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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 3 september 2019 kl 09:00-16:00 

Ajournering: för lunch 12:00-13:25; för kort paus 14:30-14:35; för majoritetens överläggning 15:05-
15:15 i anslutning till § 255 

Beslutande Ledamöter 
Ingela Nilsson Nachtweij (C), ordförande 
Niklas Gustafsson (M), 1:e vice ordförande 
Helen Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
Anna Svensson (C) Jakob Käll (C) 
Erik Paulsson (C) Eva Svensson (C) 
Bo Svensson (C) 
Ola Gustafsson (KD) 
Peter  Högberg (S) Eva Berglund (S) 09:00-12:00; §222-230 
Peter  Högberg (S) 13:25-16:00; § 231-265 
Daniel Nestor (S) 
Lars Johansson (V) Peter Fjällgård (V) 
Emil Larsson (SD) 

 

 Ersättare 
Peter Andrae (M) 
Tomas Peterson (M) 
Eva Berglund (S) 13:25-14:35 
Marcus Jonmyren (C) 
Torbjörn Sandberg (KD) 
Lis-Astrid Andersson (S) 
Kenneth Björklund (S) 
Petra Anemyr (SD) 

 

Övriga närvarande § 222-265 Marie Halldén, t f kommundirektör; Michael Ekström, 
handläggare kommunstyrelseförvaltningen 

§ 224-225 Thomas Svärd, utvecklingschef 

§ 226 Miklós Hatházi, samhällsbyggnadschef 

§ 230 Lotta Dalenius och Ann-Helen Johansson, 
Arbetsmiljöverket; Peter Karlsson, ordf barn- och 
utbildningsnämnden; Lars Sandberg, ordf socialnämnden; 
Anette Nilsson, socialchef; Ola Karlsson barn- och 
utbildningschef 

§ 232-234 Mattias Karlsson, ekonomichef 

§ 234 Miklós Hatházi, samhällsbyggnadschef; Thomas Svärd, 
utvecklingschef 

 

Protokolljusterare  

Justeringens plats och tid Stadshuset, Vimmerby 
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 222-265 
 Michael Ekström  

 Ordförande 

  

 Ingela Nilsson Nachtweij  

Protokolljusterare 

  

 Bo Svensson (C)   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 
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 § 222 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Bo Svensson (C) till att jämte ordförande justera 

dagens protokoll.      

 

___________________ 
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§ 223 Dnr 2019/000190 006 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.  

 

___________________ 
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§ 224 Dnr 2019/000070 111 

Aktuellt inom näringslivet 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef, beskriver kortfattat kommunens kontakter 

med det lokala näringslivet.  

 

Ett tiotal företagsbesök har gjorts under senare tid och det är positiva 

tongångar över hela linjen.  

 

Särskilt uppåt är det när det gäller besöksnäringen med rekordsiffror för både 

Astrid Lindgrens Värld och Näs. 

 

Den sammanfattade bilden är att det är fortsatt högtryck för Vimmerbys 

näringsliv.       

 

___________________ 
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§ 225 Dnr 2019/000047 00 

Utvecklingsavdelningen informerar 2019 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef, redogör för några av utvecklings-

avdelningens aktiviteter: 

 
 KS-resan 12/6 utmynnade bland annat i ”Projekt ställplatser för husbilar och 

husvagnar”. En inventering av befintliga platser och möjliga platser görs och en 
ambition är att koppla ihop markägare och entreprenörer. 

 Tjänstemannamöte med Hultsfreds kommun har skett avseende näringslivsfrågor 

 ”Starta eget”-kurs startar den 1 oktober 

 Möte med Eksjö kommun har skett för att bland annat diskutera turistbyråupplägg i 
Eksjö  

 Möte har genomförts med nya styrelsen för simhallen i Gullringen  

 Möte med utvecklingsgruppen i Gullringen har genomförts inom ramen för ”Allas 
Vimmerby”  

 Hjärtstartare monteras inom kort på Ryttargården 

 Utredning av turistbyråverksamheten är igång – rapport till politiken för beslut 
jan/feb 2020 

 Samverkansgrupp för arbetsmarknadsfrågor: först ut är Vimmerby Camping - Nossen 
och Nilsbuss 20 september samt besök av Banna Thioubou, Eures-rådgivare 
(rekrytering från EU/EES) 

 Besök från Region Kalmar och samtal kring ”Beredning för invånarfrågor” samt 
”Lednings- och verksamhetsstöd” 

 

Datum att notera: 

 Onsdagen den 18 september firar Mötesplats Bullerbyn 5 år; firandet sker kl 15.00 – 
18.00 

 3 oktober är det strategiskt möte inom ramen för ”Allas Vimmerby” – Frödinge 
Bygdegård 18.00 – 21.00 

___________________   
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§ 226 Dnr 2019/000044 00 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadschef Miklós Hatházi sammanfattar avdelningens 

verksamhet i följande punkter: 

 
 processen har inletts för överlämning av uppdraget som samhällsbyggnadschef och 

därmed också rekryteringen av ny chef för gatukontoret 

 verksamheten på gatukontoret fungerar bra 

 inom kost och lokalvård har det varit en del sjukskrivningar på chefssidan 

 på fastighet finns ett rekryteringsbehov av bland annat förvaltare 

 Räddningstjänsten fungerar bra. Besked från regeringen om framtida krav på 
räddningstjänsten/säkerhetsarbetet inväntas som underlag för framtagande av hur 
organisation och ledning ska se ut efter årsskiftet 

 när det gäller årsbokslutet kommer några minusposter att uppstå för framför allt kost 
och gata; i båda fallen beroende på ökade priser för livsmedel respektive el 

          

___________________ 
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§ 227 Dnr 2019/000024 101 

Kommundirektören informerar 

Sammanfattning 

Punkten utgick på grund av kommundirektörens sjukskrivning. 

 

Istället informerade Ola Gustafsson (KD), i egenskap av ordförande i kultur- 

och fritidsutskottet, kort om den kommande Litteraturfestivalen i Vimmerby 

som äger rum 17-19 oktober. 

 

Mer information finns på www.vimmerbyberattar.se/      

 

___________________ 
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§ 228 Dnr 2019/000325 049 

Redovisning av oförutsedda medel 

Sammanfattning 

Per den sista augusti 2019 återstod 1 256 313 kr av kommunstyrelsens 

budget för oförutsett. Budgeten uppgår för 2019 till knappt 4,7 mkr.  

 

Per sista april återstod 1 836 313 kr.    

 

___________________ 
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§ 229 Dnr 2018/000425 00 

Vision för Vimmerby 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) redogör kort för arbetet med Vision 2030 och 

den remissrunda som nu pågår. 

 

Ett utkast till vision är presenterat för kommunfullmäktige, vilket nu skickats 

ut på remiss. Synpunkter på utkastet till vision ska, senast den 30 september, 

skickas med e-post till kommun@vimmerby.se.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 augusti att inte lämna 

något eget yttrande och dessutom att kommunstyrelsen den 3 september 

skulle få en kort information om processen. 

 

Kommunstyrelsen lämnar inte något eget yttrande, men kan yttra sig i 

samband med kommunfullmäktige den 12 november då beslut om Vision 

2030 ska tas.  

 

I själva remissrundan förväntas respektive parti besluta om, och i så fall, 

vilka synpunkter man vill lämna på remissunderlaget. 

 

       

 

___________________ 

 

mailto:kommun@vimmerby.se
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§ 230 Dnr 2019/000182 026 

Arbetsmiljöverket besöker regioner och kommuner 

Sammanfattning 

Lotta Dalenius och Ann-Helen Johansson från Arbetsmiljöverket informerar. 
 

Arbetsmiljöverket besöker under 2019 landets alla kommunstyrelser för att 

informera om det arbetsmiljöansvar som vilar på förtroendevalda politiker. 

Detta kommer under 2020 att följas upp med inspektioner. 
 

Under rubriken ”Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla” redogjorde Lotta 

Dalenius och Ann-Helen Johansson för bland annat följande: 

 
 Du som politiker i fullmäktige och nämnd är arbetsgivare 

 du är yttersta arbetsgivarrepresentanten för kommun och landsting/region 
 du ger förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet 
 du ska se till att arbetsmiljölagen följs i verksamheten 
 du är byggherre vid ny och ombyggnationer 

 Regeringens arbetsmiljöstrategi 

 Kvinnors och mäns sjukpenningtal; arbetsmiljön - en fråga om jämställdhet 

 Arbetsmiljölagens omfattning 

 Förhållandet mellan olika lagar – ingen lag tar över någon annan 

 Roller i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 Arbetsmiljöproblem ska få sina lösningar 

 Arbetsmiljöverket inspekterar 

 Arbetsmiljöbrott; om brister inte åtgärdas - sanktionsavgifter eller böter 
 

Hjälp och stöd för uppdraget och rollen som arbetsgivare kan fås bland annat 

via dessa webbplatser: 
 

Arbetsmiljöverkets sida Politikers arbetsmiljöansvar: 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsgivarens-ansvar-for-
arbetsmiljon/politikers-arbetsmiljoansvar/ 
 

Sveriges Kommuner och Landsting: Så klarar du arbetsmiljöansvaret 

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-705-3.pdf?issuusl=ignore        

___________________     

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-705-3.pdf?issuusl=ignore
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§ 231 Dnr 2019/000465 019 

Extrainsatt ärende - information från säkerhets-
samordnare 

Sammanfattning 

Marie Halldén, t f kommundirektör, informerar om att det under pågående 

kommunstyrelsesammanträde framkommit att kommunens säkerhetschef/ 

räddningschef mottagit en anmälan om hot mot en förtroendevald.  

Enligt kommunens policy vid hot mot förtroendevalda (KF 2012-11-16) ska 

säkerhetschefen/ räddningschefen redovisa det inträffade till kommun-

styrelsen. Där av detta extrainsatta informationsärende. 

Marie Halldén förmedlar säkerhetschefens/räddningschefens rapport och 

påminner om vad policyn i övrigt säger: 

 ”Alla hot mot förtroendevalda skall, hur hoten än framförts, anmälas till 

säkerhetssamordnaren/ räddningschefen.  

 

 Om inte säkerhetssamordnaren/ räddningschefen kan nås så skall 

anmälan göras till räddningschef i beredskap (RCB).  

 

 Alla hot skall polisanmälas och polisanmälan görs av säkerhetssamord-

naren/ räddningschefen.  

 

 Säkerhetssamordnaren/ räddningschefen gör tillsammans med den 

hotade en plan om vad som skall vidta för åtgärder.  

 

 Den förtroendevalde som utsatts för hotet skall genom kommunens 

försorg erbjudas krishjälp. Krishjälp erhålls genom POSOM-gruppen.”  

 

Det aktuella fallet hanteras vidare av säkerhetschefen/räddningschefen. 

      

 

___________________ 
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§ 232 Dnr 2019/000373 04 

Handlingsprogram för budget i balans 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde en genomlysning av 

Vimmerby kommuns ekonomiska situation år 2014. Där var rådet att 

”politiker och tjänstemän, tillsammans tar fram en strategi för förändrings-

arbete som leder till bättre resursfördelning, bättre budgetarbete och ett 

förtroende för budgetstyrningen”.  

 

År 2017 uppdateras det relativt omfattande materialet som ger en god bild 

över läget i Vimmerby kommun jämfört med andra kommuner. 

 

Aktuell situation 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i april 2019 ekonomichefen och 

kommundirektören i uppdrag att formulera en långsiktig plan för att nå 

driftsekonomi i balans. 

 

Budgetuppföljningarna för Vimmerby kommun per den sista april 2019 

prognostiserade ett minusresultat på 10,6 mnkr och per sista maj ett 

minusresultat på 8,4 mnkr. 
 

Utan konkreta åtgärder och med ytterligare behovsökningar av välfärds-

tjänster befaras underskottet öka ytterligare år 2020. 

 

Diskussion 

Diskuterades utkastet till handlingsprogram och dess fyra förslag till att-

satser. Beslut tas av kommunstyrelsen den 8 oktober 2019. 

 

      

___________________ 
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§ 233 Dnr 2019/000204 019 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av nämnder och 
bolag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande budgetuppföljning 

med helårsprognos för Vimmerby kommun avseende perioden januari till 

och med maj 2019. 

 

Sammanfattning 

Per sista maj har det gjorts en förenklad budgetuppföljning. 

 

Årets tredje budgetuppföljning visar en helårsprognos för 2019 på minus 8,4 

miljoner kronor.  

 

Budgeterat resultat för året är 19,2 miljoner kronor, vilket innebär en budget-

avvikelse på 27,6 miljoner kronor.  

 

Jämförelsen mellan prognosen som gjordes per sista april och prognosen per 

sista maj ger en positiv avvikelse på 2,1 miljoner kronor. Avvikelsen består 

främst av den åtgärdsplan som barn- och utbildningsnämnden redovisade för 

kommunstyrelsen 2019-05-07 (KS § 150). Det finns även en positiv 

avvikelse inom kommunstyrelsen på 145 000kr, som främst kommer från 

samhällsbyggnadsavdelningen. I övrigt är helårsprognosen per sista maj 

oförändrad jämfört med föregående budgetuppföljning. Se nedanstående 

tabell för mer information. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning maj 2019 

Protokollsutdrag 2019-06-18 § 316 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av 

nämnder och bolag 

Budgetuppföljning maj 2019 - uppdaterad 

Protokollsutdrag 2019-06-04 § 189 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av 

nämnder och bolag 

BUN Protokollsutdrag 2019-05-22 § 93 Åtgärdsplan budget 2019 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 294 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av 

nämnder och bolag 

Protokollsutdrag 2019-05-07 § 150 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av 

nämnder och bolag 

Tjänsteskrivelse åtgärdsplan 2019 BUN 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 18(76) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

SN Komplettering underlag , Redovisning till kommunstyrelsen av de 

åtgärder som planeras för att komma tillrätta med det prognosticerade 

underskottet för 2019 

SN Handlingar , Redovisning till kommunstyrelsen av de åtgärder som 

planeras för att komma tillrätta med det prognosticerade underskottet för 

2019 

     

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________ 
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§ 234 Dnr 2019/000203 041 

Budget kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 

1. utifrån tilldelade 2 miljoner inför 2020 fördela 800 tkr till central 

förvaltning och 1,2 miljoner till samhällsbyggnadsavdelningen  

 

2. kommunstyrelsen godkänner arbete med pågående åtgärdsplan 2019 

 

3. ta ställning till vilka utredningsuppdrag som ska ges till förvaltningen 

om möjliga områden för effektiviseringar med tillhörande konsekvenser, 

bl a arbetsmiljökonsekvenser. Åtgärder ska hittas motsvarande 4 

miljoner. 

 

4. ta ställning till hur utökade kostnader på 1 miljon för att påbörja arbetet 

med ny översiktsplan samt ökade politikerkostnader med 315 tkr ska 

hanteras.  

 

5. i steg två besluta vilka åtgärder som ska genomföras med anledning av 

det prognostiserade resultatet. 

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

I juni 2019 står det klart att kommunstyrelseförvaltningen beräknas hamna 

på ett underskott på ca 3,5 miljoner, 2019.  

 

De största posterna handlar om en konsulttjänst inom administrativa 

avdelningen samt en post för fackliga kostnader. Planen är att de inte 

kommer att finnas kvar år 2020.  

 

Förvaltningen har även underfinansierade poster för arvoden, licenser för 

användarkonton som rör alla anställda inom kommunen.  

 

På samhällsbyggnadsavdelningen är det tre poster som är mest synliga: 1) 

livsmedel, nyrekrytering och 2) kompetensutveckling för medarbetare inom 

räddningstjänsten samt 3) kostnader för höjda elkostnader. 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 20(76) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Aktuell situation 

Till att börja med har en bedömning gjorts kring vilka poster, där underskott 

prognostiseras 2019, där budgetpåverkan endast bedöms finnas under 

innevarande år eller under 2020.  

 

Inför år 2020 får kommunstyrelseförvaltningen 2 miljoner extra utöver 

tidigare ram.  

  

Ledningen för kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ungefär 6 miljoner 

behövs inför 2020. Det är kostnader som finns och som kommer att uppstå. 

Ledningen har då tagit bort många poster där oklarheter finns, och där 

ambitionsnivån är på en högre nivå, men som oavsett det tagits bort. 

Bedömning och hänsyn har också tagits till vad nedanstående pågående 

åtgärder kan tillföra. 

 

Utifrån det läget kommer effektiviseringar bli nödvändiga för att nå budget i 

balans på kommunstyrelseförvaltningen 2020. Differensen som kräver beslut 

om åtgärder beräknas till 4 miljoner.  

 

Fördelningen av utökad budgetram inför 2020 förslås till 800 tkr till central 

förvaltning och 1,2 miljoner till samhällsbyggnadsavdelningen. 

 

OBS! Då har inte hänsyn tagits till en post kring översiktsplan på 1 miljon år 

2020 och 315 tkr för ökade kostnader för politiska arvoden. 

 

Åtgärdsplan  

Pågående effektiviseringsarbete inom förvaltningen: 

 Ökad samverkan internt och externt (”anställd inom koncernen”) 

 Jobba för ökad extern finansiering 

 Processkartläggning, VIS alfa 

 Se över beställningar till ITSAM samt försöka minska antalet devicer 

 Samordna IT-system för effektivare hantering 

 Koll på matsvinn 

 Effektivare annonsering 

 Lösning för VTT 

 Bygga upp ett effektivt kontaktcenter med så hög grad av digitaliserade 

och automatiserade arbetsformer som förutsättningarna medger 

 Minska sjuktalen, rehabinsatser och utbildningsinsatser 
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Metod 

Allt ovanstående och med ev. nya uppdrag med en så hög frekvens av 

utvecklande ledarskap som möjligt. 

 

Beslutsunderlag 

Budget 2020 KSF 

Verksamhetsbeskrivning kommunstyrelseförvaltningen 

Möjliga effektiviseringar 2020 

Protokollsutdrag 2019-06-04 § 204 Budget kommunstyrelseförvaltningen 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 293 Budget kommunstyrelseförvaltningen 

Protokollsutdrag 2019-05-07 § 149 Budget kommunstyrelseförvaltningen 

     

Beslutet skickas till 

Kommunens ledningsgrupp 

 

___________________ 
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§ 235 Dnr 2019/000280 212 

Översiktsplan - plan och process (ÖP) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag 

att beställa ny översiktsplan för Vimmerby kommun 

 

Sammanfattning 

Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön 

bör användas, utvecklas och bevaras. Den är därmed ett viktigt politiskt 

måldokument. Planen ska både vara strategisk och vägledande för beslut i 

plan- och lovärenden. 

 

För att fungera som ett verktyg för politiken måste planen vara aktuell och 

det görs genom en aktualitetsprövning minst en gång varje mandatperiod. 

Vimmerby kommuns översiktsplan togs fram 2007. För innevarande 

mandatperiod anses översiktsplanen inaktuell då den till största delen redan 

genomförts och få visioner finns kvar att utveckla. 

 

I det inledande arbetet behöver ramverket för planarbetet klargöras vad 

gäller organisation, tidplan, budget och avgränsning men även hur den 

interna och externa dialogen ska ske. Översiktsplanen är kommunens plan 

vilket innebär att flera förvaltningar och bolag i den kommunala organisa-

tionen tillsammans med allmänheten ska engageras. Det innebär ett samspel 

mellan politiker, tjänstemän, näringsliv och allmänhet. 

 

Visionen ska vara hållbar och visa hur vi vill att det ska vara i Vimmerby 

kommun i framtiden. Översiktsplanen ska innehålla de långsiktiga 

strategierna för utvecklingen av samhället, därför bör målbilden vara 30 år 

framåt i tiden, det vill säga i ÖP 2050. 

 

Beslutsunderlag 

Beställning av översiktsplan  

Protokollsutdrag KS 2019-06-04 § 183 Översiktsplan - plan och process   

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen      

___________________    
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§ 236 Dnr 2018/000118 300 

Trafiksäkerhetsprogram 2020-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

 

1. implementeringen finansieras inom gatukontorets driftbudget 

 

2. implementera Trafiksäkerhetsprogram 2020-2022 i Vimmerby kommun 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun saknar ett trafiksäkerhetsprogram och en tydlig struktur 

hur trafiksäkerhetsarbetet ska fortlöpa. Med ett trafiksäkerhetsprogram blir 

arbetet tydligare och lättare. Ett rikstäckande styrdokument gällande trafik-

säkerhet saknas och därför är det upp till varje kommun att ta fram ett eget. 

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) tog fram ett 

sådant program för Vimmerby kommun under hösten 2017. 

 

Efter remissomgång har trafiksäkerhetsprogrammet uppdaterats för att 

anpassas till barn- och utbildningsnämndens budget. Vissa fackmanna-

mässiga uttryck har ändrats och förtydligats.  

 

Samhällsbyggnadsavdelningens mening är att den skulle vara behjälpt av ett 

trafiksäkerhetsprogram och en struktur för hur vi ska jobba med trafiksäker-

heten och hur vi ska prioritera nybyggnad och liknande. Det blir även ett 

förtydligande mot medborgarna i Vimmerby kommun. 

 

I trafiksäkerhetsprogrammet ingår att inventera gång-, cykel- och moped-

passager (s k GCM-passager) (28 000 kr) och skolskjutsplatsinventering (50 

000 kr). Dessa pengar föreslås tas från trafiksäkerhetsåtgärder 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Trafiksäkerhetsprogram enligt ID 59766.   

Tjänsteskrivelse trafikingenjör Maria Åkerö ID 59764 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-25, § 227 

ID 63280 Yttrande Vimmerby Energi & Miljö AB 

ID 63610 Yttrande miljö- och byggnadsnämnden 
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ID 63687 Yttrande barn- och utbildningsnämnden 

ID 63663 Yttrande socialnämnden 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 237 Dnr 2019/000277 332 

Lek- och badplatsstrategi och handlingsplan för 
Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag 

att i samråd med utvecklingsavdelningen göra en 10-årig lek-, park- och 

badplatsstrategi med handlingsplan för Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Då flera av Vimmerby kommuns lekplatser är slitna och gamla så önskar 

samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen(fritid och 

folkhälsa) att göra en strategi för hur vi skall utveckla och arbeta succesivt 

de kommande 10 åren.  

 

 Vi vill se vilka behov som finns för att ha lekplatserna där de är idag?  

 Ska vi ha färre lekplatser men mer utvecklade och genomtänkta?   

 Ska vi rikta in våra lekplatser och parker på olika fokusområden?  

 Hur ska utvecklingen av våra badplatser se ut och vad ska vi prioritera 

för att göra dem med attraktivare? 

 Hur kan vi höja attraktionsvärdet på våra fina parker i Vimmerby 

kommun? Ska vi göra en satsning på temaparker? 

 Ska vi tänka utanför boxen? Är lekvänliga miljöer/uteplatser alternativet 

istället för lekplatser?  

 

Dessa frågor och många fler hoppas vi kunna besvaras i denna strategiplan. 

Men även hur vi ska planera de ekonomiska förutsättningarna för framtiden 

för att skapa attraktivare lekplatser, parker och badplatser med en 

handlingsplan.   

 

www.forskning.se släppte nyligen en studie gällande dagens lekplatser som 

heter ”Hur tråkig får en lekplats vara. följande textrader är tagna ur den 

studien: 

”Att kunna springa, klättra och göra kojor. Så ska en bra lekplats vara om 

barnen själva får välja. Men dagens standard riskerar att skapa lekplatser så 

säkra att de blir tråkiga. En lösning kan vara att överge lekplatstänket och 

skapa intressanta utemiljöer där det också går att leka.” 
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Barnkonventionen 

Attraktiva lek- och badplatser bidrar till ytterligare fler idrottsytor för barn 

och unga att få en aktiv fritid på i Vimmerby kommun. Genom en aktiv fritid 

och goda sysselsättningar så ökar också barns hälsa och välmående. Genom 

att ta fram en 10-årig lek- och badplatsstrategi visar vi på att barnen är en 

prioriterad målgrupp för Vimmerby kommun.  

 

Finansiering för extern konsulthjälp i vissa säkerhetsfrågor och planering tas 

från befintlig driftbudget på gatukontoret.  

 

Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2019-05-28 § 55 Lek och badplatsstrategi och 

handlingsplan för Vimmerby kommun 

Lek och badplatsstrategi med handlingsplan     

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 238 Dnr 2019/000402 803 

Tobaksförebyggande arbete  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

  

1. föreslå kommunfullmäktige att Vimmerby kommun ställer sig bakom 

Tobacco Endgame, ett tobaksfritt Sverige 2025 

2. föreslå barn- och utbildningsnämnden att införa tobaksfri skoltid på 

samtliga skolor i Vimmerby kommun  

3. ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram förslag på 

ordningsregler som förbjuder rökning på kommunala badplatser i 

Vimmerby kommun 

 

Sammanfattning 

Tobaksrökning är fortfarande en av västvärldens enskilt största folkhälso-

problem som kan förebyggas och beskrivs av Världshälsoorganisationen 

(WHO) som en global epidemi som årligen dödar 5,4 miljoner människor. I 

Sverige beräknas 12 000 människor dö varje år och 100 000 insjuknar till 

följd av sin rökning (Socialstyrelsen 2014). Ändå röker i dag nästan var 

fjärde gymnasieelev i Vimmerby och ca tio procent av Sveriges befolkning.  

 

Konsekvenserna är stora för den enskilde men även för hela samhället. 

Enligt ny forskning kostar rökningen Sverige minst 75 miljarder kronor 

(Hans Gilljam, Karolinska institutet 2019)  

 

Tobak är också en inkörsport till andra droger. Undersökningar visar att 64 

% av de som röker regelbundet också har provat cannabis (CAN). Andra 

undersökningar visar att 70 % av de som röker vill sluta (vilket innebär ca 

900 personer i Vimmerby kommun), dessa personer får lättare att sluta om 

de inte så ofta utsätts för tobaksrök.  

 

En rökfri miljö skyddar icke-rökaren, stödjer rökaren till minskad 

konsumtion, stimulerar till att sluta röka och minskar risken för återfall. 

 

Beslutsunderlag 

KFU 2019-08-13 Protokollsutdrag 2019-08-13 § 85 Tobaksförebyggande 

arbete  
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Tjänsteskrivelse - tobaksförebyggande arbete      

 

Beslutet skickas till 

Att-sats 1 till kommunfullmäktige 

Att-sats 2 till barn- och utbildningsnämnden 

Att-sats 3 till samhällsbyggnadsavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 239 Dnr 2018/000231 001 

Projektledning kontaktcenter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag 

enligt följande 

 

1. projektledning för kontaktcenter delas mellan administrativa 

avdelningen (60 %) och socialförvaltningen (40 %) under perioden 

2019-09-05 till 2020-09-30. 

 

2. socialförvaltningen ersätts för tjänsten enligt ovan med 120 000 kr för 

perioden 2019-09-05--12-31, vilket finansieras inom kommunstyrelsens 

ram för oförutsedda medel 

 

3. hänsyn till behovet av ersättning till socialförvaltningen för perioden 

2020-01-01—09-30 motsvarande 180 000 kr hänskjuts till budget-

beredningen och arbetet med budget för 2020 

 

Sammanfattning 

Ärendet 

Kommunstyrelsen återremitterade till kommunstyrelseförvaltningen 2019-

06-04 den andra att-satsen i skrivelsen om intern rekrytering och finansiering 

av projektledare till kontaktcenter. Förvaltningen ska återkomma till 

kommunstyrelsens sammanträde den 3 september med ett konkret förslag 

som innebär lägre kostnad än den föreslagna. 

 

Aktuell situation 

Socialchef och administrativ chef föreslår att projektledningen delas mellan 

administrativa avdelningen och socialförvaltningen. Fördelningen blir 60 % 

respektive 40 % av heltidstjänst under perioden 5 september 2019 till 30 

september 2020. 

 

Socialförvaltningen behöver ersättas med totalt 300 000 kr för tjänsten under 

samma period som ovan: 120 000 kr för 2019 och 180 000 kr för 2020. 

 

Finansiering 

Kostnad för ersättning till socialförvaltningen för tjänsten föreslås för 2019 

finansieras inom kommunstyrelsens ram för oförutsedda medel. I övrigt 
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behöver budgetberedningen i arbetet med budget 2020 ta hänsyn till behovet 

av ersättning till socialförvaltningen med 180 000 kr. 

 

Beslutsunderlag 

Kontaktcenter - konsekvenser och risker vid framskjuten ombyggnation 

CESAM-protokoll 2019-05-28 

Protokollsutdrag 2019-06-04 § 194 Kontaktcenter Vimmerby kommun 

implementering 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 304 Kontaktcenter Vimmerby kommun 

implementering 

Protokollsutdrag 2019-05-07 § 151 Kontaktcenter Vimmerby kommun 

implementering 

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör 

Socialchef 

Administrativ chef 

Utvecklingschef 

Socialförvaltningen 

Administrativa avdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 240 Dnr 2019/000434 800 

Omfördelning av medel från KS oförutsett 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 200 tkr från kontot för oförutsett 

till utvecklingsavdelningen för att användas till oförutsedda utgifter inom 

kultur och fritid. 

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsutskottet har sedan starten fått in flera ärenden från 

utvecklingsavdelningens fritidsenhet som rör extra bidrag och insatser till 

föreningar som behöver hjälp. Eftersom pengar inte finns för detta ändamål i 

utvecklingsavdelningens budget vore det, för mer praktisk hantering, bra om 

kommunstyrelsen omfördelar medel till utvecklingsavdelningen till 

föreningar i behov. 

 

Beslutsunderlag 

KFU 2019-08-13 Protokollsutdrag 2019-08-13 § 87 Omfördelning av medel 

från KS oförutsett     

 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsutskottet 

Utvecklingschefen 

Ekonomiavdelningen  

 

___________________ 
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§ 241 Dnr 2018/000478 253 

Försäljning, Jordbrukaren, sista tomten på Östra Ceos, 
Propulus Discount II AB, Jysk 2019, köpeavtal m.m. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpeavtal för fastigheten 

Jordbrukaren 3, Östra Ceos industriområde, mellan Vimmerby kommun och 

Propulus Discount II AB, nedan kallad Köparen  

 

Sammanfattning 

Kommunen är ägare till exploateringsfastigheten Jordbrukaren 3, nedan 

kallad Fastigheten, på Östra Ceos i Vimmerby kommun. Överlåtelsen av 

Fastigheten är en del av genomförandet för gällande detaljplan som möjlig-

gör att företag kan etablera sig på Östra Ceos. 

 

Fastigheten omfattar en areal på cirka 5 101 kvadratmeter och har markerats 

i bifogad kartbilaga i köpeavtalet (Bilaga 1). Bifogat finns även utdrag från 

fastighetsregistret (Bilaga 2).  

 

Parterna har nu överenskommit att Säljaren ska överlåta Fastigheten till 

Köparen enligt villkoren angivna i köpeavtalet.   

 

Kommunen överlåter Fastigheten till Köparen. Köpeskillingen är 

NIOHUNDRASJUTTIOFEMTUSEN/975 000:-/ kronor. 

 

Bedömning 

Mark- och exploateringsenheten bedömer försäljningen som genomförbar 

och gynnsam. 

 

Finansiering 

Ryms inom befintlig MEX-budget. 

 

Beslutsunderlag 

Köpeavtal med tillhörande bilagor. Id: 66720 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Utvecklingsavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

 

___________________ 
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§ 242 Dnr 2017/000395 214 

Kiosken 1, del av Vimmerby 3:3, Järpen 3 upprättande 
av detaljplan, ansökan om fastighetsreglering m.m. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens 

beslut att överlämna detaljplan för Kiosken 1, Stören 4, Vimmerby 3:260, 

Järpen 3 samt del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun, till kommun-

fullmäktige för antagande. 

 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus i 

Vimmerby centrum. Planen möjliggör för bostäder och vård samt lokaler för 

handel och kontor som får inrymmas i bottenvåning. Planområdet möjliggör 

även utveckling av verksamheter på Järpen 3. 

 

Detaljplanen har varit på samråd och granskning under hösten 2018 och 

våren 2019. Yttranden från tolv olika instanser och sakägare kom in under 

samråds- och granskningstiden. 

 

Sammanfattningsvis har följande justeringar gjorts efter granskningen: 

Planbeskrivningen har kompletterats med information om att allmänna 

ledningar (u-områden) kan säkerställas med ledningsrätt eller servitut.  

 

Planbeskrivningen har även kompletterats med text och illustrationer 

gällande påverkan av stadens kärna (Stora torget). Dessutom har de 

motstående bostadsintressena förtydligats som står i konflikt mot riks-

intresset. 

 

Plankartan har förtydligats gällande utfartsförbud mot allmän platsmark 

(gata) och utformningsbestämmelse f1 har omformulerats, den gäller för hela 

användningsområdet. 

 

Synpunkter från Vimmerby Energi & Miljö AB föranledde mindre text-

justeringar, rådgivande synpunkter har noterats. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas i enlighet med gransknings-

utlåtandet. 
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Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 

___________________ 
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§ 243 Dnr 2019/000250 214 

Detaljplan för del av Gullvivan 5 och Gullvivan 4, 
Vimmerby kommun, Kalmar län. Senaste svarsdatum 
den 11 april 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens 

beslut, att överlämna detaljplan för Gullvivan 4, Vimmerby kommun, till 

kommunfullmäktige för antagande. 

 

Sammanfattning 

Syfte är att planlägga från ”allmänt ändamål” till ”bostad” för att kunna 

utöka bostadsfastigheten. Anledningen till fastighetsutökningen är en önskad 

tillbyggnad som inte får plats på befintlig fastighet och som överskrider 

nuvarande byggrätt. 

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen har varit på samråd och granskning under våren och sommaren 

2019. Fyra yttranden utan synpunkter har kommit in. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas i enlighet med gransknings-

utlåtandet.  

 

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 

___________________ 
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§ 244 Dnr 2019/000222 260 

Erbjudande byta Fjärrvärmeverket 3 mot Central 
förrådet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastigheten Fjärrvärmeverket 3 Vimmerby 

kommun varken är aktuellt att förvärva eller ingå i en bytesaffär där CF 

(gatukontorets centralförråd) skulle vara en del av uppgörelsen. 

 

Sammanfattning 

Ägaren av fastigheten Fjärrvärmeverket 3, Henrik Samuelsson, har lämnat 

ett erbjudande till kommunen enligt nedan:  

 

”Erbjuder härmed Vimmerby kommun att förvärva Fjärrvärmeverket 3 med 

eventuellt Vägverkets gamla lokaler som inbyte för en funktionslösning för 

kommunen. Då Ni kan ha kvar dom delar som ni önskar ha kvar såsom 

saltladan, växthus osv. så att ni inte behöver skapa nya byggnader vilket kan 

vara en bra lösning för båda parter. 

 

Mark: Tomt 18 448 m2 med 5 500 m2 bebyggt ytterligare plan att bygga 1 

600 m2”  

 

Bilaga 1 

 

Ägaren till Fastigheten har lämnat ett erbjudande till kommunen med bifogat 

utredningsmaterial.  

 

Det kompletta inlämnade materialet har skickats ut på remis till kommunens 

förvaltningar för att få in deras synpunkter på erbjudandet och för att se om 

det kan finnas något användningsområde för fastigheten i de kommunala 

verksamheterna. Det inlämnade materialet beskriver även att det finns till-

gång till vatten i form av en brunn på fastigheten som enligt fastighetsägaren 

skulle kunna användas som en vattenresurs i kommunens dricksvatten-

försörjning. Materialet har därför remitterats även till Vimmerby Energi & 

Miljö AB (VEMAB) som ansvarar för kommunens vattenförsörjning.  

 

Fastigheten Fjärrvärmeverket 3 ligger ganska centralt i Vimmerby tätort på 

Vimmerbyallén 19, nära korsningen med Prästgårdsgatan. Fastigheten har en 

markyta på 18 448 m2 och är bebyggd med en industribyggnad, ett gammalt 
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tvätteri på ca 5 500 m2. Del av byggnaden har under senare tid används som 

vandrarhem. Det finns även enligt gällande detaljplan en möjlighet att upp-

föra byggnad på fastighetens västra del mot fjärrvärmeverket. Fastigheten 

ägs av Henrik Samuelsson och det är ägaren som har lämnat in erbjudandet 

till kommunen om att kommunen ska förvärva eller ingå en bytesaffär där 

CF skulle ingå i uppgörelsen.  

 

Ärendet har varit ute på remiss hos kommunens verksamheter och hos 

VEMAB.  

 

Yttranden har kommit in och redovisas här:  

 

Socialnämnden och Barn och utbildningsnämnden framlägger inga 

synpunkter i ärendet.  

 

Miljö och byggnadsförvaltningen efterlyser i sitt yttrande, aktsamhet i 

samband med eventuell nybyggnation, risker som kan uppstå om man skulle 

använda vattenresursen på fastigheten som dricksvatten i det kommunala 

nätet samt risken ut läckage av giftiga ämnen från förorenad mark.  

 

Gatukontoret bedömer att fastigheten Fjärrvärmeverket 3 inte är lämplig för 

den verksamheten som gatukontorets driftavdelning utför. 

 

Mark och exploateringsenheten bedömer att fastigheten inte ska förvärvas i 

det kommunala fastighetsbeståndet.  

 

Fastigheten är byggd för industriell verksamhet och det skulle innebära 

omfattande ombyggnationer för att anpassa den till kommunala 

verksamheter. 

 

Utifrån de inkomna remissvaren görs bedömningen att det inte är aktuellt för 

Vimmerby kommun att varken förvärva fastigheten Fjärrvärmeverket 3 eller 

ingå i en bytesaffär där CF (gatukontorets centralförråd) skulle vara en del av 

uppgörelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Material inlämnat av fastighetsägaren  

Bilaga 1 Erbjudande Kommunen Fjärrvärmeverket 3 

Bilaga 2 Vimmerby rapport 4 dec 2008 

Bilaga 3 Vimmerby PM kompl slutversion 7 april  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 39(76) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bilaga 4 Lena Torin epost 

 

Inkomna remissvar 

Bilaga 5 Remissvar socialnämnden 

Bilaga 6 Remissvar barn och Utbildningsnämnden 

Bilaga 7 Remissvar gatukontoret  

Bilaga 8 Remissvar VEMAB 

Bilaga 9  Remissvar miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Fastighetsägaren för Fjärrvärmeverket 3, Henrik Samuelsson 

 

___________________ 
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§ 245 Dnr 2018/000119 311 

Förslag från namnberedningskommittén för parke-
ringen vid ishallen och området vid resecentrum från 
gatukontoret 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att parkeringen vid ishallen ges namnet 

Ishallsparkeringen.  

 

Sammanfattning 

Det saknas idag fastställt namn för parkeringen vid ishallen. Detta försvårar 

bland annat utfärdande av felparkeringsanmärkning och hastighetsöverträ-

delseanmärkning. Namngivningskommittén har tidigare föreslagit namnet 

”idrottsparkeringen” på den parkering som är belägen mellan Idrottshallen 

och Ishallen.  

 

Parkeringen som namngivningskommittén fått i uppgift att föreslå namn till 

är belägen mellan ishallen och Idrottshallen/Vimarskolan.  

 

Parkeringen är inte bara avsedd för ishallen, utan betjänar även besökare till 

idrottshallen, bowlinghallen och Vimarskolan.  

 

Namngivningskommittén vidhåller därför sitt tidigare förslag att kalla 

parkeringen för Idrottsparkeringen. Alternativa namnförslag skulle kunna 

vara Sportparkeringen eller Vimarparkeringen.  

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-05 § 300 

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-22 § 151  

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen   

___________________    
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§ 246 Dnr 2019/000357 007 

Revisionsrapport granskning av införande av GDPR 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens förslag 

till svar avseende revisionsrapporten ”Granskning av införandet av GDPR i 

Vimmerby kommun”.  

 

Sammanfattning 

På uppdrag av revisionerna i kommunen har PwC, Kommunal sektor genom-

fört en granskning av införandet av GDPR. Rapporten överlämnades till 

kommunens revisorer som i sin tur överlämnar den till kommunstyrelsen, 

barn- och utbildningsnämnden och till socialnämnden för svar senast den 30 

september 2019. Kommunstyrelsen och nämnderna förväntas redogöra för 

vad de tänker vidta för åtgärder med anledning av rapporten. 

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Vimmerby kommun Kommunstyrelsen - svar till 

revisionsrapport 

Protokollsutdrag 2019-08-27 § 348 Revisionsrapport granskning av 

införande av GDPR 

Information till KSAU 

Revisionsrapport granskning av införande av GDPR      

 
Beslutet skickas till 

Kommunrevisorerna  

Stefan Malmborg verksamhetsutvecklare digitalisering/ 

dataskyddsamordnare för kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 247 Dnr 2019/000430 101 

Rapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige om 
avtalssamverkan år 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

rapporteringen om avtalssamverkan 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 9 kap 38 § varje år rapportera 

till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan enligt 37 §. 

 

Rapporteringen rör de fall då samverkan mellan kommuner endast bygger på 

avtal dem emellan. De avtal som avses säger att en kommuns uppgifter helt 

eller delvis ska utföras av annan kommun eller annat landsting. 

 

I den upprättade rapporten redogörs för Vimmerby kommuns avtalssam-

verkan. Här finns också uppgifter om ifall extern delegering förekommer, 

dvs uppdrag åt anställd i en kommun att fatta beslut i vissa ärenden på den 

andra kommunens vägnar. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige om avtalssamverkan      

Protokollsutdrag 2019-08-27 § 352 Rapportering till kommunstyrelsen och 

fullmäktige om avtalssamverkan år 2019 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 248 Dnr 2019/000376 311 

Remiss - Förslag till föreskrifter om hastighetsbegräns-
ning på väg 23/34 i Kalmar och Östergötlands län 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 

1. avstyrka Trafikverkets förslag till hastighetssänkning på riksväg 23/34 i 

Östergötlands respektive Kalmar län 

 

2. godkänna förslag till yttrande (med smärre redaktionella ändringar) 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har, av Trafikverket, givits möjlighet att yttra sig över 

inkommen ansökan om ändrad hastighet vid väg i kommunen.      

 

Hastighetssänkning föreslås för delsträckan mellan Kalmar länsgräns och ca 

20 km norr därom. I Kalmar län föreslås också hastighetssänkning och ett 

sammanhängande stråk med 80 km/tim kommer att skapas. Trafikmängden 

beräknas, år 2025, vara mellan 2800-4200 fordon per dygn. 

 

Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 23 i Östergötlands län 

och befintlig föreskrift TRVTFS 2018:30 kommer då att upphävas.  

 

Bakgrunden till förslaget utgår från Trafikverkets uppdrag och arbete med att 

fortsätta anpassa hastighetsgränserna till vägars säkerhetsstandard. 

 

Idag är den skyltade hastigheten 90 km/h. 

 

Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2019-08-20 § 76 Remiss angående förslag till 

föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 23 i Östergötlands län 

Remissvar till Trafikverket hastighetsgräns 

ID 67175 Yttrande och förslag till beslut väg 23 

Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 23 

i Östergötlands län 

Missiv - Remissomgång 1 
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Konsekvensutredning till förslag om hastighetsgräns 

Trafikföreskrift - förslag 

 

Beslutet skickas till 

Trafikverket Sanna Landqvist 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

 

___________________ 
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§ 249 Dnr 2019/000305 430 

Remiss - Klimat- och energistrategi för Kalmar län 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla miljö- och byggnadsförvaltningens 

förslag till yttrande med de tillägg som beslutats av 1) miljö- och byggnads-

nämnden, 2) Hultsfreds kommuns kommunstyrelses arbetsutskott och 3) 

Vimmerby kommuns kommunstyrelses arbetsutskott. 

 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att med ett långsiktigt 

perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att 

förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad 

klimatpåverkan. En del i uppdraget handlar om att ta fram en regional 

klimat- och energistrategi. 

 

Strategin anger en gemensam strategisk inriktning för klimat- och energi-

arbetet i Kalmar län med sikte på 2030. Den har tagits fram i samverkan med 

aktörer i länet under ledning av Länsstyrelsen i Kalmar län. Fokus i strategin 

är att minska växthusgasutsläppen, öka andelen förnybar energi och öka 

energieffektiviseringen. 

 

Strategin syftar till att ange en gemensam riktning för klimat- och energi-

arbetet i offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i Kalmar län.  

 

Länsstyrelsen önskar svar på remissen senast den 15 augusti 2019. Förlängd 

svarstid har begärts hos länsstyrelsen och godkänts.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27, § 343 

Remissvar, Klimat- och energistrategi för Kalmar län, MBN beslut § 127, 

2019-08-21 

Presentation av remissvar 

E-post, VB Komplettering av yttrande Klimat- och energistrategi 

E-post, Tilläggen till strategin 

SV Remiss Klimat. och energistrategi Kalmar län 
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Remiss Klimat- och energistrategi Kalmar län     

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 250 Dnr 2018/000272 109 

Medborgarförslag om hastighetsnedsättning på 
Trekantsvägen, Vimmerby 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå ansökan 

om hastighetsnedsättning på Trekantsvägen, Vimmerby.  

 

Sammanfattning 

Lena Söderberg har lämnat in ett medborgarförslag om hastighetsnedsättning 

på Trekantsvägen, Vimmerby. 

 

Av medborgarförslaget framgår att det finns önskemål om att sänka hastig-

heten på Trekantsvägen i Vimmerby. De som bor på Trekantsvägen i 

Vimmerby anser att nuvarande hastighet på 70 km/h är alldeles för högt. Det 

har blivit mycket trafik på senare år, även kvällar och nätter. Det kommer 

snart hända en olycka om inget görs. Vägen mot Skillingarum, som har en 

bråkdel av trafik har 30 km/h. En av grannarna har små barn och det finns 

djur som vi är rädda om.  

 

Trekantsvägen ligger utanför tättbebyggt område men på kommunens 

fastighet och kommunen är väghållare. 

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Trafikrådets mening är att avstyrka förslaget då vägen ligger utanför 

tättbebyggt område och bashastigheten är 70 km/h.   

 

Samhällsbyggnadsavdelningen framhåller följande: 

Förslaget om sänkt hastighet på Trekantsvägen bör avslås. Vägen ligger 

utanför tättbebyggt område och där är bashastigheten 70 km/h. Fordons-

förare ska anpassa hastigheten efter rådande förutsättningar.    

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Lena Söderberg, id 61108  

Kommunfullmäktiges beslut § 95, 2018-05-28 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 251 Dnr 2018/000401 109 

Medborgarförslag om upprustning/utformning av 
Kungsparken i Vimmerby. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 

1. överlämna medborgarförslaget till ansvariga för arbetet med Vackra 

Vimmerby för att ta del av de tankar och idéer som framkommer i 

medborgarförslaget  

 

2. medborgarförslaget härmed anses vara besvarad 

 

Sammanfattning 

Elisabeth Thorén lämnar ett medborgarförslag angående upprustning och 

utformning av Kungsparken i Vimmerby, "till en park med tydligt syfte för 

återhämtning, andrum och inspiration". Elisabeth Thorén önskar utökad 

belysning samt plogning vintertid. Olika samhällsaktörer ska kunna använda 

parken för arbetsträning och rehab. Växter kan planteras, en välkomsttavla 

anordnas och möjlighet kan finnas till kurser, picnics och andra event. 

 

Medborgarförslaget innehåller kartor samt beskrivningar av parkens olika 

delar, där syftet för vardera del preciseras.  

 

Kommunfullmäktige har med stöd av kommunallagen, 5 kap 23 § överlåtit 

till kommunstyrelsen att genom så kallad förenklad hantering besluta i detta 

ärende. 

 

Bedömning 

Vimmerby kommun lät 2015 ta fram gestaltningsprogrammet Vackra 

Vimmerby. Gestaltningsprogrammet togs fram för att stärka kommunens 

attraktionskraft som besöksmål året runt, men också för att skapa en vacker, 

hemtrevlig miljö för kommunens invånare. Kommunen avsätter årligen 

medel för att genomföra delprojekt inom ramen för Vackra Vimmerby. 

 

I gestaltningsprogrammet finns inga åtgärder i Kungsparken föreslagna. Det 

kan ändå finnas möjlighet att inom ramen för Vackra Vimmerby låta göra 

insatser i Kungsparken. 
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Samhällsbyggnadsavdelningen tycker det kan vara lämpligt att medborgar-

förslaget lämnas över till arbetsgruppen för Vackra Vimmerby, så att de 

idéer som lämnas i medborgarförslaget kan finnas med i arbetet med Vackra 

Vimmerby.  

 

Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2019-05-28 § 61 Medborgarförslag. 

Medborgarinitiativ om upprustning/utformning av Kungsparken i 

Vimmerby. 

Medborgarförslag. Medborgarinitiativ om upprustning/utformning av 

Kungsparken i Vimmerby. 

Förslag till beslut Kungsparken 

  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen    

 

___________________ 
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§ 252 Dnr 2018/000402 109 

Medborgarförslag om att flytta 70-skyltarna på 
Korkavägen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå ansökan 

om att flytta vägmärke för 70 km/h på Korkavägen, Vimmerby.    

 

Sammanfattning 

Karl Johansson lämnar ett medborgarförslag om att flytta 70-skyltarna på 

Korkavägen, från deras nuvarande position i jämnhöjd med första infarten 

till Petersborgsvägen, till en plats direkt efter Korkavägens korsning med 

Trekantsvägen.  

 

Vimmerby kommun har mottagit medborgarförslag inlämnat av Karl 

Johansson. Av medborgarförslaget framgår att det finns önskemål om att 

förlänga 50 km/h-sträckan på Korkavägen i Vimmerby.  

 

Karl Johansson menar att raksträckan parallellt med Petersborgsvägen 

inbjuder till högre hastigheter än tillåtna 70 kr/tim. Det finns flera utfarter till 

Korkavägen där, och vägsträckan trafikeras även av barn och hundar.   

 

Korkavägen ligger utanför tättbebyggt område men på kommunens fastighet 

och kommunen är väghållare. 

 

Trafikrådets mening är att avstyrka förslaget då vägen ligger utanför tättbe-

byggt område och bashastigheten är 70 km/h.   

 

Samhällsbyggnadsavdelningen framhåller följande: 

Förslaget om att förlänga 50-sträckan på Korkavägen bör avslås. Vägen 

ligger utanför tättbebyggt område och där är bashastigheten 70 km/h. 

Fordonsförare ska anpassa hastigheten efter rådande förutsättningar.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Karl Johansson, id 62318  

Kommunfullmäktiges beslut § 142, 2018-09-24 

KS arbetsutskott beslut § 263, 2018-10-09 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 253 Dnr 2018/000557 109 

Medborgarförslag om att undanta VOK-skogen från 
vanligt skogsbruk 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

 

1. avslå medborgarförslagets punkt 1, 2 och 4. 

 

2. anse punkt 3 och 5 besvarade. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att  

 

3. ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att, tillsammans med 

representanter för VOK, följa upp det möte som hölls den 24 april för 

genomgång av framtaget skötselförslag från kommunen beträffande 

skogsbruket av området.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag inlämnat från 21 funktionärer i Vimmerby OK genom 

Bertil Axelsson. 

 

Medborgarförslaget föreslår 

 

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. 

 

Vimmerby kommun har tagit fram en ny skogsbruksplan dat 2017-11-09 

som visar en total areal på ca 2400 ha varav den produktiva skogsmarken är 

1644 ha. Planen är indelad i 13 större skiften och är mycket detaljerad med 
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information om varje olikartad biotop inom de olika skiftena, totalt 657 

avdelningar där de olika åtgärderna ibland med alternativ är utförligt 

beskrivna. 

 

Enligt framtagen skogsbruksplan utförs kommunens skogsbruk enligt 

skogens fördelning på målklasser vilket innebär i % av arealen: 

PG - Produktionsmål med miljöhänsyn, 1428 ha. Innebär att högst 10% av 

ytorna utförs med miljöhänsyn där hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd, 

buskar och särskilt värdefulla biotoper mm lämnas utan åtgärd. 

 

PF – Produktionsmål med förstärk miljöhänsyn, 127 ha. Innebär att 10-50% 

och i vissa avdelningar över 50% utförs med förstärkt miljöhänsyn. Här 

ingår till stor del det tätortsnära skogsbruket där skötseln inriktas mot ett 

kontinuitets-skogsbruk (hyggesfritt) som t ex luckhuggning, stamvis- och 

volymblädning, skärmställning, olika former av gallringar och 

naturvårdshuggningar. 

 

NS – Naturvårdsmål med skötsel, 47 ha. Höga naturvärden där återkomman-

de skötsel för att bibehålla eller återskapa naturvärden utförs t ex på 

igenväxta hagmarker och bestånd av äldre tallskog. 

 

1. Då kommunen redan nu utför skogsbruket med stort ansvar för att 

naturvärden och att ett rikt friluftsliv tas till vara samt att utförandet sker 

på ett estetisk tilltalande sätt vid tätortsnära åtgärder behöver inte en 

särskild frivillig avsättning till stånd då det redan nu inte planeras för en 

ordinär storskalig skogsproduktion.  

 

2. Kommunens planer för området är nu enligt framtagen skogsbruksplan 

att utföra åtgärder för området på ett skonsamt och varsamt sätt dock 

förbehåller sig kommunen att använda lämpliga maskiner efter 

ändamålet. 

 

3. Vindfällor och angripen skog av granbarkborren planeras enligt 

överenskommelse med kontaktpersonerna för VOK att tas ut under 

månadsskiftet maj-juni 2019.  

 

4. Kommunen ser ingen fördel med att skriva särskilt naturvårdsavtal med 

staten utan förordar att skogsbruket sköts enligt medborgarförslaget med 

möten och överenskommelser mellan representanter från VOK och 

kommunen. 
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5. Kommunens representanter Ulf Karlsson och skogsförvaltare Johan 

Jörneskog har hållit möte onsdagen den 24 april med representanter för 

VOK, med Jerker Gustavsson som sammankallande. Mötet enades om 

att kommunen genom Johan Jörneskog tar fram ett förslag på en 

skonsam skötselplan för området med den framtagna skogsbruksplanen 

som underlag. Efter att förslaget är presenterat träffas parterna för en 

genomgång med synpunkter och detaljutformning.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, undanta VOK-skogen från vanligt skogsbruk, Id 63726 

2018-11-27 

Kommunfullmäktiges beslut § 243 2018-12-17 

Kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut § 26 2019-01-22 

 

Beslutet skickas till 

Att-sats 1 och 2 till kommunfullmäktige 

Att-sats 3 till samhällsbyggnadsavdelningen    

 

 

___________________ 
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§ 254 Dnr 2018/000334 109 

Medborgarförslag om fler förskoleplatser i Djursdala 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

 

1. i linje med barn- och utbildningsnämndens beslut, bifalla förslagets 

första punkt angående utökat samarbete med skolan och fritidshemmet 

 

2. uppdra till barn- och utbildningsnämnden att, i dialog med samhälls-

byggnadsavdelningen, ta fram en plan för genomförande och 

finansiering 

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

(S) reserverar sig mot beslutet.      

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04 att remittera medborgarförslaget till 

barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Vid sitt sammanträde 2019-05-

22 beslutar barn- och utbildningsnämnden att föreslå ”kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att bifalla första att-satsen i medborgarförslaget 

med tillägget under förutsättning att medel tillförs.”  

 

I medborgarförslaget föreslås att utöka antalet platser på förskolan i 

Djursdala på följande sätt:  

 

”Utöka samarbetet med skolan och fritidshemmet och utnyttja 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.” 

 

Fastighetsavdelningen har sett över möjligheterna att tillskapa en avdelning 

och har lämnat brandtekniskt yttrande, arkitektoniskt yttrande och yttrande 

över installationer.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att i linje med 

barn- och utbildningsnämndens beslut, bifalla förslagets första punkt 

angående utökat samarbete med skolan och fritidshemmet 

      

Beslutsgång 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall på förslaget till beslut samt på att kommun-

fullmäktige föreslås ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att, i dialog 

med samhällsbyggnadsavdelningen, ta fram en plan för genomförande och 

finansiering. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar avslag på det ursprungliga förslaget till beslut samt 

på Ola Gustafssons tilläggsyrkande. 

 

Ordförande ställer Ola Gustafssons yrkanden mot Helen Nilssons yrkande på 

avslag mot varandra och finner att det är bifall för det ursprungliga förslaget 

samt Ola Gustafssons tilläggsyrkande.  

 
Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande över medborgarförslag om fler 

förskoleplatser i Djursdala 

Skrivelse från Kommunal och Lärarförbundet: Synpunkter angående 

förskolelokaler i Djursdala   

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

___________________     
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§ 255 Dnr 2018/000459 109 

Motion om gåva efter 25 års arbete inom daglig 
verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

Sammanfattning 

Jacob Kant (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta att 

alla som arbetar inom daglig verksamhet i Vimmerby kommun också ska 

erbjudas en gåva efter 25 års arbete, på samma villkor som kommunens 

övriga anställda. 

 

I socialförvaltningens tjänsteskrivelse beskrivs Vimmerby kommuns regler 

för uppvaktning av anställda och förtroendevalda. Vidare ges fakta om 

insatsen daglig verksamhet och om LSS, den lagstiftning som styr denna 

insats.  

 

I bedömningen lyfts argument för och emot förslaget fram, likaså avgräns-

ningssvårigheter samt det möjliga alternativet att varje daglig verksamhet 

anordnar något i syfte att regelbundet uppmärksamma och visa uppskattning. 

Det kan vara en gåva, en fest eller en annan aktivitet som är anpassad just för 

de aktuella deltagarna. Vill Vimmerby kommun gå denna väg kan ett 

uppdrag läggas. 

 

Det är 12 personer (av 59 som har beslut om daglig verksamhet) som uppnått 

25 år eller mer och som är aktuella för 25-årsgåva 2019. Med årets 

basbelopp ger detta en kostnad på 38 400 kronor 2019 plus kostnader för 

blommor och ceremoni samt kostnader för de medarbetare som behövs för 

ledsagning och personligt stöd. Medel för detta finns inte i socialnämndens 

budget idag. 2020 och 2021 är inga personer aktuella för 25-årsgåva.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska 

anses besvarad med hänvisning till socialnämndens/förvaltningens nya 

rutiner för årlig uppvaktning av de som arbetar inom daglig verksamhet.  
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Beslutsgång 

Peter Fjällgård (V), Emil Larsson (SD) och Helens Nilsson (S) yrkar bifall 

till motionen. 

 

Sammanträdet ajourneras på ordförande Ingela Nilsson Nachtweijs (C) 

initiativ kl 15.05. Förhandlingarna återupptas kl 15.15. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) meddelar att också majoriteten ställer sig 

bakom ett bifall till motionen och finner därmed att kommunstyrelsen 

beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-03-14, § 33 

Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen, 2019-01-30, id 26562 

Motion – Gåva efter 25 års arbete inom daglig verksamhet, 2018-10-01 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 256 Dnr 2016/000553 109 

Motion om förbud att bära huvudbonad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionens båda förslag 

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Emil Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.      

 

Sammanfattning 

Motionen i korthet 

Sverigedemokraterna Anneli Jakobsson, Sandor Högye, Kerstin Högye och 

Kjell Jakobsson har lämnat in en motion om förbud att bära huvudbonad. 

 

I korthet anser motionärerna att nyanländas huvudbonader är en kränkning 

och förnedring av det kvinnliga könet. Svenska skolan är folkrätts- och 

grundlagsskyldig att verka för att lära ut jämställdhet.  

 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att  all huvudbonad förbjuds under skoltid, men keps och mössa får bäras på 

raster. Undantag från detta är besökare till skolan som av yrkesskäl 

måste bära uniform, t ex polis, brandkår osv.  

 

att  slöja, niqab och burka ska förbjudas på kommunala arbetsplatser i 

Vimmerby kommun och att detta skrivs in i de lokala 

ordningsföreskrifterna.   

 

Inhämtade uppgifter och sakförhållanden 

I Sverige gäller religionsfrihet i linje med Europakonventionens artikel 9 av-

seende tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Vidare gäller diskrimi-

neringslagen där direkt såväl som indirekt diskriminering till följd av bl.a. 

religion är förbjudet. Diskriminering är även förbjudet enlig Europakonven-

tionens artikel 14.  

 

Huvudduk i arbetslivet är prövat arbetsrättsligt i EU-domstolen (mål C-

157/15 och C-188/15) Undantag från att få uttrycka religion i arbetslivet kan 
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prövas utifrån EU-stadgans artikel 16 om näringsfrihet, vilken domen C-

157/15 också yrkade på. Avgörande är dock att det tydligt avser alla poli-

tiska, filosofiska och religiösa symboler och riktar sig till alla på arbets-

platsen. Riktar sig förbudet mot en särskild grupp medför det en indirekt 

diskriminering: 

 

”I EU-stadgans artikel 16 är den grundläggande rättigheten näringsfrihet 

reglerad omfattande: ”rätten för företagare att bestämma på vilket sätt och på 

villkor det arbete som ska utföras inom företaget ska organiseras och uträttas 

och i vilken form dess varor och tjänster ska erbjudas”. Näringsfriheten är 

emellertid inte en absolut rättighet, utan den kan inskränkas genom 

lagstiftning” Källa: http://www.diskrimineringslagen.se/uploads/A_A_nr1-

2_2018_ARTIKEL_Fransson-1.pdf 

 

I fallet C-188/15 kom EU-domstolen fram till direkt diskriminering, då det 

inte fanns någon ordningsregel som reglerade detta, enligt förbundsjurist 

Kirsi Piispanen jur. dr, Stockholms universitet.  

Källa: http://www.dagensjuridik.se/2017/03/eu-domstolens-avgoranden-om-

muslimsk-huvudduk-pa-arbetsplatsen-ingenting-forvanande 

 

Aktuell situation 

I detta ärende är kunden medborgarna och kommunen ska i all verksamhet 

representera samhället i sin helhet. 

 

Bedömning 

Bedömningen är att kommunens verksamhet i sin helhet servar medborg-

arna, medborgarna är av mångfald vilket ska återspeglas i den utbildning, 

stöd och service Vimmerby kommun erbjuder sina invånare. Att begränsa 

medborganas rättighet att uttrycka exempelvis sin religiösa tro i enlighet med 

motionens förslag är inte att rekommendera då det strider mot svensk såväl 

som europeisk lagstiftning.   

 

Beslutsgång 

Emil Larsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Ola Gustafsson (KD) yrkar avslag på motionen. 

 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens båda förslag. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-09, id 66199 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 257 Dnr 2017/000329 109 

Motion om att visa belastningsregisterutdrag även för 
utrikesfödda i kommunal verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen.  

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Emil Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.      

 

Sammanfattning 

Motionen i korthet 

Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om att visa belastnings-

register även för utrikesfödda i kommunal verksamhet.  

 

Annelie Jakobsson (SD) skriver att idag är det krav att man lämnar utdrag 

från belastningsregistret för att söka yrken inom kommunal verksamhet som 

förskola, skola, fritidsverksamhet osv. Regeln har kommit till för att skydda 

våra barn och unga för olämpliga personer.  

 

Belastningsregistret visar om man är dömd för grövre brott, som misshandel, 

våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn osv. De här uppgifterna kvarstår i 10 

års tid innan de gallras bort. Men det finns undantag från detta och det är 

utrikesfödda som inte har en bakgrundshistorik på 10 år att visa upp. De 

behöver således inte visa upp utdrag från belastningsregistret. Ingen av 

arbetsgivarna vet vad den personen blivit dömd för i sitt hemland och det är 

så gott som omöjligt att få ut uppgifter från personens hemland.  

 

Med denna motion vill sverigedemokraterna därför att kommunfullmäktige 

beslutar att lika regler för nyanlända ska gälla som för inrikes födda, alltså 

ett belastningsregister som sträcker sig 10 år tillbaka i tiden.  

 

 

Inhämtade uppgifter och sakförhållanden 

Enligt svensk lagstiftning ska vi som arbetsgivare kräva att ny medarbetare 

visa upp ett registerutdrag från polisen om hen ska arbeta med barn i 

förskola, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan 
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pedagogisk verksamhet. Även vissa delar inom LSS omfattas av register-

utdrag. Det är polismyndigheten som tillgodoser sådana registerutdrag. 

 

I skollagen framgår det tydligt att regeln avseende registerutdrag gäller utan 

undantag och vilket undantag motionen syftar på framgår inte. Inte heller 

SKL (Sveriges kommuner och landstingen) känner till sådant undantag 

(telefonsamtal 3 maj 2019). 

 

Bedömning 

Utifrån att kravet på registerutdrag styrs av lagstiftning och utförs av 

polismyndigheten är motionsförslaget inte upp till kommunen att bedöma, 

utan är en fråga som hör hemma på riksnivå.  

 

Beslutsgång 

Emil Larsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Peter Högberg (S) yrkar avslag på motionen. 

 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-06-18 § 326 Motion om att visa 

belastningsregisterutdrag även för utrikesfödda i kommunal verksamhet 

Motion om att visa belastningsregisterutdrag även för utrikesfödda i 

kommunal verksamhet 

Tjänsteskrivelse - Motion om att visa belastningsregisterutdrag 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 258 Dnr 2018/000370 109 

Motion om att införskaffa kylaggregat till kommunens 
omsorgsboende 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som 

besvarad. 

 

Sammanfattning 

Konsultarbetet för att undersöka möjligheterna till att installera kylaggregat i 

kommunens omsorgsboenden pågår.  

 

I kommunens investeringsplan finns avsatta för ändamålet 1000 tkr för 2019 

och det finns föreslagna 2000 tkr för 2020. Under tiden tills fasta och 

integrerade aggregat monteras kommer mobila kylaggregat införskaffas för 

de ställena där störst behov uppstår.  

 

Anneli Jakobsson (SD), Jimmy Rödin (SD) och Kjell Jakobsson (SD) har 

lämnat en motion om att införskaffa kylaggregat till kommunens omsorgs-

boenden. De skriver att sommaren 2018 var extremt varm och utan regn.  

 

De skriver vidare: "Det har även hänt att äldre tyvärr har avlidit på grund av 

att det varit för varmt i rummet där omsorgstagaren vistats och detta är 

naturligtvis en fruktansvärd tragedi som inte får förekomma. Äldre har 

väldigt svårt att klara värmen men även för personalen måste det fungera på 

ett tillfredsställande sätt så man har bra förutsättningar för att vistas på sin 

arbetsplats. Enligt experter kan vi förvänta oss detta även framöver och ett 

kylaggregat skulle underlätta avsevärt för den äldre och personal. Det kan 

vara en portabel AC men det billigaste borde bli att integrera kylaggregatet 

till befintlig ventilation."  

 

Den extremt varma sommaren under 2018 har orsakat olägenhet i 

kommunens omsorgsboenden. Kommunens ledning har insett det akuta 

behovet och avsatt medel för ändamålet i investeringsbudgeten.  

Kravet är att på varje omsorgsboende ska finnas tempererade lokaler där 

man kan smalas för att svalka sig under dygnets allra varmaste timmar.  

 

Finansiering sker med likvida medel avsatta i investeringsplanen för 2019.   
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

      

Beslutsgång 

Ola Gustafsson (KD) redogör för de åtgärder som genomförts i linje med 

motionens förslag och yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommun-

fullmäktige att anse motionen som besvarad.      

 

Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2019-05-28 § 62 Motion om att införskaffa 

kylaggregat till kommunens omsorgsboende 

Motion om att införskaffa kylaggregat till kommunens omsorgsboende 

Kylaggregat svar på motion 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 259 Dnr 2014/000151 109 

Motion om att Vimmerby behöver ett 
träbyggnadsprogram 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen.  

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

(S) reserverar sig mot beslutet.      

 

Sammanfattning 

Motionären lyfter fram fördelarna med träbyggnationer i våra trakter såväl 

som miljömedveten satsning som för att bevara och främja ett industriellt trä 

byggande. Motionären föreslår att träbyggnadsprogrammet ska ta upp frågor 

som dialog med byggherrar, arkitekter, entreprenörer och forskare för att 

utveckla det industriella träbyggandet.  
 

Motionären föreslår att Vimmerby kommun ska besluta om att kommunen 

företrädesvis ska anvisa mark, ger bygglov och själv bygger i trä. Att 

Vimmerby kommun ska ta fram ett träbyggnadsprogram för att stimulera ett 

ökande av det industriella byggandet av bostäder i trä.  
 

Sverige är förebild just vad gäller våra erfarenheter av storskaligt byggande i 

trä. I Sverige byggs idag nya höghus av trä och träbyggandets volym växer. 
 

Miljöhänsyn i byggbranschen är ett prioriterat område för regeringen. 
 

Frågan är högaktuell på regeringsnivå och i riksdagen. Näringsdepartementet 

för dialog om träbyggnationer med berörda aktörer, såsom byggherrar, 

skogsindustrin, kommuner och myndigheter. Boverket fick i uppdrag av 

regeringen att se över regelverket för att underlätta byggandet av standar-

diserade bostäder, i exempelvis trä. 

 

I dag finns det flera företag, organisationer, myndigheter och forskningsråd 

samt tekniska högskolor och universitet som aktivt satsar på att utveckla 

trähusbyggnationer och på olika sätt arbetar med sådana frågor.  
 

De byggnationer som utförs nu och de byggnationer som är färdigställda 

under de senaste åren i Vimmerby kommun såväl i kommunens regi som i 
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privat regi är endast i mycket begränsad omfattning byggda i annat material 

än trä.  
 

Vimmerby kommun anser att det pågår på riksnivå väldigt mycket arbeta för 

att utveckla och främja byggnation av hus i industriell skala. 
 

Vimmerby kommun genom sitt program Vackra Vimmerby och genom 

upphandlingarna kommunen gör uppfyller redan de resultaten som 

motionären efterfrågar.  
 

Kostnaden för att ta fram ett eget träbyggnadsprogram kan vara genomförbar 

med framtagande av ett bostadsförsörjningsplan som uppgår till ca 80-100 

tkr.  
 

Bedömningen är att Vimmerby kommun inte behöver satsa resurser för att ta 

fram ett eget träbyggnadsprogram 

 
Beslutsgång 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall till motionen. 
 

Bo Svensson (C) och Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till avslag på 

motionen. 
 

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.     

 
Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2019-05-28 § 63 Motion - Vimmerby behöver ett 

träbyggnadsprogram 

Motion - Vimmerby behöver ett träbyggnadsprogram 

Svar på motion Träbyggnadsprogram återremiss 2019-04-24    

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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§ 260 Dnr 2019/000278 043 

Samordningsförbundet i Kalmar län årsredovisning 
2018 och fråga om ansvarsfrihet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att för Vimmerby 

kommuns del godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet i 

Kalmar län år 2018 och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

Sammanfattning 

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen 

kan godkännas och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. När frågan om 

ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna önskar samordningsförbundet få 

besked om detta.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-08-27 § 351 Samordningsförbundet i Kalmar län 

årsredovisning 2018 och fråga om ansvarsfrihet 

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2018 

Beslut RF 2019-06-04 Årsredovisning 

Samordningsförbundet årsredovisning 2018 

Revisionsberättelse Samordningsförbundet 2018 

Revisionsrapport Samordningsförbundet 2018 

Brev till medlemmar om årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 

    

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 261 Dnr 2019/000093 101 

Val av ledamot och ersättare till Kommunernas 
hjälpmedelsnämnd i Kalmar län 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Lars Sandberg (C) och Tomas Peterson 

(M) som ledamot respektive ersättare i Kommunernas hjälpmedelsnämnd i 

Kalmar län. 

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Helen Nilsson (S) har avsagt sig sina 

respektive uppdrag som ledamot och ersättare i Kommunernas hjälp-

medelsnämnd. 

 

Skälet till avsägningarna är den nya inriktning som innebär att de som 

företräder kommunerna i Kommunernas Hjälpmedelsnämnd ska vara väl 

insatta i socialnämndens frågor.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-08-27 § 353 Val av ledamot och ersättare till 

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län 

E-post, Avsägelse från uppdrag som ledamot i Hjälpmedelsnämnden 

Helen Nilsson avsäger sig uppdraget i hjälpmedelsnämnden 

E-post, avsägelse uppdrag Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

E-post, Scannad bild från ITS765, avsägelse Helen Nilsson (S) 

Protokollsutdrag 2019-02-05 § 57 Val av ledamot och ersättare till 

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län 

Protokollsutdrag 2019-01-22 § 12 Val av ledamot och ersättare till 

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län    

 
Beslutet skickas till 

Lars Sandberg (C) 

Tomas Peterson (M) 

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län 

Administrativa avdelningen 
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Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Helen Nilsson (S)      

 

___________________ 
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§ 262 Dnr 2019/000017 101 

Meddelanden 2019 till Kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden angående 

 
 Beslut för kännedom Detaljplan för Vi 68:7 med flera, samråd  

 Beslut för kännedom Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Näs-rondellen, Vimmerby 

kommun. Granskning 

 Öppet brev till ordförande för Svenska spel angående närbutiken i Tuna, Vimmerby 

kommun. 

 Miljö- och byggnadsnämnden (MoB): synpunkter på Boverkets föreskrifter 

 MoB: synpunkter på PM om detaljplaner och digitalisering 

 MoB: internkontrollplan och uppföljning 

 MoB: beslut uppdrag att ändra detaljplanen för Lövkojan 8 och 9 

 ITSAM, ordförandebeslut om inköp 1-1 datorer 

 Protokoll Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor 190605  

 Protokollsutdrag 2019-06-12 § 104 Elevpeng i grundskolan och fritidshemmen  

 Brev till kommunerna ang bredbandsamverkan 

 VB Ändring i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL 

 VB Ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning vid uppnådd pensionsålder den 

1 januari 2020 Viktig information från SKL, cirkulär 1934 

 VB Bostadsmarknadsanalys för Kalmar län 2019 

 Beslut för kännedom Storken 18, Vimmerby kommun. Begäran om uppskov 

 Beslut för kännedom Detaljplan för Vimmerby 3:3 Stubingränd samråd 

 Beslut för kännedom Detaljplan för Vi 68:7 med flera, undersökning av betydande 

miljöpåverkan Björkkullens förskola 

 Beslut för kännedom Detaljplan för Vimmerby 3:3 Stubingränd, undersökning av 

betydande miljöpåverkan 

 Styrelseprotokoll Vimarhem 2019-04-25 och 2019-05-08 

 Fwd VB Möte om infrastruktur 

 Protokollsutdrag 2019-06-04 § 218 Meddelanden 2019 till Kommunstyrelsen och 

utskotten 

 Information från Arbetsförmedlingens generaldirektör      

___________________     
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§ 263 Dnr 2019/000039 101 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner anmälan av delegationsbeslut. 

      

 

___________________ 
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§ 264 Dnr 2019/000118 101 

Rapportering från konferenser och sammanträden mm 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade rapporter      

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) berättade 

 om sitt deltagande i vänortsmöte i Norge där framtida vänortssamarbete 

diskuterades. Motsvarande möte ska om två år hållas i Skaerbaek i 

Danmark, men mötet kan komma att förläggas till Vimmerby 

 om sitt möte med Ove Israelsson och Bengt Johansson om bakgrunden 

till Astrid Lindgrens Världs tillblivelse 

 om möte angående bredbandsutbyggnaden i trakterna kring Anen och 

Yxern; nytt möte äger rum den 20 sep 

 ITSAM:s direktionsmöte, där också Niklas Gustafsson (M) deltog; 

Vimmerby röstade fortsatt nej till flytt av ITSAM:s lokaler till 

Linköping och begärde också en protokollsanteckning om vikten av en 

filial i Vimmerby 

 om möte angående busstrafik mellan södra Kinda och Vimmerby för 

möjligheten för gymnasieelever i Kinda att kunna åka till Vimmerby 

 om i Kalmar tillsammans med företrädare för sju andra kommuner 

angående järnvägen 

 om samrådsmöte med Hultsfreds kommun där bland annat hållbarhets-

frågor, den gemensamma miljö- och byggnadsförvaltningen, kultursam-

verkan och strandskyddsfrågor inkl taxor diskuterades 

Niklas Gustafsson (M) berättade 

 om sin och Lennart Nygrens (S) resa till Joniskis, Vimmerbys vänort i 

Litauen. En grupp kvinnliga företagare från Joniskis kommer att göra ett 

studiebesök i Vimmerby 

Helen Nilsson (S) berättade 

 om möte med Västerviks kommun angående samverkan kring 

räddningschef/säkerhetsansvarig; nytt möte sker den 14 oktober 
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Jakob Käll (C) berättade 

 Om sitt deltagande i styrelsemöte i Astrid Lindgrens Värld; Jakob 

rapporterar i första hand till Ingela Nilsson Nachtweij (C) då det finns en 

sekretessklausul, men gläds åt den långsiktighet som präglar ägar-

familjens intentioner med ALV; och framhåller också den fantastiska 

säsong med rekordsiffror som både ALV och Näs haft 

      

___________________ 
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§ 265 Dnr 2019/000020 101 

Inbjudningar 2019 till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande med anledning av inkomna 

inbjudningar: 

 

Inbjudan till Beslut 

Webbinarium om hot, hat och våld mot 
förtroendevalda den 10 september 2019 

Länk skickas till ledamöter och 
ersättare 

Utbildning i avtalsrätt med Peter Olsson, 19 sep Jakob Käll (C) och Eva Svensson 
(C) deltar 

Inbjudan - En välfungerande och inkluderande 
arbetsmarknad, SKL,  

avstår 

Inbjudan med anmälan 17 oktober. 4ESS slutkonferens Helen Nilsson (S) deltar samt en 
representant för majoriteten. 
Därutöver deltar kommun-
direktör Carolina Leijonram och 
HR-chef Marie Halldén 

Save the date - Barnkonventionsdag på Näs, 20 nov Hänskjuts till KS den 8 okt 

Inbjudan till Regiondagen 21 november 2019 Hänskjuts till KS den 8 okt 

      

 

Beslutet skickas till 

Helen Nilsson (S) 

Jakob Käll (C) 

Eva Svensson (C)      

 

___________________ 

 


