infarten till Krönsmon försenats så uteblev effekten av 

tidigare nedsänkning av taxan. Den planerade infarten är nu på gång under 

2020 varvid frågan om sänkt taxa återigen blivit aktuell. Nuvarande taxa är 

175 kr per kvm. 

 

Bedömning 

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att en sänkning av taxan för tomt-

pris vore fördelaktig för att få igång etablering vid området.  
 

Sänkningen gäller till och med 2021-12-31, vid årets slut ska en utvärdering 

göras för att avgöra om sänkningen ska förlängas eller återgå till nuvarande 

pris på 175 kr per kvm.  
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Finansiering 

En sänkning på 45 kronor till 130 kronor innebär en värdeförändring på 

drygt 8 mnkr som kommunen redan har skrivit av.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Krönsmon taxa 2021-2022       

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-10-21 § 160 Tomträttsavtal samt 

taxa på tomter på Krönsmon och Ceos  

Protokollsutdrag 2018-01-29 § 14 Tomträttsavtal samt taxa på tomter på 

Krönsmon och Ceos 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________     
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§ 285 Dnr 2016/000533 431 

Reglering av sjön Yxern 

Sammanfattning 

Björn Holm, ekolog, miljö- och byggnadsförvaltningen informerar 

kommunstyrelsen om läget beträffande Yxern. 
 

Den vattendom som styr regleringen av sjön Yxern är sedan 1938 och nu 

börjar arbetet med ansökan om en ny vattendom närma sig slutet. 
 

Yxern är länets största sjö och ligger i både Vimmerby och Västerviks 

kommun varför de båda kommunerna har ett nära samarbete i frågan. 
 

Förslaget nu går ut på att riva den nuvarande regleringsdammen och åter-

ställa sjöns vattenståndsvariation till en naturlik situation, där vattenstånd 

och påföljande avbördning ur sjön samvarierar med nederbörds- och 

avrinningsförhållanden. 
 

Detta ska åstadkommas med biotopvård och bottenuppbyggnad i den 

utsprängda utloppsfåran upp- och nedströms dammläget. Utfyllnaden ska 

utföras på ett naturanpassat sätt, så att vandringsmöjligheter för akvatisk 

fauna återskapas över sjöns utlopp, mellan Yxern och Yxeredsån. 
 

Konsekvenser av en mer naturlig reglering är att Yxerns nivå blir jämnare än 

vid den styrda reglering som sker nu. Amplituden kommer variera med ca 

0,5–0,6 meter. Frekvensen av höga flöden i Yxeredsån påverkas i begränsad 

omfattning jämfört med risker vid nuvarande reglering. De höga flöden som 

kan uppstå i och omkring Yxeredsån bedöms därför bäst hanteras genom 

skyddsåtgärder vid enskilda objekt längs vattendraget. Behov av sådana 

åtgärder torde föreligga redan med befintlig vattenreglering. Flödet i 

Yxeredsån kan minska under torrperioder. 
 

När det gäller befintliga kraftverk beräknas produktionsförlusten av el i 

Totebo och Uddekvarns vattenkraftverk bli ca 57 MWh per år med 

föreslagen naturlik sjötröskel i Yxern. 
 

Då det gäller den biologiska mångfalden medför den föreslagna förändringen 

full passagemöjlighet för vattenorganismer mellan sjön Yxern och 

Yxeredsån – vilket på sikt krävs även för fortsatt tillfällig reglering. En väl 
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dimensionerad fiskväg/faunapassage vid Yxern skulle sannolikt medföra 

investeringsbehov på omkring 3-5 mnkr. Ytterligare investeringar för bättre 

drift- och övervakning för reglerprecision skulle uppgå till 0,75 – 1,5 mnkr.  
 

Några boende utmed ån kan drabbas av översvämningar av bryggor, viss oro 

vid Totebo bruk, vissa skyddsåtgärder kan behövas. 
 

Den tillfälliga, nuvarande regleringen räcker till och med den 23 mars 2021. 
 

Kostnader för utförandet enligt förslaget uppskattas till ca 3 mnkr och 

fördelas grovt enligt följande: förberedande åtgärder, projektering mm: 0,7 

mnkr; materialinköp, transport, hantering: 1,8 mnkr; samt oförutsedda 

kostnader (20 %): 0,5 mnkr. 
 

När det gäller finansieringen är Tekniska verken en stor intressent som vill 

betala. Bedömningen är att kommunen inte belastas så mycket ekonomiskt. 

Naturskyddsföreningen har också en fond som kan bidra. 

 

Den juridiska processen 
 

 Ansökan om utrivning av befintlig regleringsdamm ges in under hösten 

2020, och åtgärder i utloppet föreslås som skyddsåtgärd för utrivningen. 
 

 Ansökan om tillfällig omprövning av gällande dom ges in hösten 2020 

(förlängning) 
 

 Västerviks och Vimmerby kommuner står som sökande, och ansökning-

arna ges in samtidigt till mark- och miljödomstolen. 
 

 Slutligen om det blir något problem med exempelvis finansiering har 

man alltid möjlighet att inte ta domen i anspråk. 

 

En medborgardialog främst riktad till dem som bor utmed ån kommer att ske 

i Totebo 1 sep, kl 16-19 på initiativ av Västerviks kommun. 
 

Målet är att ta likalydande beslut i Vimmerby och Västervik under 

september.     
 

Slutgiltigt beslut i Mark- och miljödomstolen tas någon gång under 2021 

eller 2022.   

 

___________________      
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§ 286 Dnr 2019/000559 214 

Detaljplan Snövit 13 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens 

beslut, att överlämna detaljplanen för Snövit 13 med flera, Vimmerby 

kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  

 

Sammanfattning 

Lagstöd 

PBL 5 kap §§ 27-32 Antagandet av en detaljplan. 

 

Motivering till beslut 

En ny detaljplan behöver upprättas för att kunna utföra lantmäteriförrättning 

för bostadsfastighet. 

 

Sammanfattning 

Syftet är att anpassa detaljplanen till rådande användning och därmed 

legalisera de undantag som gjorts från tidigare detaljplan. 

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen har varit på granskning under våren 2020. Plankartan och 

planbeskrivningen har inte omarbetats efter granskningen. 
 

Detaljplanen bedöms vara klar att antas i enlighet med granskningsutlåtandet.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2020-6-10 § 90 Detaljplan 

för Snövit 13 med flera, Vimmerby kommun. Antagande 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Plankarta 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 36(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________     
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§ 287 Dnr 2020/000153 109 

Medborgarförslag om att satsa mer på infrastruktur för 
cykel 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse medborgar-

förslaget besvarat med hänvisning till pågående trafikstrategi.  

 

Sammanfattning 

Kommunmedborgare Annika Fundin föreslår i sitt medborgarförslag olika 

åtgärder inom cykelinfrastruktur. 

 

Bakgrund 

Vimmerby kommun satsar mer på infrastruktur för cykel. 
 

Kommunen bygger någon form av cykelväg längs Drottninggatan, från 

utfarten av Prästgårdsgatan (förbi Hälsocentralen) fram till rondellen vid 

Västra Tullportsgatan. 
 

Kommunen bygger någon form av cykelväg längs Västra Tullportsgatan, 

från rondellen vid Coop ner till ICA där cykelvägen börjar igen. 
 

Annika Fundin motiverar sina förslag med att tillgängligheten måste bli 

bättre för dem som inte åker bil. Utrymmet för cyklister skulle utvidgas i och 

med förslagen, och cykelbanor skulle få hela sträckningar utan avbrott. 

Förslaget innebär cykelstråk utmed sträckor där många människor rör sig 

varje dag.  

 

Aktuell situation 

Vimmerby kommun kommer att jobba med en cykelplan enligt 

Tjänsteskrivelse av trafikingenjör Maria Åkerö (2019/73/310 ID 67329). 

Framskrivning av cykelplan sker efter färdigställande av Trafikstrategi enligt 

SBU § 86. 
 

Denna åtgärd finns i kommunens investeringslista.  
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Denna åtgärd finns med i projektet Nordöstra centrum. 

  

Redovisning av inkomna yttrande 

För punkt 1-3 har inga yttrande tagits in då behov inte har funnits. 

 

Bedömning 

Punkt 1-3; ingen bedömning har gjorts då dessa punkter redan är behandlade 

i tidigare tjänsteskrivelser och projekt.   

 

Finansiering 

Punkt 1-3; Ingen ytterligare finansiering krävs.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2020-06-09 § 58 

Medborgarförslag om att satsa mer på infrastruktur för cykel 

Medborgarförslag om att satsa mer på infrastruktur för cykel, Id 70059 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________     
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§ 288 Dnr 2019/000327 109 

Medborgarförslag om belysning av gång- och cykelbana 
samt Norregårds kvarn 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå Storebro 

Intresseförenings, genom Inge Teodorsson, medborgarförslag om belysning 

på gång- och cykelbana från infarten av Strandvägen fram till Pelarnevägen 

samt vid Norregårds kvarn 

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Petra Whidotti (SD) reserverar sig mot beslutet.      

 

Sammanfattning 

Storebro Intresseförening genom Inge Teodorsson har inlämnat ett medbor-

garförslag om trafiksäkerhetsåtgärder som innefattar belysning på gång- och 

cykelbana samt vid Norregårds kvarn. 

 

Bakgrund 

Storebro Intresseförening genom Inge Teodorsson skickade 2019-05-22  in 

ett medborgarförslag om att det behövs belysning på gång- och cykelbana 

från infarten av Strandvägen fram till Pelarnevägen samt vid Norregårds 

kvarn och denna avslogs.  
 

Nu har Inge Teodorsson lämnat in ett nytt medborgarförslag med samma 

önskan. 

 

Aktuell situation 

Förlängning av belysningen på gång- och cykelbanan, från infarten av 

Strandvägen fram till Pelarnevägen (mörkaste delen). Sträckan innan 

utfördes av Melam nyligen, hösten 2018. Härmed blir belysningen komplett 

fram till det senast byggda bostadsområdet på sydvästra sidan av Pelarne-

vägen och företagen på sidorna av Pelarnevägen. Sträckningen är ca 200 m.  
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Det finns redan en kopplingspunkt vid gatubelysningen för gång- och 

cykelbanan.  

 

Redovisning av inkomna yttrande 

Inga yttranden har begärts in. 

 

Bedömning 

Samhällsbyggnadsavdelning anser att belysning behövs men att det inte 

finns täckning i budget för detta.  

 

Finansiering 

Inga kostnadsberäkning är gjord då det inte finns budget för nyetablering av 

ljuspunkter.  

 

Beslutsgång 

Petra Whidotti (SD) yrkar på återremiss för komplettering av uppgifter kring 

kostnadsaspekterna. 
 

Ordförande ställer Petra Whidottis yrkande mot det ursprungliga förslaget att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget och finner att kommun-

styrelsens bifaller det senare.      

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2020-06-09 § 59 Medborgar-

förslag om belysning av gång- och cykelbana samt Norregårds kvarn 

Medborgarförslag från Storebro Intresseförening gm Inge Teodorsson, ID 

66410 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________      
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§ 289 Dnr 2020/000335 00 

Klimatkompensation för tjänsteresor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att häva det ursprungliga 

beslutet (KF § 69/2015) med hänvisning till beslutet om policy för hållbar-

het.    

 

Sammanfattning 

Ärendebeskrivning 

Klimatkompensationens syfte är att driva verksamheternas vilja att skifta till 

fossilfria bränslen såsom biogas eller el. Den fonderade summan ska årligen 

utlysas till förmån för åtgärder och insatser för miljö- och klimatsatsningar. 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommuns transporter och resor med personfordon kompenseras 

med 2 % av total bränslekostnad per år. Verksamheternas kostnader för 

fossila drivmedel är alltså belagda med en administrativ avgift. Detta enligt 

kommunfullmäktiges beslut KF § 69/2015. Årets kompensation placeras i 

särskilt avsatta medel i årets budget. 

 

Motivering till beslut 

Rutin för klimatkompensation har sammanställts och bedöms uppfylla KF 

69/2015 om klimatkompensation gällande 2 % av total bränslekostnad samt 

2 % av beloppet av utgiven reseersättning då privat fordon använts i tjänst. 

Där också, att kommunstyrelsen beslutar om tilldelning.  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar kort nyttan av att genomdriva 

förslaget i ljuset av dels det arbete det medför, dels det faktum att kommunen 

kommit långt i sin omställning till av fordonsflottan till bl a biogasbilar. 
 

Jacob Käll (C) och Marie Nicholson (M) föreslår att arbetsutskottet ska 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att häva det 

ursprungliga beslutet (KF § 69/2015) med hänvisning till beslutet om policy 

för hållbarhet, vilket också utskottet beslutar.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-09 § 80 

Klimatkompensation för tjänsteresor 

Tjänsteskrivelse - Förslag till rutin för klimatkompensation, 2020-06-08 

Rutin för klimatkompensation, 2020-06-08, dnr 2020/000335, id 71801 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________      
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§ 290 Dnr 2018/000381 999 

Förslag till policy för hållbarhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för hållbarhet 

som styrdokument att gälla för Vimmerby kommunkoncern.  
 

Kommunstyrelsen beslutar att koncernledningen använder styrkort för 

hållbarhet som verktyg för vägledande uppföljning av policy för hållbarhet.  

 

Sammanfattning 

Arvid Lindblad, hållbarhetsstrateg, föredragning vid kommunstyrelsens 

arbetsutskott: 
 

Syftet med förslaget till policy är att hamna rätt i hållbar utveckling. 
 

Styrkortet ska uppfattas som varande av övergripande karaktär och som ett 

verktyg för uppföljning.  
 

De synpunkter som lämnats från nämnder, förvaltningar och bolag har 

samlats i särskild remissredogörelse. Synpunkter från såväl Hultsfreds som 

Vimmerby kommun redovisas då frågorna är ganska lika. Remissen har varit 

en givande process med flera nyttiga samtal om förslaget. Utöver ett antal 

redigeringar ligger det utskickade remissförslaget kvar som förslag till 

beslut. Synpunkter anses ha beaktats genom kommentarer och resonemang. 
 

Fokus och utgångspunkt för policyn är i huvudsak Agenda 2030 och vad den 

kan innebära för kommunen. Agendans fördel är att en hållbar process kan 

nås när intressenter för samtliga mål går i samma riktning. 
 

Policyn bidrar till att synliggöra kommunens påverkan från lokal till global 

nivå, men signalerar också att kommunen ser ett allvarligt läge. Ytterst syftar 

policyn till att stärka frågan och öka takten för omställning och utveckling. 
 

Arvid betonar slutligen att styrkortet och dess nyckeltal ska hanteras på ett 

pragmatiskt sätt: sådant som inte fungerar eller inte är relevant måste 

omprövas, justeras efter hand, kompletteras. En idé är att koncernledningen 
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hanterar nyckeltalen och att kommunstyrelsen tar beslut i samband med årlig 

uppföljning. 

 

Tjänsteskrivelsen 

Policy för hållbarhet och tillhörande styrkort är ett förslag på kommunens 

fortsatta inriktning för ett hållbart samhälle. Under vårvintern 2020 hölls 

remissrunda av förslaget. Inkomna remisser bifogas ärendet. Vissa 

redigeringar har skett utifrån remissvar och är i huvudsak sammanställda i 

remissredogörelse. 
 

Förslag till policy för hållbar utveckling och tillhörande styrkort är ett 

förslag från Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd. Förslaget i 

båda kommunerna är nära på identiska.  
 

Syftet med policyn är att kommunicera kommunens strävan och ange en 

riktning för ett hållbart samhälle. Målsättningen är att förslaget inte ska leda 

till ökade kostnader eller behov av extra personella resurser. Strävan är att 

istället styra befintliga kostnader och personal åt en hållbar riktning. 
 

För att följa utvecklingen har ett styrkort för hållbarhet tagits fram. Styr-

kortet utgår från de globala målen genom förslag på nyckeltal och målnivåer 

fördelat på de tre perspektiven för hållbarhet samt ett ytterligare perspektiv 

för ett lokalt genomförande. 
 

Efter nu avslutad remissrunda och avvägande föreslås att förslaget antas som 

styrdokument, för fortsatt arbete med åtgärder och genomförande för hållbar 

utveckling i kommunen. Koncernledningsgruppen har framfört förslag om 

att styrdokumentet ska användas utifrån koncernledningsgrupp och beslutas i 

kommunstyrelsen.  

 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-09 § 79 Förslag 

till policy för hållbarhet 

Policy för hållbar utveckling, 2020-05-12 

Förslag till styrkort, 2020-05-18 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________     
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§ 291 Dnr 2018/000181 000 

Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

1. kommunens representanter i styrelsen för Stiftelsen för bevarandet av 

Astrid Lindgrens gärning ska erhålla ett årligt arvode på 30 000 kr 
 

2. då kommunens ledamot är arvoderad enligt principen om ”all inclusive” 

utgår inget extra arvode 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) redogör för nuvarande 

ordning som innebär att Vimmerby kommun, i styrelsen för Stiftelsen för 

bevarandet av Astrid Lindgrens gärning, utser två ledamöter till stiftelsens 

styrelse. 
 

För närvarande är kommunstyrelsens ordförande en av kommunens leda-

möter. Därtill har kommunens jurist haft ett arvoderat uppdrag (till och med 

2020-03-31) som ledamot i stiftelsen ”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” 

(kommunstyrelsens protokoll 2018-11-13).  

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________     
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§ 292 Dnr 2020/000364 101 

Ny ledamot till kultur- och fritidsutskottet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Sandra Carlsson (C) till ledamot i kultur- och 

fritidsutskottet.      

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

HR-avdelningen      

 

___________________     
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§ 293 Dnr 2020/000365 101 

Ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Peter Karlsson (C) till ersättare i kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

Ekonomiavdelningen 

HR-avdelningen      

 

___________________     
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§ 294 Dnr 2020/000053 000 

Uppföljning av uppdrag givna av kommunstyrelsen och 
dess utskott 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad redovisning av status per 2020-06-

25 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 september 2020. 

 

Aktuell situation 

En andra genomgång har gjorts av de uppdrag som givits av kommunsty-

relsen och dess utskott och som märkts som uppdrag i ärende- och 

dokumenthanteringssystemet Ciceron liksom i möjligaste mån sådana 

uppdrag som givits i diskussion under icke beslutsärenden. Uppdrag som 

följts upp sträcker sig tillbaka till 2015. 
 

Tidigare har för kommunstyrelsens tre utskott redovisats status för av 

respektive utskott givna uppdrag.  
 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 49(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

I denna redovisning av uppdrag givna av kommunstyrelsen tas inte avslutade 

uppdrag upp. Dessa är 35 (av knappt 90 uppdrag). Av resterande uppdrag 

givna av kommunstyrelsen pågår 33; tre uppdrag har ännu inte påbörjats och 

för 16 i huvudsak relativt nyligen givna uppdrag är status oklar.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av uppdrag givna av kommunstyrelsens 

arbetsutskott, id 72090 

Sammanställning KS per 24 juni 2020, id 72096     

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningens avdelningar 

 

___________________     



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 50(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 295 Dnr 2020/000016 101 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Besluten redovisas i bilaga som del av detta protokoll.      

 

___________________      



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 51(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 296 Dnr 2020/000283 002 

Presidiebeslut om remittering av motioner, 
medborgarförslag etc 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens godkänner redovisningen av presidiebeslut.     

 

 

___________________     



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 52(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 297 Dnr 2020/000370 109 

Remittering: Motion om säkrare skolskjutsar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen remitterar motionen till samhällsbyggnadsavdelningen för 

beredning av svar.  

 

___________________       



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 53(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 298 Dnr 2020/000371 109 

Remittering: Motion om MicroMötesplatser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen remitterar motionen till utvecklingsavdelningen för 

beredning svar.  

 

___________________     



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 54(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 299 Dnr 2020/000378 109 

Remittering: Motion om lekredskap för funktions-
hindrade barn 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen remitterar motionen till samhällsbyggnadsavdelningen för 

beredning av svar.  

 

___________________      



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 55(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 300 Dnr 2020/000336 109 

Remittering: Medborgarförslag om att sätta Vimmerby 
kommun i centrum och få till en blocköverskridande 
överenskommelse rörande bredband i hela kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsens 

presidium för att bereda svar.  

 

___________________      



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 56(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 301 Dnr 2020/000015 000 

Meddelanden till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.      

 
Beslutsunderlag 

Styrelseprotokoll 28 maj 2020 (Vemab, Vifab; Venab; Vefab) 

Meddelande 92020 från SKRs styrelse om sammanträdesplan för 2021 

Protokoll kommunförbundet styrelsemöte 14 maj 

Protokoll Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor 200520 

Årsstämmoprotokoll Föreningen Energikontor Sydost 2020-05-29 

Fattat beslut att anta VerkSAM Diarium 

Handlingsprogram för en fossilbränslefri region, uppföljning 

Beslut för kännedom, DP Granen 13 

Protokollsutdrag KF 2020-06-15  § 76 Uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen 

Beslut, rapportering utförd intern kontroll, miljö- och byggnadsnämnden 

Nyhetsbrev om mottagning och bosättning av nyanlända juni 2020 

Protokollsutdrag 2020-06-24 § 95 Tillfällig lösning för Vimarskolans 

lokalbehov 

Sammanställning redovisning av partistöd 2019 

Protokollsutdrag KF 2020-06-15 § 76 Uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen  

Nyhetsbrev om mottagning och bosättning av nyanlända juni 2020 

Skrivelse till Kulturdepartementet från Vimmerby kommun, Vimmerby IF 

och Vimmerby MS       

___________________       



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 57(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 302 Dnr 2020/000017 101 

Rapportering från konferenser och sammanträden mm 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens konstaterar att många konferenser etc är inställda eller 

flyttade framåt i tiden på grund av covid-19 och att inget deltagande skett i 

något sådant sammanhang sedan föregående sammanträde.      

 

___________________       



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 58(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 303 Dnr 2020/000018 101 

Inbjudningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande med anledning av inkomna inbjudningar: 

 

Inbjudan till Beslut 

 SKR: SKR:s dialogmöten – kommunutred-
ningen, flera datum, zoom 

Den ledamot som önskar delta anmäler sig 
själv för deltagande. 

 SKR: SKR nätverksdag för medborgardialog 
och civilsamhällesfrågor, 2020-09-02, 
zoom-möte 

 Klimatkommission i Kalmar län: Transport-
utmaning i Kalmar län, 2020-10-08, Kalmar 

 Länsstyrelsen & Region Kalmar län: 
Uppdaterad inbjudan Agenda 2030-råd, 
2020-10-16, webbinarium 

      

 
Beslutet skickas till 

Anmälan görs av Liselott Frejd. Om det finns behov av bokning av even-

tuella resor och/eller boende – ta gärna kontakt med Liselott Frejd på 

administrativa avdelningen.      

 

___________________       



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 59(60) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 304 Dnr 2020/000376 

Avsiktsförklaring Lyftkranen 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner avtal om avsiktsförklaring beträffande 

Lyftkranen 1 på Krönsmon. 

 

Sammanfattning 

Tommy Dahlgren, st f samhällsbyggnadschef redogör kortfattat för den 

avsiktsförklaring som föreslås avtalas med Västerviksföretaget ACT. 

Avsiktsförklaringen gäller Lyftkranen 1 på Krönsmon som är den enda 

tomten på Krönsmon som är tillåten för drivmedelsförsäljning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring, ACT M&B AB, Krönsmon, Lyftkranen 1 

(tomt nr 1), Id 72061 

Avsiktsförklaring ACT M&B AB, Krönsmon, Lyftkranen 1 2020, Id 72062 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________      

 

 



Vimmerby kommun Id 72082 2020-06-24 
administrativa avdelningen/ME 

 

Anmälan av delegationsbeslut inom kommunstyrelseförvaltningen t o m 2020-06-24 (utom tidigare redovisade) 
 
ärendekategori ärende och beslut delegat delegatens namn dnr-nr datum för beslut 

Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

Under perioden har 3 st ansökningar beviljats och 0 st har 
avslagits 

trafikingenjör Bo Pedersen 2020/30/308 2020-05-01-2020-05-31 

Utfärdade nyttokort och 
transporttillstånd 

Under perioden har 4 st dispenser plus 21 st nyttokort 
utfärdats.  1 st transporttillstånd har beviljats 

trafikingenjör Bo Pedersen 2020/23/517 2020-05-01-2020-05-31 

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

trafikingenjör Bo Pedersen 2020/32/311 2020-05-01-2020-05-31 

Förordnande av p-vakter Under perioden har 0 st p-vakter förordnats trafikingenjör Bo Pedersen 2020/95/311 2020-05-01-2020-05-31 

Tillfälliga lokala trafikföre-
skrifter och väghållarbeslut 

Under perioden har 4 st lokala trafikföreskrifter, 5 st 
tillfälliga lokala trafikföreskrifter och 0 st väghållarbeslut 
beslutas (särskild förteckning finns) 

trafikingenjör Bo Pedersen 2020/94/311 2020-05-01-2020-05-31 

Upplåtelse av allmän platsmark 
år 2020 

Under perioden har 1 st upplåtelser beviljats trafikingenjör Bo Pedersen 2020/25/306 2020-05-01-2020-05-31 

Ansökan samverkansfond 
Djursdala SK 

Beviljat bidrag om 15 000kr för att bedriva sommarlovs-
verksamhet för barn i Stjärnevik under v. 26-27.  

utvecklingschef i samråd 
med föreningssamordnare 

Thomas Svärd  2020/000352 2020-06-12 

Stöd från utvecklingsavdel-
ningens pott om oförutsedda 
medel  

Stöd till naturrundan utvecklingschef i samråd 
med föreningssamordnare 

Thomas Svärd   2020-05-18 

      

 

 


