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 § 175 Dnr 2018/000076 041 

Budget 2019 med plan 2020-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte 

till något beslut.  

Sammanfattning 

Carolina Lejonram, kommundirektör, redogör för 

kommunstyrelseförvaltningens ekonomi. Det finns inga stora orosmoln för 

förvaltningen 2018, trots bland annat svårigheten att budgetera för torkan 

som var under sommaren. Man har under året arbetat systematisk med att 

sänka kostnaderna, vilket man lyckas med.  

 

Framtidens behov kretsar kring kommunikation med förhoppning på två 

kommunikatörer, strategiskt HR-arbete och en vaktmästarfunktion i 

kulturskolan.  

 

Den extra miljon kommunstyrelseförvaltningen har fått i budgetram 

kommunstyrelsen diskuteras samt möjligheten att ytterligare effektivisera 

verksamheten.  

Mattias Karlsson, ekonomichef, menar att det inte finns något extra utrymme 

just nu att ändra ramarna, utifrån prognoser.  

 

Investeringsbudget  

Diskussion kring investeringar vid näst KSAU. 

Mattias Karlsson, ekonomichef, presenterar budgetsiffror inom 

kärnverksamhet och dess jämförelsetal med andra kommuner. 

 

Till kommande möten ska övriga förvaltningschefer, förvaltningsekonomer, 

presidium och oppositionssamordnare bjudas in till budgetdiskussion.  

___________________ 
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§ 176 Dnr 2018/000252 001 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot nämnder 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in Anette Nilsson, socialchef, samt 

Birgitha Sahlin, barn- och utbildningschef, tillsammans med berörda 

tjänstemän och aktuella nämnders presidium till nästa KS-sammanträde för 

att informera om aktuellt läge kring behovsunderlaget för planerade 

byggnationer och platser inom vård- och omsorg, samt dess påverkan på 

verksamhetsdrift och investeringar.  

 .  

Sammanfattning 

Frågan har tidigare lyfts av Peter Fjällgård (V). Det är särskilt viktigt att 

kommunstyrelsen har god uppsikt över de övriga förvaltningarna. Anette 

Nilsson, socialchef, samt Birgitha Sahlin, barn- och utbildningschef, 

tillsammans med berörda tjänstemän och aktuella nämnders presidium bjuds 

in till nästa KS-sammanträde för att informera om förvaltningens arbete.  

 

Det medskick som kommunstyrelsen lämnar till barn- och 

utbildningsnämnden samt socialnämnden är att föredra aktuellt läge kring 

behovsunderlaget för planerade byggnationer och platser inom vård- och 

omsorg, samt dess påverkan på verksamhetsdrift och investeringar. När det 

gäller respektive investering och drift för fastighetsavdelningen så behöver 

Samhällsbyggnadsavdelningen delta för att skapa helhetsbild.  

___________________ 
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§ 177 Dnr 2017/000388 000 

Genomlysning av Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in Anette Nilsson, socialchef, samt Birgitha 

Sahlin, barn- och utbildningschef, tillsammans med berörda tjänstemän och 

aktuella nämnders presidium till nästa KS-sammanträde för att informera om 

aktuellt läge kring behovsunderlaget för planerade byggnationer och platser 

inom vård- och omsorg, samt dess påverkan på verksamhetsdrift och 

investeringar. 

 

Arbetsutskottet får i uppdrag att till nästa KSAU ta fram reflektioner och en 

sammanställning på de synpunkter som tidigare diskuterats. 

.  

Sammanfattning 

Tomas Peterson (M) redogör för den handlingsplan som barn- och 

utbildningsförvaltningen tagit fram, och de diskussioner som varit i KSAU 

kring denna.  

 

KSAU har i samtal med konsult Agneta Gatel tagit fram synpunkter på 

handlingsplanen. Arbetsutskottet får i uppdrag att till nästa KSAU ta fram 

reflektioner och en sammanställning på de synpunkter som tidigare 

diskuterats. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att aktuella siffror och statistik ska framgå vid 

återrapportering till kommunstyrelsen. Underlagen från nämnden bör vara 

tydligare.  

 

___________________ 
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§ 178 Dnr 2018/000374 519 

Kartläggning av strandskyddets inverkan på regional 
utveckling och tillväxt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner miljö- och byggnadsnämndens svar till 

Regionförbundet.  

Sammanfattning 

Sara Dolk, stadsarkitekt, redogör för remissvaret till Regionförbundet 

angående strandskyddets inverkan på regional utveckling och tillväxt. 

 

Claes Wetterström (M) yrkar bifall på nämndens förslag.  

 

Kommunstyrelsens ledamöter är eniga att besluta enligt miljö- och 

byggnadsnämndens förslag till svar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner miljö- och byggnadsnämndens svar till 

Regionförbundet.  

Beslutsunderlag 

MBN beslut § 128, 2018-08-22 Strandskydd i Kalmar Län 

Strandskydd remiss Regionförbundet - MBN presidium 

Beslutet skickas till 

Regionförbundet 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

___________________ 
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§ 179 Dnr 2017/000305 214 

Kv. Stören: Köpeavtal mellan Vimmerby kommun och 
RO Förvaltning fastighets AB  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna köpeavtal 

för Kv. Stören Etapp 2 (del av Vimmerby 3:3) mellan Vimmerby kommun 

och FB projekt Stören AB, köpeskilling enligt överenskommelse 190 000 

kronor respektive värderingspris 640 900 kronor.  

Sammanfattning 

Tillträde sker 2018-09-25. En direkt protokolljustering krävs för att detta ska 

vara möjligt. 

 

Bakgrund 

Säljaren är ägare till fastigheten Vimmerby 3:3 i Vimmerby kommun.  

 

Säljarens avsikt är att, när det är lämpligt, erbjuda tomtmark för bebyggelse 

av flerbostadshus genom att överlåta områden av Vimmerby 3:3 som 

exploateringsfastighet. 

 

Ett markanvisningsavtal för ovan nämnda exploateringsfastigheter har 

tidigare upprättats mellan Säljaren och Köparen. Detta köpeavtal är kopplat 

till det markanvisningsavtalet och innefattar ett markområde av fastigheten 

Vimmerby 3:3. 

 

Markområdet är i sin tur uppdelat i två delar (Del 1 och Del 2), vilket 

framgår av köpeavtalets kartbilaga (Bilaga 1).  

Aktuell situation 

Säljaren överlåter Markområdet (Del 1 och Del 2) till Köparen. 

 

Köpeskillingen är ETTHUNDRANITTIOTUSEN/190 000:-/ kronor för Del 

1 av Markområdet och SEXHUNDRAFYRTIOTUSENNIOHUNDRA/640 

900:-/ kronor för Del 2 av Markområdet. 

 

Ett värderingsunderlag ligger till grund för köpeskillingen 

(SEXHUNDRAFEMTIO/650:-/ kronor per kvadratmeter BTA), vilket 

regleras i tidigare upprättat markanvisningsavtal mellan Säljaren och 

Köparen, se Bilaga 4 i köpeavtalet. 
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Del 1 av Markområdet behöver saneras för att det ska kunna bebyggas. 

Köparen genomför och har kostnadsansvaret för saneringen. Säljaren och 

Köparen har därför överenskommit att avdrag ska göras med  

TVÅHUNDRATUSEN/200 000:-/ kronor på köpeskillingen. Köpeskillingen 

för Del 1 som anges i 3 § är justerad med avdraget för saneringen. 

 

Med anledning av köpeskillingens justering enligt ovan och med hänvisning 

till 14 § samt tidigare upprättat markanvisningsavtal, se Bilaga 4, åtar sig 

Köparen allt miljöansvar kopplat till Markområdet. 

 

Bedömning 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet bedömer försäljningen 

både gynnsam och säker att genomföra. Överenskommelser, villkor och krav 

framgår tydligt i både markanvisningsavtalet samt köpeavtalet. 

 

Finansiering 

Finansiering sker via mark- och exploateringsenhetens budget. 

 

Andreas Horste redogör för den övergripande ekonomiska kalkylen gällande 

Stören och hela projektet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna köpeavtal 

för Kv. Stören Etapp 2 (del av Vimmerby 3:3) mellan Vimmerby kommun 

och FB projekt Stören AB, köpeskilling enligt överenskommelse 190 000 

kronor respektive värderingspris 640 900 kronor.  

Beslutsunderlag 

Köpeavtal med tillhörande bilagor, id 62274 

Markanvisningsavtal med tillhörande bilagor, id 59325 

Tidigare upprättade köpeavtal. 

Planuppdrag, plankostnadsavtal och beslut avseende planändring. 

Samrådshandlingar: Plankarta samt plan- och genomförandebeskrivning 

enligt ovanstående.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 180 Dnr 2018/000387 214 

Detaljplan Uven 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte 

till något beslut 

Sammanfattning 

Sara Dolk, stadsarkitekt, redogör för detaljplan Uven, med förutsättningar 

för byggnation, antalet våningar och plankontorets rekommendationer. 

Storebrolyans presenterade förslag till byggnation är inom gällande 

detaljplan.   

.  

_________________ 
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§ 181 Dnr 2018/000068 253 

Försäljning av Snickaren 16, Gjuteribolaget 
Bearbetning i Vimmerby AB 2018: Köpeavtal, 
kreditupplysning, värdering, tjänsteskrivelse m.m 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna 

köpeavtal med tillhörande bilagor mellan Vimmerby kommun och 

Gjuteribolaget Bearbetning i Vimmerby AB rörande försäljning av 

fastigheten Snickaren 16, enligt värderat pris 4 900 000 kronor 

Sammanfattning 

Andreas Horste, gatuchef, redogör för historiken kring fastigheten. 

Kommunen överlåter fastigheten Snickaren 16 till Gjuteribolaget 

Bearbetning i Vimmerby AB 

Köpeskillingen är FYRAMILJONERNIOHUNDRATUSEN/4 900 000:-/ 

kronor, enligt värdering. 

Tillträde sker 1 november 2018. 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet bedömer försäljningen 

säker och lämplig att genomföra.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna 

köpeavtal med tillhörande bilagor mellan Vimmerby kommun och 

Gjuteribolaget Bearbetning i Vimmerby AB rörande försäljning av 

fastigheten Snickaren 16, enligt värderat pris 4 900 000 kronor 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2018-08-21 § 189 

Id 61886 Köpeavtal 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 182 Dnr 2018/000394 000 

Uppdrag att ta fram utformning av ny förskola vid 
Skyttehagen del av Vimmerby 3:3 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen påminner om uppdraget att 

samhällsbyggnadsförvaltningen tillsamman med barn- och 

utbildningsförvaltningen redogöra för uppdraget om utformning av ny 

förskola.  

 

Sammanfattning 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, berättar om arbetet kring 

framtagningen av den nya förskolan. Underlag kring utformning ska ske i 

samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen.  

 

Jakob Käll (C) menar att det underlag som finns idag kring ärendet är för 

tunt, och Miklos Hathazi instämmer. Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, 

berättar vidare att det är barn- och utbildningsförvaltningen som ska driva 

frågan i första hand.  

 

Tomas Peterson (M) föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen ska 

redogöra för hur de planerar att gå vidare med byggnationen av förskolan. 

___________________ 
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§ 183 Dnr 2016/000554 311 

Asfaltsplan för Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte 

till något beslut 

 

Sammanfattning 

Andreas Horste, gatuchef, redogör för den asfaltsplan som 

kommunfullmäktige tidigare beställt. 

Investeringsbehovet framöver är stort, och diskussion förs kring 

ägandeförhållanden mellan kommun och enskilda vägar och driftskostnader.  

 

___________________ 
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§ 184 Dnr 2018/000123 826 

Omläggning av naturgräs Ceos 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att bevilja 100tkr för att färdigställa naturgräset på Ceosvallen.  

 

Att finansiering sker via oförutsedda medel.  

Sammanfattning 

2018-03-06 beslutade KSAU att öppna upp igångsättningen av 

investeringsprojektet naturgräs på 200tkr. Vimmerby kommuns 

driftavdelning påbörjade arbetet med att byta ut underlaget i gräset och 

plantera/så nytt gräs. De ekonomiska förutsättningarna på 200tkr räckte 

dessvärre bara till 2/3 av den gräsytan som skulle läggas om och nu finns det 

behov av ytterligare 100tkr för att få klart den sista tredjedelen och 

färdigställa hela gräsytan på Ceosvallen. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att bevilja 100tkr för att färdigställa naturgräset på Ceosvallen.  

Att finansiering sker via oförutsedda medel.  

Beslutsunderlag 

id 61937 Ny skrivelse angående naturgräs Arena Ceos 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 185 Dnr 2018/000353 821 

Entré Arena Ceos 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till utvecklingsavdelningen.  

Sammanfattning 

Under 2010 påbörjades arbetet med konstgräsplanen på Ceosvallen och den 

färdigställdes under våren 2011. Byggnation av nytt omklädningsrum 

färdigställdes under 2014. En del arbete kvarstår att göras på Arena Ceos, 

men alla investeringar stoppades i och med besparingar 2015 och 2016. År 

2017 färdigställdes läktaren. Nytt avtal med Vimmerby IF pågår och är ännu 

inte klart i väntan på arbetet kring analysen kring föreningsbidragen och 

färdigställandet av de nya bidragsformerna. 

 

 

Erik Paulson (C) yrkar återremittering med hänvisning till att kommunen ska 

lösa parkeringssituationen i samband med entrén.  

Yrkandet lyder: 

Vi har uppmärksammat att vägen mellan rondellen och entrén till Arena 

Ceos med jämna mellanrum används som parkering vid hämtning och 

lämning vid träningar trots att stoppförbud råder. 

 

Om nu detta vägavsnitt används som ”snabbparkering” så tyder detta på att 

det eventuellt finns ett behov av att ha en zon för av- och påstigning närmre 

fotbollsplanerna. 

 

Därför skulle vi vilja veta vad det skulle ge för merkostnad att i samband 

med planerade asfalteringsarbeten även utöka/bygga om för en av- och 

påstigningsparkering samt inhämta föreningarnas hållning i ärendet. 

 

Ordförande ajournerar mötet för enskild överläggning i partierna.  

13:55-14:05 

 

Erik Paulson (C) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar återremiss. 

Claes Wetterström (M) yrkar återremiss. 

Ola Gustafsson (KD) yrkar återremiss. 

 

Peter Högberg (S) kommer med ett tilläggsyrkande till Erik Paulssons (C) 

yrkande. 
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Tilläggsyrkandet lyder: 

Eller andra åtgärder för att öka tryggheten vid av-och påstigning. 

 

Ordförande finner att en enig kommunstyrelse ställer sig bakom Erik 

Paulsons (C) yrkande med Peter Högbergs (S) tillägg.  

 

Förslag till beslut 

Att bevilja 260tkr för att färdigställa Entré till Arena Ceos.   

 

Att finansiering sker genom oförutsedda medel.  

Beslutsunderlag 

Id 61936 Entré Arena Ceos 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 186 Dnr 2018/000012 002 

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Sammanfattning 

Carolina Lejonram, kommundirektör, redogör för anmält delegationsbeslut. 

Tjänstemannaberedningen kommer att se över arbetssättet med 

delegationsbeslut, så redovisningen blir rätt.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut bisyssla, Carolina Lejonram 

Redovisning av delegationsbeslut, trafikadministratörens åtgärder 

Id61456, Delegationsbeslut förordnande parkeringsvakt 2018-2019 

 

___________________ 
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§ 187 Dnr 2016/000265 109 

Medborgarförslag om planteringar runt damm och 
utmed gångbana vid Vimarhaga 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget med motiveringen att ekonomiska förutsättningar för 

plantering och skötsel av träd och buskar vid Vimarhaga saknas inom 

Samhällsbyggnadsavdelningen.  

 

Sammanfattning 

Ärendet 

Medborgarförslag har lämnats in av boende på Borgaregatan i Vimmerby. 

Vi som bor vid området kring dammen vid Vimarhaga/Borghaga tycket att 

det är för mycket öppen yta mellan dammen och parkeringen. Vi vill därför 

se plantering av träd på nämnda yta och även växter och blommor runt 

dammen så att området ser trevligare ut. Vi blev lovade en allé utmed den 

nylagda gångbanan som går längs med baksidan på våra hus. Den vill vi att 

ni planterar nu för att området skulle se mycket trevligare ut då. 

 

Bedömning 

Ett förslag till plantering har tagits fram, dels runt dammen men även vid 

gångbanan. Planteringsförslaget innebär att området runt dammen planteras 

med grupper av blommande buskar/vildrosor. Uppe vid den nyanlagda gång 

och cykelvägen planteras träd i grupper som delar av ytan. Dessa båda 

åtgärder gör att ytan skärmas av mot parkering/väg samt att de ger ett fint 

blickfång när man passerar på ringleden. 

Samhällsbyggnadsavdelningen ställer sig positiva till plantering av buskar 

och träd vid Vimarhaga för att ge området en trevligare karaktär. Dock ger 

dagens ekonomiska situation, samt de sparbeting som åligger avdelningen, 

inget utrymme att plantera och sköta detta.  

 

Finansiering 

Träd 25 st.   62.500 kr 

Buskar   15.000 kr 

Urgrävning, matjord, plantering mm 25.000 kr 

Summa   102.500 kr   

Därutöver tillkommer årlig kostnad och personal för skötsel.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget med motiveringen att ekonomiska förutsättningar för 

plantering och skötsel av träd och buskar vid Vimarhaga saknas inom 

Samhällsbyggnadsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av boende på Borgargatan 9. 2016-04-21 Id 

51268 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 106, 2016-04-25 

Arbetsutskottets beslut 2018-08-21 § 187 

Planteringsförslag 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 188 Dnr 2018/000136 040 

Granskning av projektstyrning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna liggande tjänsteskrivelse med svar 

till kommunens revisorer.  

Sammanfattning 

PwC Sverige har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 

granskning av kommunens projektstyrning i allmänhet. Revisionsrapporten 

blev klar i januari 2018. Ledfrågan i revisionen var: ”Är kommunens 

styrning, ledning och uppföljning av pågående projekt tillräcklig och finns 

en erforderlig intern kontroll.” 

Revisionen har granskat kommunens gällande styrande dokument, om det 

finns tillräcklig intern kontroll och riktlinjer om hur löpande rapportering 

och slutrapportering ska ske, uppföljning vid en senare tidpunkt och hur 

kommunen hanterar lärdomar och erfarenheter från tidigare genomförda 

projekt. Slutsatserna i revisionsrapporten belyser vissa förbättringsområden.  

 

En arbetsgrupp med representanter för samtliga förvaltningar föreslås att 

med start hösten 2018 ta fram ett styrdokument för projekt, en projektmodell 

och arbetsmetodik som ska vara tillämpbar till alla sorters projekt som 

förekommer i kommunen, utvecklingsprojekt så väl som investeringsprojekt, 

utifrån de slutsatser som görs i granskningsrapporten. I detta arbete föreslås 

också ingå åtgärder enligt rapportens synpunkter kring internkontroll.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna svaret till 

kommunens revisorer.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse svar till kommunens revisorer avseende revisionsrapport 

Styrning av projekt, 2018-08-16.  

Arbetsutskottets beslut 2018-08-21 § 187 

Beslutet skickas till 

Ulf Svensson, Revisor 

 

___________________ 
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§ 189 Dnr 2018/000256 31 

GC-väg Gullringen investeringslista framskrivning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att bygga GC-väg i Gullringen längs med Storgatan till en kostnad för  

700 000 kr 

 

att finansiering sker med likvida medel 

Sammanfattning 

Ola Gustafsson (KD) har genom motion väckt frågan om behovet av en 

förlängning av den befintliga gång- och cykelvägen längs med Storgatan i 

Gullringen. Storgatan trafikeras av tung trafik och behovet av en utbyggnad 

av befintlig gång- och cykelväg har lyfts fram vid arbetet med den lokala 

utvecklings- och översiktsplanen 2007 och vid politikercaféet i Gullringen i 

september 2009. Den aktuella gång- och cykelvägen upphör idag i höjd med 

Idrottsgatan. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att en utbyggnad som 

medför en sammanhållen gång- och cykelväg från Kvarngatan till Sjöstigen 

verkligen blir utförd. En förlängning skulle innebära en säkrare skolväg för 

skolbarn och andra oskyddade trafikanter.  

 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningen har vid samtal med trafikverkets 

representanter diskuterat frågan. Trafikverket ställer sig i princip positivt till 

att bygga GC-väg längs den ca 400 m långa sträcka där det i dag saknas, men 

sagt att det tar tid om Trafikverket ska bygga den. En utbyggnad av GC-

vägen sker lämpligast parallellt och i anslutning till länsväg 822. Själva GC-

vägen planeras att byggas under hösten 2018 i kommunens regi. Det bör 

dock avvaktas med att asfaltera tills våren 2019 så att eventuella sättningar 

kan justeras före.  

 

 

 

 

 

Finansiering 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23 KF § 260 får inga 

investeringar påbörjas utan särskilda beslut i fullmäktige, som ska åtföljas av 

en lista på redan fattade beslut samt finansiering och totalt låneskuld.  
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Finansiering föreslås ske genom likvida medel. Ett nytt projekt som innebär 

en utökning av befintlig investeringsram. 

Vimmerby kommun skuld per 2018-06-19 är ca 479 miljoner 

 

Då är ej bolagen inräknade. 

189 miljoner är ett leasinglån till VEMAB. 

 

Tidigare fattade beslut om investeringar är: 

 

KF § 15, 260 tkr, Campus 

KF § 241, 1 592 tkr, Folkets park 

KF § 268, 200 tkr, Lillån 

KF § 37, 1 410 tkr, Fiberinvestering  

KF § 122, 1 600 tkr, Tillbyggnad av personalutrymmen på Villekulla

  

KF § 87, 782 tkr, Renovering av Boken 2, Prästgården vid Näs 

KF § 90, 3 000 tkr, Installation av ventilation i Södra Vi skola 

KF § 91, 1 000 tkr, Energieffektiviseringar 

KF § 92, 1 000 tkr, Verksamhetsanpassningar 

KF § 93, 2 000 tkr, Omläggning av del av tak – stadshuset 

KF § 94, 1 600 tkr, Projektering av A-L skolan 

KF § 95, 1 300 tkr, Nytt passersystem och skalskydd –stadshuset 

KF § 96, 100 tkr, Vackra Vimmerby 

KF § 198, 932 tkr, Ceosvallen, iordningställande 

 

Summa KF beviljade investeringsprojekt till sista maj, 48 250 tkr. 

 

 

Ola Gustafsson (KD) och Peter Högberg (S) yrkar bifall.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att bygga GC-väg i Gullringen längs med Storgatan till en kostnad för  

700 000 kr 

att finansiering sker med likvida medel 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Maria Åkerö, GC-väg Gullringen, ID 60934 

Motion väckt av Ola Gustafsson (KD) (ID 2010.1967). 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 149, 2010-08-30. 

Kommunstyrelsens beslut KS § 198, 2010-09-07. 
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Kommunstyrelsens beslut 2014-05-13 § 187, ”Utredning av 

investeringskostnad för komplettering av GC-väg i Gullringen – Uppdrag” 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande daterad 2014-05-04 utred 

investeringskostnad för komplettering av GC-väg i Gullringen, ID 45275 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande daterad 2014-08-11 Förslag att 

komplettera GC-vägen i Gullringen, ID 45669 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 25(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 190 Dnr 2018/000334 109 

Medborgarförslag om fler förskoleplatser i Djursdala 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen remitterar medborgarförslaget till barn- och 

utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger medborgarförslag om fler 

förskoleplatser i Djursdala inlämnat av Ida Myrsäter med flera personer 

boende i Djursdala. 

 

I Djursdalabygden väntar många, minst ett 10-tal, barn på att få en plats på 

ortens förskola Backsippan, men som det ser ut just nu kommer de få vänta 

länge, med kötider på 2-3 år. En del av barnen som står i kö/omplaceringskö 

kommer med stor sannolikhet inte få möjligheten att gå på förskola på den 

ort där de bor och senare kommer att gå i skola på. Det är något som vi 

föräldrar tycker är en stor förlust. Dels med tanke på resor som barnen 

behöver göra till förskola på annan ort samt otryggheten i att få en helt ny 

klass med helt nya personer senare vid skolstart. Barnen bor och lever i 

Djursdala, och vi borde ge dem möjligheten att gå på förskolan som ju finns 

i bygden. Idag har Djursdalabygden vuxit ur de befintliga förskolelokalerna, 

men med ansvar, mod, fantasi och samarbete anser vi att man kan, likt på 

flera andra enheter i kommunen, skapa fler förskoleplatser för att alla som 

vill ska få möjligheten att gå på förskola på den ort där de bor och senare 

kommer att gå i skolan på.  

 

Vårt förslag är att man utökar antalet platser på förskolan i Djursdala på 

följande sätt. 

 

-Utökar samarbetet med skolan och fritidshemmet, och utnyttjar lokaler som 

under vissa tider inte används av skolan. Starta en 4-5-årsgrupp som kan 

utnyttja skollokaler, fritids och gymnastiksalen, då minskar trycket på 

befintlig förskolelokal och fler kan få plats på förskolan.  

 

-Utnyttja den vackra omgivningen med skog, betesmarker och kulturmarker 

kring förskolan, låt pedagogerna använda utomhusmiljön som ett verktyg för 

att ta till vara på barnens fantasi och vetgirighet. Utöka barnens utevistelse 

genom att starta exempelvis en Skogsmulle-förskola eller en I ur och skur-

förskola, och minska på så sätt trycket på befintlig förskolelokal. 
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Över tid är dessa lösningar bra, inga större investeringskostnader och 

lösningarna är flexibla om det blir mindre barnkullar i framtiden. Vi ser en 

enkel lösning utan att behöva bygga ut eller tillsätta moduler. Genom att ge 

barnen i Djursdala möjlighet till deras förskola på orten minskar trycket på 

övriga förskolor i kommunen.  

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 
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§ 191 Dnr 2018/000316 060 

Förslag att ge kommunstyrelsens ordförande uppdrag 
att nå uppgörelse angående byggnad i Gullringen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Tomas Petersons (M) återrapportering.  

Sammanfattning 

Tomas Peterson (M) informerar om sina samtal med Gullringshus. 

Gullringshus menar att det inte är aktuellt att ändra beslutet att riva 

Gullringshus kontor.  

 

___________________ 
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§ 192 Dnr 2018/000086 805 

Riktlinjer för samverkansfond för civilsamhället, 
revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner revidering nr 2, i Riktlinjer för 

samverkansfond för civilsamhället samt 

 

Att ändringen ska gälla från och med 2018-09-15.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-06 att ändra viss text i Riktlinjer för 

samverkansfond för civilsamhället. En sak som ändrades var vem som tar 

besluten. I dagsläget är det utvecklingschefen, som i samråd med 

kommunstyrelsens arbetsutskott, beslutar ansökningar upp till 100 tkr. 

Därefter upp till 400 tkr tas beslutet av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Utvecklingsavdelningen ser att många ansökningar är kring summan 25 000 

kr och lägre. Därför blir det smidigare i arbetet kring dessa ansökningar om 

utvecklingschefen tar dessa beslut, i samråd med föreningssamordnaren. 

Ansökningar mellan 25 001 kr – 100 000 kr beslutas av utvecklingschefen i 

samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott och mellan 100 001 kr – 400 

000 kr tas beslutet av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall på utvecklingsavdelningens förslag.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna revidering nr 2, i 

Riktlinjer för samverkansfond för civilsamhället samt 

 

Att ändringen ska gälla från och med 2018-09-15.  

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering nr 2 i Riktlinjer för samverkansfond för civilsamhället, 

Dnr 2018/86, Id 61947. 

Tidigare fastställda riktlinjer av kommunstyrelsen, Dnr 2018/86,  

Id 59472. 

Arbetsutskottets beslut 2018-08-21 § 190 

Beslutet skickas till 
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Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 193 Dnr 2018/000251 31 

Enkelrikta Storgatan mellan Kyrkogårdsgatan och 
Västra Torggatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet utgår från dagens sammanträde.  

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att enkelrikta Storgatan i Vimmerby 

mellan Kyrkogårdsgatan och Västra Torggatan. Detta för att möjliggöra för 

parkering på Storgatans södra sida. 

 

Ärendet utgår och kommer att tas upp vid senare tillfälle.  

Förslag till beslut 

Att enkelrikta Storgatan i Vimmerby mellan Kyrkogårdsgatan och Västra 

Torggatan enligt karta med ID 60917.  

Beslutsunderlag 

Karta med ID 60917 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 194 Dnr 2018/000199 311 

Gatunamnsbyte Spegelgatan/Bolagsgatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge namnberedningskommittén i uppdrag att 

göra en namnkorrigering av gatunamnen för Spegelgatan och Bolagsgatan.  

 

Sammanfattning 

Mittdelen av Spegelgatan såldes 2013 till STG då de skulle bygga ut sin 

verksamhet. Just nu är alltså Spegelgatan delad i två delar. Detta försvårar 

navigering till bland annat STG. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att 

det ges i uppdrag till namnberedningskommittén att korrigera indelningen av 

Bolagsgatan och Spegelgatan.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge namnberedningskommittén i uppdrag att 

göra en namnkorrigering av gatunamnen för Spegelgatan och Bolagsgatan.  

Beslutsunderlag 

Bolagsgatan före ID 61476 

Bolagsgatan efter ID 61475 

Spegelgatan före ID 61477 

Spegelgatan efter ID 61478 

Arbetsutskottets beslut 2018-08-21 § 193 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 195 Dnr 2018/000382 999 

Medfinansiering från kommunerna fr o m 2019 
avseende bildande av regionförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte 

till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Helen Nilsson (S) redogör för diskussionerna kring bildandet av 

regionförbund.  

 

Beslutsunderlag kommer från länsstyrelsen framöver.  

 

___________________ 
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§ 196 Dnr 2018/000008 000 

Kommundirektören informerar 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte 

till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Carolina Lejonram, kommundirektör.  informerar om händelser under 

sommaren med bland annat torka, foderbrist och bränder. Vimmerbys 

räddningstjänst tjänstgjorde i grannkommuner.  

Vidare informerar Carolina Lejonram, kommundirektör, om förvaltningarnas 

arbete under sommaren, och den varierade ansträngningen och belastningen. 

Värmegenomlysning kring extra varma platser och möjlighet att ha kylda 

platser i kommunala arbetsplatser, så som äldreboenden och skolor, 

diskuteras.  

 

Tomas Peterson (M) föreslår rikta ett särskilt tack till räddningstjänstens 

insatser under sommaren. 

Tomas Peterson (M) föreslår uppmärksamma socialnämnden att personal 

gjort ett bra jobb under sommaren trots värmen. Kommunstyrelsen är enigt i 

att uppmärksamma personalen.  

 

Ny BUN chef ska anställas och rekryteringsprocessen är igång, men inte 

slutförd. 

 

Granskningen av Vimarhem diskuteras, samt ansvarsgränser mellan 

moderbolag och dotterbolag och hur ärendeflöden fungerar. 

Vimmerby kommuns förvaltning AB uppdrar till det egna bolagets VD samt 

till Vimarhem AB och Vimmerby energi och miljö AB att ta till sig signaler 

från granskningen och ta fram åtgärder på förbättringsarbete.  

Ledning och styrning är i fokus.  

 

Samrådsmöte med Hultsfred 

På agendan var miljö och bygg, vår gemensamma förvaltning. Det 

presenterades positiva bilder med nöjdare invånare och snabbare hantering 

av bygglov.  

Räddningschef från Hultsfred medverkade och lyfte problematiken kring 

chefer som jobbar mot två nämnder. Formerna måste fortsättas jobba med. 
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Inviter från Västervik, och Hultsfred tillsammans med diverse banker 

angående utveckling av Campus. Diskussionerna är i ett tidigt stadium ännu, 

men det rör sig om ett treårsprojekt.  

 

___________________ 
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§ 197 Dnr 2018/000407 00 

HR-avdelningen informerar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte 

till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Marie Halldén, HR-chef, informerar om avdelningens arbete och behov i 

närtid och framtid. 

 

Marie belyser arbetsmiljöarbete och de utmaningar kommunen står inför där.  

Det finns behov av att köpa in utredningar vid anmälan vid kränkande 

särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Det är nödvändigt att 

utomstående utredare, som är oberoende, genomför dessa utredningar. 

Sjuklönekostnader uppgår till 5,8 miljoner under detta år. 

 

Marie ser även från personalavdelningens sida behov av en kommunikatör, 

och behovet av att vara en attraktiv arbetsgivare. Det finns även stora behov 

kring kompetensförsörjning. 

 

Marie belyser behovet av att går från att vara en personalavdelning till HR. 

Det behovs strategier kring HR och en tydlig personalidé.  

 

___________________ 
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§ 198 Dnr 2018/000005 000 

Meddelanden 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte 

till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Peter Högberg (S) informerar om arbetet med litteraturnoden, där han och 

Jakob Käll (C) ingår i dess styrgrupp. 

En projektledare är utsedd. En projektplan har inkommit under dagen, varför 

Peter Högberg (S) inte vet mer om den i dagsläget. Slutredovisning kommer 

ske mars/april 2019.  

 

___________________ 
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§ 199 Dnr 2018/000014 000 

Återrapportering från inbjudan, möten och besök 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte 

till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Marie-Charlotte Nicholson (M):  

Vattenkonferens angående vattenbrist. Arbetet är i tidigt skede, varför det 

inte finns så mycket att rapportera om. Ett inspel angående vattenförsörjning 

är att ta fram prioritetslista vid krissituation. Detta får bli ett medskick till 

den vattenförsörjningsplan som arbetas med. Meddela 

samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Även på besök vid avsaltningsverket i Sandvik.  

 

Helen Nilsson (S): 

Primärkommunala nämnden, PKN, blir förbund. Arbetet går igång till 

årsskiftet.  

Fokus på jämlik hälsa, tillsammans med landstinget.  

Vidare fattigdom, utsatthet, lärare, tandhälsa.  

Kommer redogöras för folkhälsoansvariga hos kommunerna och presentera 

åtgärdsplan.  

Hälsokommunikation för asylsökande ska även arbetas in i den 

samhällsorienteringen om idag finns, och man utbildar hälsocoacher till 

detta.  

GDPR har diskuterats. Luppenkät aktuell snart igen. 

 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Tomas Petersson (M) har varit på 

invigningen av stugbyn på ALV.  

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 38(38) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 200 Dnr 2018/000006 000 

Inbjudningar 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Marie-

Charlotte Nicholson (M) ska delta på trygghetsdagsseminariet via webb.  

 

Sammanfattning 

Inbjudan har kommit till länsmiddag på residenset, och fyra personer från 

Vimmerby ska nomineras. Återkoppling senast 4 oktober. 

 

Trygghetsdag arrangeras av SKL, och Ingela Nilsson Nachtweij (C) samt 

Marie-Charlotte Nicholson (M) är intresserade av att delta via den 

webbsändning som ska sändas.  

 

___________________ 

 


