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 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-05-26 

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-04 Datum då anslaget tas ned 2020-06-25 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Michael Ekström  
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 § 176 Dnr 2020/000003 004 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar utse Peter Fjällgård (V) att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll.  

 

___________________     
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§ 177 Dnr 2020/000008 101 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen för dagens sammanträde.  

 

___________________     



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 7(72) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 178 Dnr 2020/000010 140 

Aktuellt inom näringslivet 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef, berättar bl a att 
 

 inga företagsbesök genomförts under senare tid, men att fokus på 

näringslivsfrågor och föreningsfrågor varit och är starkt: 
 

 besöksnäringen ges en strimma hopp via ALV – nu mest en fråga om en 

dålig säsong eller en bedrövlig 
 

 Näs har öppnat och fått en bra nystart; även Björkbacken igång 
 

 väldigt olika påverkan utifrån branschtillhörighet – vissa företag går 

fantastiskt bra – andra upplever katastrofläge 
 

 råd och hjälp, ekonomiskt stöd, stöd från staten, regionen, kommunen, 

anstånd med fakturor, senareläggning av tillsynskostnader, tidigareläggning 

av redan beslutade investeringar etc allt sammantaget syftar till att 

underlätta för det lokala näringslivet att ta sig igenom den pågående krisen 
 

 insatser för vimmerbytillsammans.se samt portal.vimmerbytillsammans.se 

fortsätter; Vimmerbytillsammans kör veckomöte för åttonde veckan i rad 
 

 flera är engagerade i Familjen Kamprads stiftelse – lokala styrgruppen 

träffas en gång/vecka  
 

 Torsdagstorget som en del av Glädjekalendern –  Kalendern kommer att 

fortsätta även under juni månad; Glädjekalendern finns på 

www.vimmerbytillsammans.se  
 

 Carina Östh, Marcus Alsér samt Joakim Johansson medverkar den 26 maj 

12.05 – 13.00  i ”Mitt i Näringslivet”  https://scenteknik.solidtango.com/  

 

Carolina Leijonram, kommundirektör kompletterar med färsk information om 

Svenskt Näringslivs ranking: Vimmerby landar på 3,1, dvs små förändringar på 

en relativt låg nivå. Marie Nicholson (M) påpekar att enkäten görs i början av 

året så ev effekter av t ex Vimmerbytillsammans finns inte med.        

___________________     

http://www.vimmerbytillsammans.se/
https://scenteknik.solidtango.com/
https://scenteknik.solidtango.com/
https://scenteknik.solidtango.com/
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§ 179 Dnr 2020/000011 80 

Utvecklingsavdelningen informerar 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef, berättar kortfattat 
 

 om gymnasieluncherna som fungerar mycket bra; såväl företag som 

elever är mycket nöjda; 8 805 luncher har sålts intill morgonen 2020-05-

26 fördelade på ett 20-tal restauranger, caféer och butiker 
 

 att Utvecklingsrådet möts den 3 juni, kl 13.30-15.30; på dagordningen bl 

a en diskussion om ”post-Corona” 
 

 om Glädjekalendern som finns på vimmerbytillsammans.se; där finns 

tips på vad som händer i kommunen, reklam för lokala företag mm      

 

___________________     
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§ 180 Dnr 2020/000012 00 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 

Sammanfattning 

Andreas Horste, samhällsbyggnadschef, informerar om att 
 

 Nosshult: tomtkön öppnar 2 juni; självkostnadspriser mellan ca 225-350 

tkr för tomter om 1 100-1 700 kvm 
 

 infart Krönsmon som Trafikverket anlägger: upphandling pågår och 

beräknas klar i slutet av juni 
 

 Räddningstjänsten: den tillfälliga organisationen är på plats och igång 
 

 Omstart görs med kommunens investeringslista och processen bakom 

med målet att integrera arbetet med investeringsbudgeten i den vanliga 

budgetprocessen      

 

___________________    
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§ 181 Dnr 2020/000013 026 

Arbetsmiljöfrågor i kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) berättar kortfattat om att  
 

 den särskilda arbetsgruppen arbetar vidare 
 

 av kommunstyrelsen efterfrågad redovisning av de större projekt/ 

processer som inte kommit till stånd eller allvarligt försenats av 

situationen 2019 rapporteras till kommunstyrelsen 2020-06-30 
 

 en särskild halvdag om riskbedömning/hantering kommer att ordnas för 

kommunstyrelsen efter sommaren    

 

___________________     
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§ 182 Dnr 2020/000014 00 

Kommundirektören informerar 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram berättar att/om 
 

 Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, nu också tituleras kom-

munikationschef, dock med samma uppdrag och villkor som tidigare 
 

 rådande arbetsmiljösituation på Övis, HR, ekonomi och samhälls-

byggnad bl a räddningstjänsten 
 

 arbete med andra frågor än 2019-krisen och covid trots allt kommit 

igång; det börjar gå i rätt riktning; stort fokus på budget och att blicka 

framåt, hitta mål och riktning; chefsgruppen fungerar bra som grupp 
 

 det finns en intern stödgrupp vid ev dödsfall internt till följd av covid-19, 

tankar finns på att etablera en extern POSOM*-grupp i händelse av stor 

olycka eller liknande; IFO-chef, kyrkoherden och HR blir kärnan i en 

POSOM-grupp, utbildning kommer att ske för att vara del av styrgrupp * 
POSOM = psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer 

 

 ungefär hälften av fordonsflottan ska gå på biogas, vid årets slut 22 

biogasbilar; upphandling av digitala körjournaler har påbörjats 
 

 alla presidier (ev andra) bjuds in till webbutbildning 24 juni om att möta 

rättshaveristiskt beteende, titta på föreläsning och prata tillsammans 
 

 utvecklingsråd äger rum den 3 juni; inbjudan vidgas till att omfatta alla 

nämnders presidier     

 

___________________     
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§ 183 Dnr 2020/000175 44 

Corona/Covid-19 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram summerar. 
 

 Vi är tacksamma för att ingen smitta tagit sig in i äldreomsorgen, 

mycket tack vare att vi har en duktig organisation som gjort allt, 

utbildning, rutiner etc 
 

 I det regionala perspektivet är skyddsutrustning den stora frågan, till-

gången nu bra och ser bra ut inför sommaren; många regionala möten, 

fokus på att behålla stabilitet, infoflöden etc; Anderas Horste och  Petra 

Genfors är med på regionala möten; mycket om provtagning om, mass-

tester om antikroppar kommer öka i frekvens, testning av personer i 

samhällsviktig verksamhet för att kunna återgå till arbetet är ett fokus 
 

 Anders Degerman har deltagit i regionalt möte om social hållbarhet;  

mindre ansträngt nu på individ- och familjeomsorgen; hur blir det i höst: 

barnperspektiv, våld i nära relationer, inflödet till oss inte större än 

vanligt; vad händer när skolan slutar; näringsliv och handel är fortsatt 

rödmarkerad som krissektor 
 

 Inget alarmerande inom omsorgen, har varit kortare perioder som varit 

mycket ansträngda, fångar upp läge och behov via förvaltningarna/ 

ledningsgruppsmöten; inga kända fall bekräftade inom omsorgen, färre 

än 10 bekräftade fall i kommunen; många eller drygt 550 sökande till 

omsorgen under sommaren, delvis för att ALV stängt 
 

 Daglig verksamhet öppnas upp snart för de med funktionsnedsättning 
 

 Vi behöver nu en annan planeringshorisont och tänka åtminstone sex 

månader framåt     

 

___________________     
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§ 184 Dnr 2020/000230 622 

Förlängd lunch för gymnasieelever 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. förlänga tidigare beslut (KS 2020-04-06, § 134) till ordinarie vårtermin 

slutar 
 

2. finansieringen av 500 tkr ska tas från oförutsedda medel 
 

Ordförandebeslut har tagits för perioden 2020-05-18 till och med kommun-

styrelsens sammanträde 2020-05-26.  

 

Sammanfattning 

Initialt beslut beträffande lunch för kommunens gymnasielever gällde till 

och med 2020-05-17. Därpå har kommunstyrelsens ordförande tagit beslut 

för perioden 2020-05-18 till och med kommunstyrelsens sammanträde 2020-

05-26.  
 

Konceptet har varit väldigt lyckat, både för näringslivet och gymnasie-

eleverna. Kostnaden för den första perioden ca 480 tkr inklusive upphandlat 

system. Andra perioden beräknas hamna på cirka 500 tkr, men med ännu lite 

högre nyttjandegrad. 
 

Erbjudandet om fri lunch gäller gymnasieelever folkbokförda i Vimmerby 

kommun. Erbjudandet gäller inte på lovdagar. Eleverna kan välja att hämta 

ut flera lunchlådor på samma dag men maximalt antal är lika till antal som 

skoldagar den veckan. Vimmerby kommuns hemsida uppdateras löpande 

med kontrakterade utlämningsplatser. 

 

Bedömning 

Vimmerby kommun står inför tuffa utmaningar ekonomiskt på grund av 

Covid-19 men gör bedömningen att den här åtgärden kommer gynna både 

elever och näringsliv långsiktigt. 

 

 

Finansiering 

Finansieringen sker från oförutsedda medel.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-05 § 61 Förlängd lunch för gymnasieelever 

Tjänsteskrivelse - Lunch till gymnasieelever, fortsättning 2020-05-04 

Protokollsutdrag 2020-04-06 § 134 Lunch för gymnasieelever 

Tjänsteskrivelse - Lunch till gymnasieelever 2020-04-06, Id 70793 

Protokollsutdrag 2020-03-31 § 46 Lunch för gymnasieelever 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

Administrativa avdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________      
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§ 185 Dnr 2020/000270 810 

Hur hjälper vi föreningslivet med anledning av Covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 

En enig kommunstyrelse beslutar att 
 

1. använda medel som är märkta för maskinbidrag 2020 på 200 tkr till 

ekonomiskt stöd till föreningslivet med anledning av Covid-19 
 

2. omvandla hela Samverkansfonden till ekonomiskt stöd för förenings-

livet med anledning av Covid-19 
 

3. kommunstyrelsen delegerar till kultur- och fritidsutskottet att ta beslut 

om fördelningen av 1 413 000 kr till föreningslivet i Vimmerby 

kommun 
 

4. kommunstyrelsen ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram ett 

förslag om att låta föreningslivet få möjligheten att skjuta upp hyres-

kostnader från 2020 till 2021 med ett avtal som innebär 

återbetalningsplan     

 

Reservation 

Ledamöterna för (S), (V) och (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå Peter 

Högbergs (S) tilläggsyrkande om att införa ett investeringsstöd till förening-

arna på 2 mkr. 

 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef, Anton Palmér, fritidssamordnare, Mirja 

Holgersson, fritidssamordnare. Anton inleder och beskriver bakgrund och 

tankar. 

 

Tjänsteskrivelsen 

Utvecklingsavdelningen har skickat ut en enkät till föreningslivet för att få in 

uppgifter om hur Covid-19 påverkar föreningarna i kommunen. Svar som 

kommit in från föreningarna kan sammanfattas med: 
 

 minskade intäkter i form av entréavgifter, sponsring och medlemsavgifter 

 samma kostnader i form av hyror och taxor, material, drift och personal 

 mindre aktiviteter eller annorlunda upplägg som ställer andra krav på 

föreningarna 
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 störst påverkan för lokalägande föreningar, föreningar med större 

arrangemang, föreningar med anställd personal - Locknevi motorshow,  

Semesterracet, Bullerby cup, Tuna baluns. 

 ekonomiska bekymmer kan finnas nu och växa sig ännu större i fram-

tiden då sparandet äts upp som skulle användas till utrustning, material 

och investeringar. 

 

Utvecklingsavdelningen genomför följande åtgärder: 
 

 betalar ut bidrag och anslag innan underlag inkommit 

 debiterar inga hyreskostnader på icke utnyttjade bokningar 

 hjälper till med förutsättningar att flytta ut verksamhet i den mån det är 

möjligt 

 det statliga LOK-stödet (lokalt aktivitetsstöd) kommer läggas på samma 

nivå som föregående år för de föreningar som har minskade aktiviteter 

 

Möjliga åtgärder, enligt SKR, Statens Kulturråd och Riksidrottsförbundet, 

bör vara generella insatser och inte punktinsatser. Insatserna bör inte vara 

enbart kompensation utan överlevnad för föreningslivet i ett första skede. 

 

Utvecklingsavdelningen diskuterar internt bland annat att: 
 

 omfördela medel 

 avstå från lokal och planhyror på kommunala anläggningar 

 

Externa stödpaket för föreningar finns att söka:  
 

 Riksidrottsförbundet/SISU har ett stödpaket på 500 miljoner, med bred 

sökmöjlighet 

 Riksidrottsförbundet/SISU har projektstöd till barn och ungdomsidrotten 

för att anpassa verksamheten 

 Statens Kulturråd har ett stödpaket på 370 miljoner med brett sökfält, 

men mest storstadsanpassat  

 Boverket hyresvärdar kan söka för att sänka hyran i utsatta branscher 

 

Kultur- och fritidsutskottet diskuterar hur kommunen kan gå vidare i arbetet 

med att stödja föreningslivet.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
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1. använda medel som är märkta för maskinbidrag 2020 på 200 tkr till 

ekonomiskt stöd till föreningslivet med anledning av Covid-19 
 

2. omvandla 600 tkr från Samverkansfonden till ekonomiskt stöd för 

föreningslivet med anledning av Covid-19 
 

3. kommunstyrelsen tillsätter ett extrainsatt kultur- och fritidsutskott i 

slutet av juni där beslut tas kring fördelningen av 1 mkr till 

föreningslivet i Vimmerby kommun 
 

4. från oförutsedda medel ge 250 tkr till Vimmerby IF om Bullerby cup 

tvingas ställas in på grund av Covid-19 
 

5. från oförutsedda medel ge 250 tkr till Vimmerby Motorsällskap om 

Semesterracet tvingas ställas in på grund av Covid-19 
 

6. kommunstyrelsen ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram ett 

förslag om att låta föreningslivet få möjligheten att skjuta upp hyres-

kostnader från 2020 till 2021 med ett avtal som innebär 

återbetalningsplan     

 

Beslutsgång 

Marie Nicholson (M) yrkar bifall till punkt 1; att punkt 2 formuleras 

”omvandla hela Samverkansfonden till ekonomiskt stöd för föreningslivet 

med anledning av Covid-19”; att punkt 3 formuleras ”kommunstyrelsen 

delegerar till kultur- och fritidsutskottet att ta beslut om fördelningen av 1 

513 000 kr till föreningslivet i Vimmerby kommun”; att punkt 4 och 5 utgår; 

samt bifall till punkt 6. 
 

Thomas Svärd, utvecklingschef, påpekar att 1 513 000 kr helt skulle tömma 

utvecklingsavdelningens ”kassa” och önskar att 100 000 kr kan få vara kvar 

för andra ändamål. 
 

Marie Nicholson (M) ändrar sitt yrkande beträffande punkt 3 till 1 413 000 

kr. 
 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till Marie Nicholsons (M) yrkande. 
 

Peter Högberg (S) gör ett tilläggsyrkande om att tillföra ett investeringsstöd 

till föreningarna på 2 mkr. 
 

Ordförande frågar kommunstyrelsens hur den ställer sig till Marie Nichol-

sons (M) yrkande och finner att en enig kommunstyrelse bifaller yrkandet 

med korrigerat belopp i punkt 3. 
 

Ordförande frågar därpå kommunstyrelsen hur den ställer sig till Peter Hög-

bergs (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 
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Votering begärs och verkställs.        

 

Omröstningsresultat 

Med sex ja-röster för att avslå Peter Högbergs (S) tilläggsyrkande mot fem 

nej-röster avslår kommunstyrelsen Peter Högbergs (S) tilläggsyrkande. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Förslag på stödpaket till föreningslivet med anledning av 

Covid-19, 2020-05-18, Id 71493 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05 § 69 Hur 

hjälper vi föreningslivet med anledning av Covid-19      

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Administrativa avdelningen       

___________________      

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja (avslag) Nej (bifall) Avstår 

Jacob Käll (C)  x   

Marie Nicholson (M)  x   

Helen Nilsson (S), 2 v ordf   x  

Anna Svensson (C) Eva Svensson (C) x   

Erik Paulsson (C)  x   

Bo Svensson (C)   x   

Ola Gustafsson (KD)  x   

Peter Högberg (S)   x  

Daniel Nestor (S)   x  

Lars Johansson (V) Peter Fjällgård (V)  x  

Emil Larsson (SD) Petra Whidotti (SD)  x  

Antal röster  6 5 0 
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§ 186 Dnr 2019/000325 049 

Redovisning av oförutsedda medel 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av oförutsedda medel.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har, vi tiden för dagens sammanträde, 190 000 kr kvar av 

medel för oförutsett.   

 

___________________     
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§ 187 Dnr 2019/000138 101 

Status angående digitaliseringsarbetet 

Sammanfattning 

Stefan Malmborg, verksamhetsutvecklare och Mattias Robertsson Bly, 

förbundsdirektör ITSAM ger en kort lägesbild. 

 

Stefan Malmborg berättar om arbetet med en strategi för digitalisering sedan 

i januari. 
 

 Arbetet fick en snabb start och ett första utkast togs fram av styrgruppen 
 

 En första version har granskats av referenspersoner som gett synpunkter 
 

 Ambitionen var en första version till detta möte men många har behövt 

skifta fokus 
 

 En första version av förvaltningsdokumentation och stöddokument är 

framtagen; test av dokumentet har gjorts genom delprojekt och något 

upphandlingsprojekt, vilket varit ett stöd i diskussioner 
 

 Målet är att dokumentation är för våra större system är gjord till 

sommaren 2021 
 

 Corona gör att tidplanen är osäker 

 

Trots läget har en hel del avancerat och till hösten sker bl a följande: 
 

 Kulturskolan byter system: ansökningar kommer ske digitalt; forum där 

lärare och elevgrupper kan diskutera skapas; digitala informationsvägar 

till elever och vårdnadshavare vid inställda lektioner etableras; digitalt 

utbildningsmaterial för lärare kommer att kunna delas till elever 
 

 Skolan: ny modul i IST information gör det möjligt att minska pappers-

hantering mellan skolan och vårdnadshavare; ansökningar av olika slag 

registreras direkt i systemet 

 

 Socialförvaltningen: nytt verksamhetssystem som rullas ut utifrån 

grupperingar i verksamheten 
 

 Nytt ärendehanteringssystem: Evolution ersätter nuvarande Ciceron; 

kommer bl a att ge möjlighet till digital signering 
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Mattias Robertsson Bly, förbundsdirektör ITSAM ger en lägesbild från sin 

horisont. 
 

 ITSAM:s IT-organisation 

▪ stark kompetens genom samverkan, Vimmerby har hög kompetens 

▪ kompetenshöjning tack vare bättre rekryteringsmöjligheter i och 

med flytt till Linköping 

▪ länsledande inom nätverk 

▪ stabil drift, antalet ärenden har halverats under senast året 

▪ engagerad organisation, Vimmerby bidrar mycket genom Carolina 

Leijonram och Stefan Malmborg 
 

 Utvecklingsbehov 

▪ ny samverkansplattform krävs för att kunna dela och arbeta 

samtidigt i dokument 

▪ roller och ansvar behöver förtydligas: vad är verksamhetsfrågor och 

vad är IT-frågor 

▪ ytterligare samverkan gällande t ex processer, hitta mer likartade 

arbetssätt mellan kommuner 

▪ till viss del dyra bredbandslösningar samt utbyggnadsbehov, vilket 

behöver hanteras som en infrastrukturfråga; ITSAM har 

regelbundna möten med VEMAB 

▪ IT-utveckling behöver i högre grad ses som investeringar och inte 

som löpande driftskostnader 
 

 Skype: en 10-dubbling har skett relativt smärtfritt, fungerar väldigt bra, 

men finns behov av nätverksstöd till somliga, blir känsligt om någon 

inte har bra uppkoppling 
 

 Corona: jobbat mycket med hemundervisning i gymnasierna, har funge-

rat fantastiskt bra, fanns för få enheter till elever, vi köpte in enheter så 

att ett 100-tal enheter kunde delas ut i Vimmerby; ett 15-tal plattor ute i 

äldreomsorgen, behövs också stöd för det     

 

___________________     
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§ 188 Dnr 2018/000231 001 

Kontaktcenter Vimmerby kommun - lägesrapport 

Sammanfattning 

Liselott Frejd, administrativa avdelningen; Hanna Alsér, socialförvaltningen; 

och Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef. 
 

Hanna Alsér ger en lägesrapport. 
 

 Bakgrund 

▪ förstudie genomförs 2016-2017 

▪ 2017-12-05: beslut om etablering av ett samlat kontaktcenter i 

stadshuset 

▪ 2019-09-03: beslut om projektledning för kontaktcenter: delas 

mellan administrativa avdelningen (Liselott Frejd, 60 %) och 

socialförvaltningen (Hanna Alsér, 40 %) under perioden 2019-09-

05 till 2020-09-30. 
 

 Syfte och mål 

▪ Ökad service och tillgänglighet gentemot kommunens medborgare, 

inflyttare och företagare.  

▪ Projektets syfte är att forma innehåll och arbetssätt i det framtida 

kontaktcentret. 
 

 Projektorganisation 

▪ Styrgrupp består av Anette Nilsson, socialchef; Thomas Svärd, 

utvecklingschef; Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef 

samt Andreas Horste, samhällsbyggnadschef 
 

 En väg in – kontaktcenter 

▪ Viktigt att komma ihåg att Kontaktcenter inte bara är en fråga om 

fysisk struktur, inte bara en stadshusfråga; det handlar om medbor-

garkontakt i vid mening, om bättre medborgarservice där medborg-

aren får relevanta och snabba svar utan att ”skickas runt” i den 

kommunala förvaltningen 

▪ många digitala redskap ska kopplas på 

▪ kommunvägledare blir en ny roll för de som ska jobba i centret 
 

 Status 26 maj 2020 
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▪ alla kommer nu in i samma entré – individ- och familjeomsorgen 

(IFO) har nu huvudentrén som sin entré, viktigt signalvärde 

▪ där IFO var tidigare flyttar statens servicecenter in, sedan kan 

ombyggnad av kontaktcenter påbörjas efter sommaren 

▪ ärendekartläggning har genomförts och 115 unika kontaktvägar/ 

personer har identifierats, arbetet med workshop och analyser 

kommer att påbörjas i höst 

▪ nu fokuserar arbetet på den fysiska ombyggnationen 

▪ kommer inte kunna ha slutprodukt sista september, behövs också 

beslut om förlängning       

 

___________________     
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§ 189 Dnr 2020/000099 001 

Nya telefonnummer 

Sammanfattning 

Jan Hasselkvist, administrativa avdelningen, redogör kort för det planerade 

bytet av telefonlösning och därmed telefonnummer. 
 

 förändringen görs för att optimera telefonlösningen med ett system för 

flera kommuner, vilket gör oss mindre sårbara vid ev olyckor, då 

kommuner kan serva varandra 
 

 Region Kalmar län ansökt om nummerserie som innebär något längre 

010-nummer, Telia har inget med nummerserien att göra 
 

 regionen ligger på, vill ha lite myndighetsprägel i och med 010-nummer 
 

 funnits/finns viss tveksamt i vissa kommuner 
 

 förändringen kommer att ske långsamt tempo och gamla nummer 

kommer att leva kvar parallellt kanske några år 
 

 kommer inte kosta kommunen något, med undantag för trycksaker som 

kan behöva ses över 

 

Kommunstyrelsen föreslår att också kommunfullmäktige får en kortfattad 

information om den förestående förändringen.    

 

___________________     
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§ 190 Dnr 2019/000287 214 

Planprogram för Södra Industriområdet 

Sammanfattning 

Sara Dolk, stadsarkitekt; Andreas Horste samhällsbyggnadschef; Thomas 

Svärd, utvecklingschef. 
 

Sara Dolk, redogör för behov av och tankar kring planprogrammet. 
 

Det område som är aktuellt för ett planprogram planlades på 60-talet då 

området betraktades som ett område utanför staden. Stora delar av området 

planlades för tung industri som kräver skyddsavstånd på upp till 200 meter. 
 

Senare planläggning har resulterat i ett område som nu består av en bland-

ning av verksamheter som lätt industri, handel, kontor, hotell, bostäder. Flera 

etableringar har skett i strid med gällande planer. Dessa behöver inte 

försvinna i och med en ny plan, men kommer inte att kunna utveckla sin 

respektive verksamhet (givet att det går stick i stäv med slutlig plan). 
 

Nu behövs ett större grepp om hela området för att få en tydlig struktur med 

tydliga planer och inriktningsbeslut som vägleder vid beslut om framtida 

markanvändning, detaljplaner och bygglov. 
 

En central fråga i tänkandet kring området är hur Vimmerby vill hantera 

frågan om handeln och dess relation till centrumkärnan. Det senare gäller 

både dagligvaru- och sällanköpshandeln. 
 

Utvecklingschef Thomas Svärd informerar om den snabbanalys som 

utvecklingsavdelningen låtit Handelns Utredningsinstitut (HUI) göra med 

fokus på fungerande centrumhandel. 
 

Ytterligare en grundläggande fråga gäller entrén och infarten till staden och 

dess centrum. 
 

Det föreliggande förslaget är framtaget av ett Kalmar-baserat konsultföretag, 

vilket av miljö- och byggnadsförvaltningen upplevs som väl kategoriskt och 

i behov av viss /”uppmjukning”.  
 

Slutligen betonas, av flera, vikten av att de arbeten som nu pågår parallellt, 

som t ex visionsarbetet, ÖP-arbetet, arbetet med planprogram och 

handelsstrategi, hålls ihop i ett verkligt helhetsperspektiv. 
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Kommunstyrelsen diskuterar de presenterade bilderna och konstaterar enigt 

att frågan är viktig och behöver tas vidare i ljuset av en vision om vad 

Vimmerby ska vara i en framtid.  
 

Frågan behöver diskuteras i en vidare krets och kommunstyrelsens ordfö-

rande uppmanar representanter för de olika partierna att ta frågan till sina 

gruppledarmöten för diskussion om hur programförslaget bör kommuniceras 

och diskuteras.      

 

___________________     
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§ 191 Dnr 2018/000499 253 

Kiosken 1: Markanvisning och markförsäljning, 
Carlström Project Aktiebolag, köpeavtal  

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet utgår.     

 

___________________     
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§ 192 Dnr 2020/000252 311 

Exploatering Krönsmon Gatunätet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. gatukontoret får i uppdrag att utföra arbetet, del av etapp 1 enligt förslag 

nedan. 
 

2. projekt Krönsmon gatunätet utökas med 1,2 mkr, tidigare framskrivet 

1,7 mkr. Totalt 2,9 mkr. 
 

3. samhällsbyggnadsavdelningen återkommer till kommunstyrelsen med 

förslag om finansiering inom beslutad ram 80 mkr.  

 

Sammanfattning 

Gator och GC-vägar byggs ut inför kommande etableringar på industriom-

rådet Krönsmon. En sträcka på ca 600 m in från korsningen med Rumskulla-

vägen byggdes under år 2019, dock utan något beläggningslager på sträckan.     

 

Bedömning 

Etapp 1                                                                                                       

Resterande gata inom området byggs ut, ca 320 m. 
                                          

GC-väg utmed huvudvägen byggs ut (här placerar VEMAB starkströms-

kablar till området, serviskablar och belysningskablar samt tomrör till fiber), 

ca 930 m. 
 

Resterande sträcka från industriområdet till anslutningen med RV23/34 

byggs ut, ca 540 m. 
 

Arbeten med den nya korsningen med Rumskullavägen och den nya anslut-

ningen till Korkavägen byggs ut, ca 340 m.    
 

Belysningsanläggning del 1. 
 

På gatorna läggs ett lager med asfalt, tjocklek 60 mm.  
 

Total kostnad etapp 1: 6 000 000 kr. Utförande år 2020. 

Etapp 2                                                                                                       

Lokalgatan Krönsmons gränd byggs ut, ca 330 m.   
                                    

Resterande GC-väg och gångväg byggs ut, ca 470 m. 
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Belysningsanläggning del 2. 
 

Ett lager asfalt 6 0mm läggs på Krönsmons gränd.  
                                                    

Total kostnad etapp 2: 2 900 000 kr, utförande år 2021.  

 

Etapp 3                                                                                               

Grönområde med trädplantering mellan gator och GC-vägar. 
         

Toppbeläggning samtliga gator och GC-vägar. 
                                                 

Total kostnad etapp 3: 4 100 000 kr, utförande år 2022-2024.                                                                              

 

Finansiering 

Gatukontoret föreslår att finansieringen av den utökade byggnationen av 

Krönsmons gatunät tas som en nyinvestering.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag SBU 2020-05-05 § 46 Exploatering Krönsmon Gatunätet  

Tjänsteskrivelse Krönsmons industriområdet 2020-04-20 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 193 Dnr 2020/000050 04 

Utbyggnad av bostadsområdet Nybble 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. gatukontoret får i uppdrag att utföra arbetet, etapp 1 enligt förslag 

nedan. 
 

2. utbyggnaden av bostadsområdet Nybble utökas med 1,86 mkr, tidigare 

framskrivet 1,7 mkr. Totalt 3,56 mkr. 
 

3. samhällsbyggnadsavdelningen återkommer till kommunstyrelsen med 

förslag om finansiering inom beslutad ram 80 mkr.  

 

Sammanfattning 

Utbyggnaden av det nya bostadsområdet Nybble som också omfattar område 

för en ny förskola. Bygghandlingar finns klara och kan efter klartecken 

lämnas till inköpscentralen i Västervik för upphandling av entreprenaden för 

byggandet av området enligt nedanstående förslag.    

 

Bedömning 

Etapp 1     

Byggnationen påbörjas för gator, GC-vägar, VA, el- och fiberledningar samt 

belysningsanläggning och övrig arbeten så som flyttning av stenmurar enligt 

beslut från länsstyrelsen och dagvattenhanteringen för området. 
 

Beräknad kostnad för etapp 1: 3 560 000 kr. Utförande andra halvåret 2020. 

 

Etapp 2                                                                                                         

Justeringsarbeten, utläggning förstärkningsmaterial, asfalteringsarbeten, 

driftsättning el- och belysningsanläggningar.                                                  

Beräknad kostnad för etapp 2: 4 940 000 kr. Utförande första halvåret 2021.                  

 

Finansiering 

Gatukontoret föreslår att finansieringen av den angelägna byggnationen av 

bostadsområdet Nybble tas som en nyinvestering.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag SBU 2020-05-05 § 48 Investeringar 2020   

Tjänsteskrivelse utbyggnad bostadsområdet Nybble 2020-05-04  
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Protokollsutdrag SBU 2020-02-11 § 46 Investeringar 2020 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________    
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§ 194 Dnr 2020/000304 170 

Räddningstjänsten, aktivering av bokning från 
oförutsedda medel 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. Räddningstjänsten fortsätter påbörjat arbete med utökad organisation för 

en kostnad på 1 100 tkr 
 

2. Finansieringen tas från oförutsedda medel 2020 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har i dagsläget inget avtal med Västerviks kommun men 

det finns en framtagen plan på ny organisation för att möta nya krav och behov. 

Underlaget togs fram av Joakim Jansson när han var Räddnings och säkerhets-

skyddschef för Vimmerby kommun. Tjänsterna som planeras tillsättas i första 

steget är enligt den planen en tillsvidaretjänst på Räddningstjänsten som stöd 

för den operativa blåljusverksamheten samt en tillsvidaretjänst inom före-

byggande åtgärder som utbildning och kurser för andra verksamheter. 

 

Bedömning 

Bedömningen är att det är brådskande utifrån både ett arbetsmiljöperspektiv 

och kris/säkerhetsarbete samt krav på utbildningar för verksamheter. 

 

Finansiering 

Finansieringen tas från oförutsedda medel 2020, totalt 1 100 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Räddningstjänsten, nya tjänster, 2020-05-11, Id 71481      

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen       

___________________     
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§ 195 Dnr 2019/000188 220 

Tillbyggnad/ombyggnad vård- och omsorgsboende 
Vidala, Södra Vi 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att 
 

1. byta inriktning på Vidala-projektet till att bevara och utveckla befintlig 

fastighet istället för utbyggnation 
 

2. ta fram en tioårsplan för Vidala med planerade åtgärder 
 

3. utreda möjligheterna att samprojektera en ny förskola med nytt vård- 

och omsorgsboende i Vimmerby tätort i befintligt projekt ”Ny förskola” 
 

4. meddela socialnämnden att de behöver ta ställning till, och återkomma 

till kommunstyrelsen, med sitt behov av antalet lägenheter inom vård- 

och omsorgsboende 

 

Sammanfattning 

Under 2018 fick Fastighetskontoret i uppdrag att påbörja projektet Vidala i 

Södra Vi, med inriktningen att ta fram underlag för att bygga fler lägenheter.  
 

Projekteringen av Vidala har kommit fram till det skedet att systemhand-

lingen är klar, men den påvisar, mot förväntat utfall, kraftigt ökade investe-

ringskostnader. Det beror på flera olika faktorer men främst är det på grund 

utrymmeskrävande ytor vid anslutning till det befintliga huset samt utmanan-

de tomt. Den nya planerade delen ser ut att kunna bli en bra lösning, vilket 

beror mycket på att när man bygger nytt och kan anpassa efter verksamhe-

tens behov direkt, blir det billigare. En utvärdering av projektets framtida 

utformning tillsammans med socialförvaltningen har gjorts och kommit fram 

till förslaget att byta inriktning på projektet. 
 

På KSAU den 5 maj fick samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att 

inhämta synpunkter från KPR (Kommunala Pensionärsrådet) på de fyra 

förslagen, inför KS den 26 maj. Synpunkterna ligger som tre olika bilagor till 

tjänsteskrivelsen.  

 

KPR är eniga om att det inte är rimligt att fullfölja byggnationen men 

betonar att det är viktigt att komma igång med alternativ och beslut på 

byggnation eftersom behovet finns. Efter ett samverkansmöte med KPR och 

representanter från socialnämnden och tjänstemän den 14 maj så har en del 
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frågor och idéer diskuterats. Sammantaget landar det in i att den föreslagna 

vägen är den vägen vi behöver gå men att önskan om utbyggnad eller 

nybyggnation i Södra Vi fortfarande finns kvar i delar av KPR. Det finns 

även önskemål att det ska finnas möjlighet till någon enhet för brukare med 

omsorgsbehov kvar på Vidala i framtiden. Fortsatt löpande dialog med KPR 

är viktigt och betonas i remissvaret.   

 

Bedömning 

Prioriterat ärende, behov av nya platser inom Socialförvaltningen finns fortfarande.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Vidala inriktning 20200526 

Protestlista  

Yttrande från pensionärsrådet om Vidala inför inriktningsbeslut i 

kommunstyrelsen 26 maj 

Synpunkter från Vimmerby PRO-samorganisations ledamöter i Kommunala 

Pensionärsrådet i Vimmerby kommun  

Yttrande från SPF seniorerna och RPGs ledamöter i pensionärsrådet. 

Protokollsutdrag 2020-05-05 § 60 Tillbyggnad/ombyggnad Vård och 

omsorgsboende Södra Vi, Vidala 

Vidala Systemhandling Text A 

Vidala Systemhandlingar A-Ritningar 

Tillbyggnad/ombyggnad vård- och omsorgsboendet Vidala i Södra Vi - yttrande 

Vidala Ombyggnad 

Protokollsutdrag 2020-04-21 § 164 Tillbyggnad/ombyggnad Vård och 

omsorgsboende Södra Vi, Vidala 

Protokollsutdrag 2020-02-25 § 21 Tillbyggnad/ombyggnad Vård och 

omsorgsboende Södra Vi, Vidala       

 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomikontoret       

___________________      
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§ 196 Dnr 2020/000302 288 

Rådhuset, investering flyttad från 2019 till 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsavdelningen 
 

1. får i uppdrag att renovera Rådhuset enligt Länsmuseets 

rekommendationer för en kostnad av 700 tkr.  
 

2. återkommer till Kommunstyrelsen med förslag om finansiering inom 

beslutad ram 80 mkr.  

 

Sammanfattning 

Rådhuset har varit under utredning för en utökning med nya kontor. 
 

Utredningen visar att ny ventilation ej är nödvändig men för att kunna nyttja 

lokalerna som kontor krävs en ny kylanläggning. Förslaget har tagits fram i 

samråd med Länsstyrelsen, Länsmuseet, och kostar cirka 700 tkr, vilket är en 

lägra kostnad än att installera ventilation (900 tkr) som var tanken från 

början.   

 

Bedömning 

Brådskande ärenden som behöver prioriteras 2020 

 

Finansiering 

Finansieringen sker inom ramen på 80 mkr enligt beslut av KF.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Rådhuset, 2020-05-18; Id 71531      

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomikontoret      

 

___________________     
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§ 197 Dnr 2020/000303 289 

Skalskydd, gymnasiet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsavdelningen 
 

1. får i uppdrag att påbörja arbetet med utbyte av skalskyddet på gymnasiet 

för en kostnad av 750 tkr.  
 

2. återkommer till kommunstyrelsen med förslag om finansiering inom 

beslutad ram 80 mkr.  

 

Sammanfattning 

Skalskyddet på gymnasiet har blivit utslaget på grund av åska och det finns 

inga reservdelar att få tag i. Systemet är gammalt och fasas ut av 

leverantören. Det är en omfattande åtgärd då den berör gymnasiet samt även 

Kulturskolan, industri- och fordonslokalerna. Det är även inbrottslarm 

inkluderat i systemet. Det är ett akut behov och behöver åtgärdas snarast. 

 

Bedömning 

Brådskande ärenden som behöver prioriteras 2020 

 

Finansiering 

Finansieringen sker inom ramen på 80 mkr enligt beslut av KF.     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Skalskydd på gymnasiet, 2020-05-18, Id 71534          

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomikontoret      

 

___________________     
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§ 198 Dnr 2020/000326 04 

Igångsättning av särskilda arbeten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. ny brandarmatur för skogsbrand införskaffas för 150 tkr 
 

2. lokalvården fortsätter men inköp av nya städmaskiner, kostnad 300 tkr 
 

3. kostnader på 150 tkr för komplettering av Stadshusets passersystem 

belastar särskilda arbeten 
 

4. finansiering av ovanstående punkter ska ske genom investeringsposten 

”särskilda arbeten” som ingår i KF beslutade investeringsram, till en 

kostnad på totalt 650 tkr 

 

Sammanfattning 

En ny brandarmatur till Räddningstjänsten behöver köpas in för att skapa bättre 

beredskap för skogsbränder, det kostar totalt 150 tkr. Lokalvården började förra 

året att köpa in nya maskiner för att förbättra effektiviteten och arbetsmiljön, 

arbetet fortsätter 2020. Kostnaden är beräknad till 300 tkr. Passersystemet blev 

inte helt klart 2019 utan några poster återstår som har gått över till 2020. 

Färdigställandet kostar 150 tkr för det här året. 

 

Finansiering 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att finansieringen av förslagen på 

totalt 650 tkr, ska belasta investeringsposten ”särskilda arbeten” som ingår i 

KF beslutade investeringsramen.  

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomikontoret, Id 71532      

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomikontoret      

___________________     
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§ 199 Dnr 2020/000246 315 

Färdigställande av Rosenhill och Kv Stören 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

1. gatukontoret får i uppdrag att utföra arbetet, etapp 1 enligt förslag 

nedan. 
 

2. finansiering sker som nyinvestering, till en kostnad av 1,5 mkr. 
 

3. samhällsbyggnadsavdelningen återkommer till kommunstyrelsen med 

förslag om finansiering inom beslutad ram 80 mkr.  

 

Sammanfattning 

Efter att kvarteret Stören i centrala Vimmerby har byggts klart är omkring-

liggande gator och trottoarer i starkt behov av upprustning dels på grund av 

byggnationen men även av allmänt slitage.   

 

Bedömning 

Iordningställandet av gator och trottoarer runt kvarteret Stören behöver 

påbörjas omgående då området ligger centralt i Vimmerby och passeras 

dagligen av ett stort antal kommuninnevånare och turister under säsongen då 

det ligger mellan centrum och Astrid Lindgrens värld.  

 

Etapp 1 

Omfattar byggandet av trottoar och refuger på Sveagatan, asfalteringsarbeten 

på Kyrkogårdsgatan och byggandet av trottoar på båda sidor, refuger, 

avsmalning av gatan, justeringsarbeten och beläggning på Västra 

Tullportsgatan till en beräknad kostnad av totalt 1 500 000 kr. Vid 

korsningen Sveagatan och Västra Tullportsgatan/Lundgatan byggs samtidigt 

en ”pocketpark” med en beräknad kostnad på 200 000 kr som belastar 

projektet ”Vackra Vimmerby"                                                                                                          
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Etapp 2 

Inrymmer åtgärder för trottoarer, nya refuger, trädplanteringar och ny 

beläggning på Rönnbärsgatan till en beräknad kostnad av totalt 1,1 mkr. 

Arbetet planeras att utföras under år 2021. 

 

Finansiering 

Gatukontoret föreslår att finansieringen för byggnationen av gator och 

trottoarer runt kvarteret Stören tas som en nyinvestering.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag SBU 2020-05-05 § 45 Färdigställande av Rosenhill och Kv 

Stören  

Tjänsteskrivelse kv Stören 2020-04-15 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________      
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§ 200 Dnr 2020/000274 000 

Förslag till prioriteringar av investeringar 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna omdisponering av investeringar för 

2020 inom ramen för 80 mkr, totalt 79 250 tkr.   

 

Sammanfattning 

Andreas Horste, samhällsbyggnadschef presenterar investeringsförslag för 

2020 inom ramen på 80 mkr och poängterar att det rör sig om ganska 

omfattande justeringar. 
 

Ett viktigt skäl till förslaget är att kunna hålla uppe investeringstakten. 
 

Andreas betonar att beslut sker inom ram och att det i dagsläget inte bygger 

på den prognos som samhällsbyggnadsavdelningen ämnar återkomma med. 
 

Arbete görs nu också på att i framtiden kunna presentera en enklare och 

tydligare lista över investeringar.        

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Omdisponering av investeringar 20200526 

SBU Protokollsutdrag 2020-05-05 § 49 Förslag till prioriteringar på 

investeringar 2020 

Investeringsförslag 2020 SBU, 2020-05-05       

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________      



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 41(72) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 201 Dnr 2017/000430 000 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Stubingränd, 
Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens 

beslut,  att överlämna detaljplanen för del av Vimmerby 3:3 Stubingränd, 

Vimmerby kommun till kommunfullmäktige för antagande.  

 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse och ny gata 

planeras längs befintlig gång- och cykelväg. 

 

Lagstöd 

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

 

Motivering till beslut 

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby 

tätort. Den föreslagna bostadsbebyggelsen innebär en komplettering till 

befintliga bostadskvarter. 

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen har varit på samråd och två granskningar under hösten och 

vintern 2019-2020. 
 

Inkomna synpunkter har föranlett ändringar på plankartan och 

planbeskrivningen enligt granskningsutlåtandet. Länsstyrelsens synpunkter 

på dagvattenhanteringen medförde ytterligare en granskning av detaljplanen. 
 

Detaljplanen bedöms vara klar att antas i enlighet med gransknings-

utlåtandet.       

 

Beslutsunderlag 

Beslut från miljö- och byggnadsnämnden för antagande Stubingränd  

Yttrande Stubingränd  

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Stubingränd, Vimmerby, Vimmerby 

kommun, Kalmar län.   
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Remissvar från Vimmerby kommun Detaljplan för Stubingränd, Vimmerby 

kommun  

Samråd Detaljplan för Stubingränd, Vimmerby kommun  

Beslut för kännedom undersökning av betydande miljöpåverkan  

Beslut för kännedom samråd  

Id 61975 Plankostnadsavtal Vimmerby 3:3 Stubingränd  

§ 160 Beslut MBN 2017-09-13 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 

Stubingränd, Vimmerby kommun. Planuppdrag 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________     
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§ 202 Dnr 2018/000557 109 

Medborgarförslag om att undanta VOK-skogen från 
vanligt skogsbruk 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att  
 

1. avslå medborgarförslagets punkt 1, 2 och 4 
 

2. anse punkt 3 och 5 besvarade         

 

Ärendet 

Medborgarförslagets fem punkter sammanfattade i kommunstyrelsens 

protokoll 2020-09-03, § 253: 
 

1. Vimmerby kommun att göra en frivillig avsättning från vanlig 

skogsproduktion av friluftsområdet VOK-skog. 
 

2. Att området ska skötas på ett varsamt sätt utan inblandning av stora 

skogsmaskiner. 
 

3. Akuta åtgärder med att ta ut vindfällda träd från skogen och träd som är 

angripna av granbarkborrar. 
 

4. Presenterar förslag på möjligheten att markägare skriver naturvårdsavtal 

med staten genom Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. 
 

5. Att en inspektion av området sker tillsammans med kommunen. 

 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet med motivering att det fanns 

delar i medborgarförslaget som kräver utredning av vad som gäller lag-

mässigt enligt punkt 3. Vindfällor och angripen skog av granbarkborren 

planeras enligt överenskommelse med kontaktpersonerna för VOK att tas ut 

under månadsskiftet maj-juni 2019.  

 

Bedömning av punkt 3 

Efter kontroll med kommunens skogsförvaltare Skogssällskapet framkom att 

det inte finns något lagkrav på att äldre vindfällor måste ligga kvar på mar-

ken när kommunen inte är certifierad. Kommunen har beställt certifiering 

som beräknas vara klar hösten 2020. Det som gäller om en kommun är 

certifierad är att äldre vindfällor inte får föras ut från skogen. Med tanke på 

granbarkborrens härjningar vill man ta bort ”nyare” vindfällor så snabbt som 

möjligt och här finns också krav enligt Skogsstyrelsen/bekämpningsområde.                    



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 44(72) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Här måste man också skilja på nya vindfällor och ”döda” träd. Liggande 

döda träd ska ligga kvar på marken men kan flyttas om behov finns. Stående 

döda träd ska inte avverkas men även här måste en bedömning ske om dessa 

utgör en allmänfara t ex stående intill en naturled: om så är fallet kan träden 

fällas och ligga kvar på marken.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget 

på åtgärder, med anledning av Medborgarförslag – Undanta VOK-skogen 

från vanligt skogsbruk, enligt tjänsteskrivelse 2019-05-22 utan vidare åtgärd      

 

Beslutsgång 

Ola Gustafsson (KD) påpekar att kommunstyrelsens beslut ska utgöra ett 

förslag till hur kommunfullmäktige ska ställa sig till det ursprungliga 

medborgarförslaget och yrkar på en upprepning av det kommunstyrelsen 

beslutade 2020-09-03: 
 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
 

1. avslå medborgarförslagets punkt 1, 2 och 4. 
 

2. anse punkt 3 och 5 besvarade. 

 

Då inga andra yrkanden finns finner ordföranden att kommunstyrelsen 

bifaller Ola Gustafssons yrkande.     

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag SBU 2020-05-05, § 43, Medborgarförslag om att undanta 

VOK-skogen från vanligt skogsbruk  

Medborgarförslag, undanta VOK-skogen från vanligt skogsbruk Id 63726 

2018-11-27 

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag VOK-skogen återremittering 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll § 144 2019-09-30 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________     
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§ 203 Dnr 2019/000532 010 

Styrdokument: Riktlinjer och taxor, tillägg för ambule-
rande försäljning och Sommartorget 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

1. godkänna tillägg till avsnittet ”Ambulerande försäljning” 
 

2. godkänna uppdatering av bilaga 4 avseende Sommartorget, omformule-

ring angående bokning av plats 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2020-03-02 en uppdaterad version av styrdoku-

mentet ”Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, uteservering, 

marknad, torghandel och försäljning, evenemang, andra markupplåtelser + 

Sommartorget” (id 69790), med avsikt att bland annat generera ett tydligare 

och mer effektivt arbetsflöde. 
 

Av tillhörande tjänsteskrivelse (id 69544) har framgått att gatukontoret varje 

år mottar 55-100 ansökningar om tillstånd enligt ordningslagen från Polis-

myndigheten för yttrande. Ansökningarna avser bland annat evenemang, 

uteserveringar, försäljning, demonstrationer, korteger, politiska samman-

komster och andra tillfälliga markupplåtelser. Utöver dessa hanteras även 

förfrågningar om bl.a. skyltning, affischering, marknadsdagar, torghandel 

och Sommartorget. 
 

Ovan nämnda styrdokument med riktlinjer möjliggör ett effektivare arbets-

flöde, förstärkt service samt stärker förtroendekapitalet hos sakägare och 

andra aktörer. Därutöver gagnar styrdokumentet likabehandlingsprincipen. 

 

Aktuell situation 

Ambulerande försäljning: Ett förtydligande behöver inskrivas på sidan 11 

under avsnittet ”Ambulerande försäljning”, som formuleras enligt följande: 

”Ambulerande försäljning är inte tillåten i Vimmerby kommun. Anvisad 

försäljningsplats krävs. Distributionsföretag med offentligt angiven samt 

förutbestämd rutt undantas och omfattas därmed inte av detta förbehåll.” 

 

Bilaga 4, Sommartorget 
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I ovan nämnda styrdokument hanteras kommunens tillställning Sommar-

torget i bilaga 4. Polismyndigheten har nyligen meddelat att ärendehante-

ringen avseende just Sommartorget behöver omformas utefter andra förut-

sättningar. Med anledning av detta har nu ett förslag på uppdatering och 

omformulering av bilaga 4 tagits fram i linje med Polismyndighetens önske-

mål. Förslaget på uppdatering/omformulering finns inlagt i ett separat 

dokument för enklare påsyn, se id 70827.  
 

Avsnittet som främst berörs av uppdateringen/omformuleringen är avsnittet 

”Vad gäller för bokning av plats på Sommartorget?” och har därmed ingen 

inverkan på antagna taxor kopplade till Sommartorget.  
 

Om förslaget godkänns kommer styrdokumentet (id 69790) omgående aktua-

liseras med denna uppdatering/omformulering. 

 

Bedömning 

Ambulerande försäljning: Förslagen på tillägg och förtydliganden bedöms 

som mycket angelägna och nödvändiga. 
 

Bilaga 4, Sommartorget: Förslaget bedöms som mycket angeläget och nöd-

vändigt. Det är viktigt att ärendehanteringen av Sommartorget går i linje med 

Polismyndighetens grundprinciper och att Kommunen tillhandahåller korrekt 

information, dels gentemot Sommartorgets sannolika aktörer, dels internt. 

 

Finansiering 

Ryms inom befintlig MEX-budget.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag SBU 2020-05-05, § 50, Riktlinjer och taxor för skyltning etc 

Tjänsteskrivelse tillägg till riktlinjer 

Styrdokument ”Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, uteserve-

ring, marknad, torghandel och försäljning, evenemang, andra markupplåtel-

ser + Sommartorget”. Id: 69790 

Förslag på uppdatering/omformulering av bilaga 4, Sommartorget. Id: 70827 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

___________________     
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§ 204 Dnr 2020/000264 107 

Ägardirektiv för bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med Vimmerby kommun Förvaltnings 

AB:s styrelses förslag, att 
 

1. kommunfullmäktige antar Riktlinjer och generella ägardirektiv för 

Vimmerby kommuns bolag att gälla från och med dag för fastställande 

av respektive bolags bolagsstämma 
 

2. tidigare Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby kommuns 

bolag (fullmäktige 2017-05-29; dnr 2017/063; id 56542) upphör att gälla 

 

Ordförande uppmanar respektive styrelseordförande att ta frågan om 

fastställande i en ”pappersstämma” i respektive bolag.  

 

Sammanfattning 

Gällande Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby kommuns 

bolag (KF 2017-05-29) behöver justeras. 
 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s (VkF) styrelse vill förtydliga/ 

förändra delar i det generella ägardirektivet. 
 

Ändring har gjorts på sidan 3 så att det framgår att alla styrdokument inte är 

tillämpliga för moderbolaget VkF då bolaget inte bedriver någon egen 

egentlig verksamhet. Ändring har också gjorts på sidan 10, under anställ-

ningsvillkor för vd. Ändringarna är markerade med gult i förslaget. 
 

Efter kommunfullmäktiges beslut ska ägardirektivet fastställas på respektive 

bolags bolagstämma.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby 

kommuns bolag, id 71115 

Förslag till Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby kommuns 

bolag 2020, id 71114 

Protokoll Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s styrelse, 2020-04-07, § 22 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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___________________     
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§ 205 Dnr 2019/000612 109 

Motion om stadsnära odling i Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 

om stadsnära odling 

 

Ärendet 

Jacob Kant (V) har lämnat in en motion (id 68881) om stadsnära odling i 

Vimmerby kommun. I motionen beskrivs projektet Stadsnära odling i Göte-

borgs kommun, syftandes till bland annat biologisk mångfald, rekreation, 

sociala mötesplatser och närproducerad mat framställd genom ekologiska 

principer. Två av de centrala delarna i projektet är Bostadsnära odling 

(privatpersoner tillgängliggör t ex sin trädgård för odlare) och Stadsbruk 

(kommunen iordningställer och arrenderar ut mark för odling och på sikt 

låter odlare köpa loss odlingsmarken). 
 

I motionen framhåller Jacob Kant (V) att det tidigare drivits ett odlings-

projekt i Vimmerby på fastigheten Uven. Med lärdomar från detta samt 

inspiration från Göteborgs projekt Stadsnära odling anses att både 

ekonomisk och ekologisk nytta kan skapas för Vimmerby kommun.   

 

Aktuell situation 

2019-12-17 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott ge samhällsbyggnads-

avdelningen i uppdrag att bereda förslag till ovan nämnda motion. Uppdraget 

tilldelades gatukontorets mark- och exploateringsingenjör januari 2020. En 

markinventering har genomförts för att bedöma vilka förutsättningar som 

finns för stadsnära odling i Vimmerby tätort. Efter granskning och utvärde-

ring har man kunnat konstatera att det i dagsläget inte finns något markom-

råde, varken resurs- eller storleksmässigt, att avvara för ändamålet. I motion-

en framhålls att det tidigare drivits ett odlingsprojekt i Vimmerby på fastig-

heten Uven (Uven 7). Då Uven 7 ägs av Vimarhem AB och det finns en 

pågående diskussion om fastighetens framtida bruk bedöms den inte som ett 

aktuellt objekt för ändamålet. 

 

Möjligheten huruvida projektet skulle vara genomförbart om man gjorde det 

mer småskaligt har också undersökts. Sett ur enbart markperspektiv och utan 

hänsyn till yttre faktorer finns ett markområde som bedöms lämpligt för 

ändamålet. Markområdet är en del av fastigheten Vimmerby 3:5. Arealen 

omfattar ca 0,8 hektar och ligger i anslutning till Stångån, se kartskiss id 
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70232 samt ortofoto id 70234. Markområdet går inte i konflikt med 

kommunens arbete kring förnyad översiktsplan men möter hinder från flera 

yttre faktorer, såsom enskilda, allmänna och ekonomiska intressen. Följande 

redogörelse klargör dessa: 

 

1. Enskilda och allmänna intressen 

 Det är mycket svårt att hitta en trafiklösning utan att behöva inkräkta på 

flera andra fastighetsägares marker i intilliggande bostadsområde. 
 

 Med hänsyn till intilliggande bostadsområde kan ett odlingsprojekt likt 

detta komma att bidra med ökad trafik, ljudnivå och aktivitet i området. 
 

 Projektet bedöms ha ett kommersiellt syfte, vilket kan göra det svårt för 

Kommunen att gå in och stödja då det kan klassas som subvention. 

Kommunen kan då även komma att behöva gå in och stödja/hjälpa andra 

aktörer på liknande sätt. Något som också bedöms klokt att undersöka är 

hur övriga lantbrukare och odlare i Vimmerby kommun skulle ställa sig 

till detta. 
 

 Vimmerby Energi & Miljö AB har VA-ledningar inom markområdet som 

ska tas hänsyn till och som ska fortsätta vara åtkomliga, se tidigare 

nämnda kartskiss id 70232 samt ortofoto id 70234. 

 

2. Ekonomiska intressen 

 Markområdet bedöms ha gång- och cykelavstånd från centrum men har 

ingen tillfartsväg. Det måste också finnas möjlighet att använda andra 

transportmedel, såsom bil eller andra fordon. För att kunna ta sig till 

markområdet behöver tillfartsväg och parkeringsplatser med vändplan 

uppföras. På grund av utrymmesbrist behöver dessa inrymmas inom 

markområdets totalareal på ca 0,8 ha. Samtliga delar behöver även 

tillgänglighetsanpassas. 
 

 Inköp, frakt och uppförande av redskapsbodar samt bygglov för dessa (på 

grund av strandskydd Stångån). 
 

 VA (vatten och avlopp). 

 

 Inköp, frakt och uppförande av belysning för tillfartsväg, 

parkeringsplatser och odlingsområde. 
 

 Inköp, frakt och uppförande av toaletthus samt bygglov för detta (på 

grund av strandskydd Stångån). 
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 Strandskyddsdispens (på grund av Stångån) med anledning av uppförande 

av redskapsbodar, parkeringsplatser och toaletthus. 
 

 Drift- och underhållskostnader för tillfartsväg, parkeringsplatser och 

vändplan. 
 

 Iordningställande av odlingsområde (röjning, gallring, urgrävning, 

påfyllnad av odlingsbar jord etc.). 
 

 Tillsyn, städning samt övergripande drift och underhåll av toaletthus och 

odlingsområde. 
 

 Då projektets avsikt är att Kommunen iordningställer och arrenderar ut 

marken skulle det resultera i ökad administrativ belastning i form av 

avtalsupprättande, avtalshantering, förvaltande, fakturering m.m. 

 

En total kostnadsbedömning är i dagsläget svår att göra då det är många 

kostnadsposter att ta hänsyn till, men en kostnadsbedömning för enbart 

uppförande av tillfartsväg med mindre parkering samt iordningsställande av 

odlingsområde har kunnat sammanställas med hjälp av Gatukontorets 

gatuingenjör: 

 

 Uppförande av tillfartsväg med mindre parkering: ca 230 000 kr exkl. 

asfaltering och belysning 
 

 Iordningsställande av odlingsområde (röjning, vegetationsavtagning, 

ogräsbekämpning, plöjning/harvning, jordförbättring, gödning m.m.): ca 

320 000 kr. Övriga kostnadsposter att ta hänsyn till anges under ”2. 

Ekonomiska intressen”. 

 

Bedömning 

Projektets syfte bedöms vara nyttofullt men de resurser och förutsättningar 

en storkommun som Göteborg har är svåra att applicera på en mindre 

kommun som Vimmerby. Stadsnära odling bedöms i dagsläget inte vara 

genomförbart i Vimmerby kommun. 

 

Finansiering 

Förslaget kräver ingen finansiering 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag SBU 2020-05-05, § 41, Motion om stadsnära odling i 

Vimmerby kommun 

Motion om stadsnära odling, id 68881 
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Tjänsteskrivelse - Om stadsnära odling i Vimmerby kommun, yttrande 

Kartskiss, del av Vimmerby 3:5, id 70232 

Ortofoto, del av Vimmerby 3:5, id 70234 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________     
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§ 206 Dnr 2020/000082 109 

Motion om digital signering av protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om 

digital signering av protokoll.     

 

Sammanfattning 

Innehållet i motionen 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion att kommunen utreder möjlig-

heterna till digital signering av protokoll i Vimmerby kommun, som ett led i 

att förenkla och effektivisera processen för protokollsjustering. Anneli 

Jakobsson (SD) menar att tider inte behöver bestämmas för att fysiskt vara 

på plats vid justeringen, samt att det är en miljöförbättrande åtgärd genom att 

bilåkandet minskas. 

 

Aktuell situation 

Vimmerby kommun kommer i oktober år 2020 att byta dokument- och 

ärendehanteringssystem från Ciceron till systemen Evolution samt 

NetPublicator, som hanterar den mobila mötesfunktionen. I samband med 

införandet planeras för digital justering av protokoll. 
 

Sekreteraren väljer i NetPublicator aktuellt dokument och signerare, skickar 

signaturbegäran via mail eller sms, och eventuellt ett meddelande. Justeraren 

signerar protokollet med mobilt Bank-ID.  
 

I protokollet syns ReferensID för signeringen på samtliga sidor, nere utmed 

vänstra kanten. Sist syns även uppgifter (som vattenstämplar) om signerare, 

datum, BankID-referens mm.  
 

Man signerar alltid hela filen, det finns inga möjligheter att välja ut vissa 

sidor för signering. Gör man en ändring i protokollet, är signeringen ogiltig. 
 

Funktionen kommer att testas innan driftsättning. Utbildning i hanteringen 

planeras till september år 2020. Utbildningen behandlar även hanteringen av 

ärenden belagda med sekretess. Funktionen är säkerhetsanpassad för den 

hanteringen. 

 

Bedömning 

Funktionen att justera protokoll digitalt effektiviserar arbetet genom att 

gemensam tid inte behöver bokas och resor inte behöver utföras för 
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justeringen. Om sekreteraren skickar ut signeringsbegäran i god tid, finns 

samma möjlighet som idag för justerarna att i med god tidsmarginal läsa 

igenom protokollet innan det justeras. 

 

Finansiering 

Funktionen digital signering ingick i upphandlingen av systemen, det 

tillkommer ingen kostnad för detta.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-05-05, § 66, Motion om digital signering av protokoll 

Motion om digital signering av protokoll 

Tjänsteskrivelse - Digital signering av protokoll 

Protokollsutdrag 2020-03-17 § 109 Motion om digital signering av protokoll 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________     
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§ 207 Dnr 2019/000611 109 

Motion om fri tid inom hemtjänsten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med socialnämndens förslag, kommun-

fullmäktige att avslå motionen 
 

Motivering: det finns redan en plan för att införa en liknande modell inom 

hemtjänsten i Vimmerby kommun 

 

Sammanfattning 

Jacob Kant (V) föreslår i sin motion ”Fri tid inom hemtjänsten” att Vimmer-

by kommun utreder Västerviks sätt att arbeta med Fri tid utifrån de förut-

sättningar som gäller i vår kommun och sedan anammar arbetssättet anpassat 

efter våra förhållanden. 
 

Av socialchefens tjänsteskrivelse framgår att Vimmerby kommun är på väg 

att gå in i en modell som är liknande den som Västervik har. En skillnad 

mellan modellerna är att i Vimmerby kommer alla brukare att omfattas och 

arbetsprocessen blir då lika för all handläggning av hemtjänst. Vimmerby 

kommer också ha en ramtid per månad som ger en frihet för hemtjänsten att 

tillsammans med brukaren fördela hjälpen/insatserna, men som ger ett stöd i 

att sätta yttre ramar. Detta var en av utmaningarna som Västerviks kommun 

lyfte fram. 
 

Vid facklig samverkan genom FÖSAM 2020-04-06 framför Kommunal och 

Vision att de tycker att tjänsteskrivelsen är bra och att förslaget ger mindre 

fixering vid tider. FÖSAM diskuterade också vad fri tid innebär. Det 

kommer alltid att finnas behov av planering.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-04-16, § 19, Svar på motion om "Fri 

tid" inom hemtjänsten 

Motion 2019-11-17, Fri tid inom hemtjänsten. Id 27970. 

Kommunfullmäktige 2019-11-25. Beslut att överlämna ärendet till 

socialnämnden för beredning. Id 27966. 

Tjänsteskrivelse av socialchef Anette Nilsson. Id 27969.  

 
Beslutet skickas till 
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Kommunfullmäktige 

 

___________________      
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§ 208 Dnr 2020/000266 042 

Budgetuppföljning per april 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
 

1. godkänna uppföljningen och att lämna den som meddelande till 

kommunfullmäktige 
 

2. till kommunstyrelsens möte 2020-09-01 bjuda in barn- och utbildnings-

nämnden samt socialnämnden med anledning av delårsrapporten 
 

3. återuppta arbetet med handlingsprogrammet för en budget i balans   

 

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef, summerar uppföljningen av budgeten per 

den sista april. 
 

 det är svåra tider och den prognos som nu ämnas är kanske den mest 

osäkra prognosen vi lämnat givet krisläget på grund av covid-19 
 

 2,9 mkr har kommit in idag från staten för april och det kommer att bli 

ersättning för maj också; det bidrar därmed till en prognos som är ca 6 

mkr bättre än de siffror som finns i delårsrapporten 
 

 därtill har kommunen per sista april märkt upp 3,1 mkr som utgifter som 

kan härledas till covid-19  
 

 SKR trycker på regeringen och sista budet är att kommuner ska ersättas 

fullt ut; dock inte helt tydligt vilka pengar vi kan få; utifrån vad vi vet 

idag pekar det mot ett totalt underskott knappt 30 mkr för helåret 
 

 de stora avvikelserna per sista april är socialnämnden med -35, mkr och 

barn- och utbildningsnämnden med -7 mkr; tidigare har ekonomin till 

stor del räddats av en stark börs, något som nu inte är faller även om en 

viss återhämtning skett på senare tid 
 

 inom kommunstyrelseförvaltningen ger kost och lokalvård och rädd-

ningstjänst ett underskott på knappt 5 mkr, medan prognosen är att vi 

beträffande investeringarna nästan når ram (80 mkr) 

 

 prognosarbetet är svårt, men bedömningen är att det blir bättre under 

året; dock kommer nedskrivning av pensionsmedel att ske; vi kommer 

inte att amortera; och vi behöver låna nya pengar mot slutet av året 
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 Mattias poängterar att det finns ett grundproblem sedan länge, som inte 

går att blunda för 

 

Kommunstyrelsen diskuterar kort läget och att arbetet med det handlings-

program för en budget i balans som beslutades i september 2019 behöver 

komma igång i ett samspel mellan majoritet och opposition.      

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport kommunen per 2020-04-30 

Delårsrapport per 2020-04-30 och styrelseprotokoll, Vimarhem AB 

Styrelseprotokoll VEFAB, VEMAB, VENAB, VIFAB feb 2020 

Styrelseprotokoll VEFAB, VEMAB, VENAB, VIFAB mars 2020 

Delårsrapport per 2020-04-30, VEMAB      

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige som meddelande      

 

___________________      
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§ 209 Dnr 2020/000167 041 

Budgetberedning 2021 med plan 2022-2024 

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef, redogör kort för läget beträffande arbetet 

med budget för 2021 och plan för 2022-2024. 
 

Urspungsplanen var att kunna besluta om budgetramen i samband med 

kommunfullmäktiges möte den 15 juni. Detta är dock inte möjligt då hela 

processen i princip har pausats. I stället kommer kommunen att åberopa 

synnerliga skäl och skjuta p beslutet till kommunfullmäktige i december. Det 

betyder att kommunstyrelsens arbetsutskott behöver ta ställning till sitt 

förslag till budget senast den 6 oktober. 
 

Vid sidan av tidsperspektiven framhåller Mattias det ytterst osäkra prognos-

läget med prognoser som ändras hela tiden. 
 

SKR:s senaste bedömning är att Vimmerby kommun, på grund av covid-19, 

tappar ca 25 mkr i skatteintäkter, men att olika stöd paket från staten som 

hittills aviserats kan ge ca 36 mkr. SKR planerar att redovisa sin övergripan-

de analys av kommunens ekonom för kommunfullmäktige den 21 september. 
 

Slutligen framhåller Mattias att om 2020 är svårt att bedöma så är 2021 ännu 

svårare. Den stora oron handlar dock om tiden bortom 2021 och de 

jämförelser vi har med andra kommuner när det gäller det grundläggande 

aspekter som skattenivå och kostnadsläge.    

 

___________________     
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§ 210 Dnr 2020/000307 043 

Samordningsförbundet i Kalmar län årsredovisning 
2019 och fråga om ansvarsfrihet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. godkänna Samordningsförbundets årsredovisning för 2019 
 

2. med stöd av revisionsberättelse för Samordningsförbundet föreslå 

kommunfullmäktige att Samordningsförbundets styrelse beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 

 

Anmälan om jäv 

Marie Nicholson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning 

Ur revisionsberättelse frö Samordningsförbundet i Kalmar län (2020-04-23), s 2: 
 

”Uttalande: Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revi-

sion av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet i Kalmar läns samord-

ningsförbund för år 2019. Vi bedömer sammantaget att … verksamheten 

bedrivit(s) på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig …  
 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.”           

 

Beslutsunderlag 

Brev till Samordningsförbundets medlemmar 

Revisionsberättelse Samordningsförbundet 2019 

Revisionsrapport årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Kalmar län 

Samordningsförbundet Årsredovisning 2019      

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

___________________      
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§ 211 Dnr 2019/000338 000 

Revidering av fördelning av anslag samt revidering av 
Itsam-avtalet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att, i enlighet med ITSAM-direktionens förslag, 

godkänna nytt ITSAM-avtal.  

 

Sammanfattning 

Från ITSAM-direktionens sammanträdesprotokoll 2020-04-02: 
 

Kommunalförbundet Itsam mottog uppsägning av Itsam-avtalet från 

Åtvidabergs kommun och Vimmerby kommun per den 2020-01-31. 
 

Itsams ståndpunkt är att nuvarande Itsam-avtal fortsättningsvis är gällande 

till dess att nytt Itsam-avtal antas. Detta för att avtalet dels funnits över lång 

tid, dels är avgörande för verksamhetens uppdrag samt dels då syftet är att 

träffa nytt avtal och inte att avtalet ska upphöra. Då reglering kring ändring 

av Itsam-avtalet finns bör detta alternativ anses ha företräde framför en 

uppsägning. Förhandling kring ändring bör således ske före uppsägning. 

Skulle förhandlingen inte resultera i ett nytt avtal bör det anses finnas skäl 

för uppsägning. 
 

För att kommunalförbundet ska kunna fungera krävs en fastslagen 

ansvarsfördelning, som närmare preciserar kommunalförbundets uppgifter 

och befogenheter, vilket idag regleras i Itsam-avtalet. Utifrån ovanstående, 

samt att förbundsordningen anger att förbundet ska hantera IT-frågorna åt 

medlemskommunerna är det rimligt att avtalsparterna även efter en 

uppsägning är bundna av postkontraktuell verkan – det vill säga att Itsam-

avtalet ska gälla även efter uppsägning i avvaktan på ny överenskommelse. 

 

Kommunchefsberedningens beredning 

En enig kommunchefsberedning med samtliga medlemskommuner 

representerade beslutade 2020-03-20 § 17 att föreslå direktionen att 

godkänna erlagt förslag till nytt Itsam-avtal samt uppdra till 

medlemskommunernas kommunfullmäktige att besluta detsamma.      

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt ITSAM-avtal, 2020-03-05 

Brev uppsägning av ITSAM-avtal, 2020-05-11     
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2020-05-26 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________      



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 63(72) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 212 Dnr 2020/000191 005 

Utökning av borgensförbindelse för 
Kommunalförbundet ITSAM 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att, i enlighet med ITSAM-direktionens förslag, 

föreslå kommunfullmäktige att nuvarande borgensåtagande utökas med 40 

Mkr för att totalt uppgå till totalt 70 Mkr 

 

Sammanfattning 

För att över tid kunna sänka Kommunalförbundets och därmed medlems-

kommunernas kostnad för datorer har Itsam för avsikt att från och med 2020 

köpa in datorer vartefter nuvarande leasingavtal löper ut. Ett första steg i den 

riktningen togs sommaren 2019 då elevdatorer köptes in istället för att 

leasas. Genom att investera i hela datorbeståndet räknar kommunalförbundet 

att över livscykeln kunna göra en kostnadsbesparing på cirka fem procent 

jämfört med att leasa datorerna.  Genom att köpa datorerna skapas också en 

större flexibilitet gällande utbyte då Itsam inte kommer ådra sig några 

förseningsavgifter i form av förlängningshyror som tas ut av leasingbolaget 

vid försenad återlämning. Kommunalförbundet behöver heller inte betala 

leasing för den tid datorerna på grund av logistiska skäl lagrats hos Itsam 

innan de kan installeras hos användaren.  

 

För att möjliggöra investeringar i datorer behöver nuvarande borgensåta-

gande utökas med 40 Mkr för att totalt uppgå till totalt 70 Mkr.  

 

Ekonomisk besparing 

Att köpa in datorer vartefter nuvarande leasingavtal löpt ut har betydande 

ekonomiska konsekvenser. För vanliga datorer samt Chromebooks och PC 

(1-1 datorerna) är besparingen beräknad till ungefärligen 500,000 per år 

vilket ger en besparing om 1,5 Mkr på en treårsperiod.   

 

Konsekvensbeskrivning 

För att nuvarande borgensåtagande ska kunna utökas med 40 Mkr krävs det 

godkännande av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ITSAM 2019-11-04 - Utökning av borgensförbindelse 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 64(72) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
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Utökning av borgensförbindelse 

Protokollsutdrag 2020-03-31 § 40 ITSAM: Utökning av borgensförbindelse 

Protokollsutdrag 2019-11-26 § 52 Utökning 

Beslut-201900080-ITSAM-§ 49        

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________      
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2020-05-26 
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§ 213 Dnr 2020/000214 002 

Delegationsordning för kommunstyrelsen fr o m 2020-
06-01 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens delegationsordning att gälla 

fr o m 2020-06-01.    

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fastställde 2020-04-21 sin delegationsordning att gälla 

från och med 2020-05-01. 
 

I den delegationsordning som kommunstyrelsen då fastställde hade olyck-

ligtvis kommunstyrelsens ordförande fallit bort som delegat under brådskan-

de ärenden (5.1). 
 

Administrativa avdelningen föreslår att kommunstyrelsen därför ånyo 

fastställer sin delegationsordning med tillägget (nedan) att också kommun-

styrelsens ordförande delegeras rätten att ta brådskande beslut:  

 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för kommunstyrelsen fr o m 2020-06-01 

Tjänsteskrivelse - Delegationsordning för kommunstyrelsen fr o m 2020-06-01 

Protokollsutdrag 2020-04-21  § 156 Delegationsordning för kommunstyrel-

sen fr o m 2020-05-01     

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen      

 

___________________     
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§ 214 Dnr 2020/000016 101 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Besluten redovisas i bilaga integrerad i detta protokoll.   

 

___________________      
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§ 215 Dnr 2020/000015 000 

Meddelanden till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.    

 

Beslutsunderlag 

Beslut för kännedom: Detaljplan för Snövit 13 med flera, Vimmerby 

kommun. Granskning 

Handlingar för ärende 2020000030, Förslag till policy för hållbar utveckling 

- remiss 

Protokoll förbundsmöte 12 mars, Kommunförbundet 

Styrelseprotokoll Vimarhem AB 2020-04-02 

Skrivelse från Kinda kommuns revisorer angående revisionen av det 

gemensamma Kommunalförbundet ITSAM 

Likvidation av Regionförbundet i Kalmar län 

Protokollsutdrag 2020-05-19 § 72 Omställningsstöd till kommunstyrelsens 

före detta ordförande 

VB Beslut för kännedom, samhällsbyggnadsavdelningen 

VB Beslut för kännedom, samhällsbyggnadsavdelningen 

Årsstämmoprotokoll ALV 

 

___________________      
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§ 216 Dnr 2020/000283 002 

Presidiebeslut om remittering av motioner, 
medborgarförslag etc 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens godkänner redovisningen av presidiebeslut.    

 

___________________     



 

 
 
Kommunstyrelsen 
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2020-05-26 
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§ 217 Dnr 2020/000017 101 

Rapportering från konferenser och sammanträden mm 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade rapporter 

 

Sammanfattning 

Eric Paulsson (C) rapporterar om sitt deltagande i styrelsemöte med 

Sydarkivera (på distans). 
 

Bo Svensson (C) rapporterar om sitt deltagande i Astrid Lindgrens Världs 

AB:s styrelsemöte och om öppningsplanerna.     

 

___________________      
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§ 218 Dnr 2020/000018 101 

Inbjudningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande med anledning av inkomna inbjudningar: 

 

Inbjudan till Beslut 

SKR: Ledarprogram för politiker, 2020-2021, 
Stockholm 

KS presidium deltar i utbildningen spritt över 
tid; Jacob Käll (C) deltar 2020/2021 

SKR/SCB: Om våra 40 000 förtroendevalda, 
2020-06-16 juni, webb 

avstår 

SKR och Brå: Konferens om ungdomar och 
brott, 2020-09-24, webb 

Marie Nicholson (M) deltar 

 

 

Beslutet skickas till 

Jacob Käll (C) 

Marie Nicholson (M) 

Helen Nilsson (S) 

Liselott Frejd   

 

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.      

 

___________________      
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§ 219 Dnr 2020/000317 006 

Kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-30 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att sammanträde 2020-06-30 ska genomföras 

som planerat.  

 

Sammanfattning 

Frågan om sammanträdets genomförande lyft av kommunstyrelsens 

sekreterare.       

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar överlämna till sitt arbetsutskott att besluta om 

huruvida kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-30 ska genomföras eller 

inte.     

 

 

___________________     

 



Vimmerby kommun Id 71418 2020-05-20 
administrativa avdelningen/ME 

 

Anmälan av delegationsbeslut inom kommunstyrelseförvaltningen t o m 2020-05-20 (utom tidigare redovisade) 

ärendekategori ärende och beslut delegat delegatens 
namn 

dnr-nr datum för beslut 

Parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade 

Under perioden har 7 st ansökningar beviljats och 0 st har 

avslagits 

trafikingenjör Bo Pedersen 2020/30/308 2020-04-01-2020-04-30 

Utfärdade nyttokort och 

transporttillstånd 

Under perioden har 7 st dispenser plus 0 st nyttokort utfärdats.  

1 st transporttillstånd har beviljats 

trafikingenjör Bo Pedersen 2020/23/517 2020-04-01-2020-04-30 

Beslut om flytt av fordon Under perioden har 1 fordon flyttats. 3 fordon har registrerats 

för skrotning 

trafikingenjör Bo Pedersen 2020/32/311 2020-04-01-2020-04-30 

Förordnande av p-vakter Under perioden har 0 st p-vakter förordnats trafikingenjör Bo Pedersen 2020/95/311 2020-04-01-2020-04-30 

Tillfälliga lokala trafikföreskrif-

ter och väghållarbeslut 

Under perioden har 17 st lokala trafikföreskrifter, 6 st tillfälliga 

lokala trafikföreskrifter och 0 st väghållarbeslut beslutas 

trafikingenjör Bo Pedersen 2020/94/311 2020-04-01-2020-04-30 

Upplåtelse av allmän platsmark 

år 2020 

Under perioden har 7 st upplåtelser beviljats trafikingenjör Bo Pedersen 2020/25/306 2020-04-01-2020-04-30 

 Ordförandebeslut som innebär att gymnasieeleverna även un-

der perioden 18 maj till den 26 maj erbjuds möjligheten till 

”take away”-luncher enligt tidigare beslut i KS 2020-04-06, § 

134 

KS:s ordf Jacob Käll 2020/000230  2020-05-11 

Ansökan samverkansfond 

IOGT/NTO Vimmerby 

Beviljat bidrag på 18 000kr för projekt med syfte att ge 

nyanlända kvinnor vattenvana och lära sig att simma. 

utvecklingschef i samråd 

med föreningssamordnare 

Thomas Svärd 2020/000057 2020-02-06 

Ansökan samverkansfond 

Vimmerby IF 

Beviljat 21 000kr för att föreningen ska anordna lovaktiviteter 

för barn och unga under varje lov under 2020 

utvecklingschef i samråd 

med föreningssamordnare 

Thomas Svärd 2020/000256 2020-04-20 

Ansökan samverkansfond 

Vimmerby IF 

Beviljat bidrag på 74 000kr till en fortsättning av projektet 

”Tjejtruppen” 

KS-KFU i samråd med 

utvecklingschef 

Thomas Svärd 2020/000257 2020-05-05 

Ansökan samverkansfond 

Vimmerby IF 

Beviljat 75 000kr för en fortsättning av föreningens efter-

middagsverksamhet för skolungdomar i ålder 10-12 år. 

KS-KFU i samråd med 

utvecklingschef 

Thomas Svärd 2020/000255 2020-05-05 

Ansökan samverkansfond 

Vimmerby Dansstudio  

Beviljat 13 240kr i bidrag för att bedriva danskollo i två veckor 

under sommarlovet för åk 7-9.  

utvecklingschef i samråd 

med föreningssamordnare 

Thomas Svärd 2020/000291 2020-05-11 

 


