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 § 267 Dnr 2018/000414 00 

Inbjudan Vectura 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna. 

Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid mötet medverkar Andreas Horste, gatuchef, Thomas Svärd, 

utvecklingschef, Bo Palmer, utvecklingsavdelningen, samt Ulf Brandt och 

Petra Sandberg från Vectura Fastigheter.  

 

Ulf och Petra redogör för visionen för fastigheten som planeras byggas i 

Nybble.  

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 5(32) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 268 Dnr 2018/000076 041 

Budget 2019 med plan 2020-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 

Anta förslag till budget 2019 enligt föreliggande förslag.  

 

Anta förslag till tre finansiella mål för bedömning av god ekonomisk 

hushållning: 

 

- ett resultat som motsvarar två procent av skatter och statsbidrag 

- amortera på skulderna motsvarande skattehöjningen 2016 på 50 öre 

- 100 procent självfinansiering av investeringarna 

 

Anta förslag om att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att 

omfördela från oförutsedda medel för kostnader under budgetåret. För 

kostnader som sträcker sig över mer än ett år krävs beslut i 

kommunfullmäktige. 

 

Anta förslag på skattesats till 22,36 öre per skattekrona 

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef, Mamica Timotijevic, ekonomiavdelningen, 

Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, Andreas Horste, gatuchef, 

och Thomas Svärd, utvecklingschef, medverkar. 

Mattias redogör för läget, som i det stor är oförändrat sedan senaste 

sammanträdet. 

 

 

Vimmerby kommun redovisar för året 2017 ett resultat på 8,0 miljoner 

kronor. Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till budget för 2019 

och plan 2020-2022. Förslaget innebär en oförändrad skattesats. I samband 

med KF § 110 2018-06-18 fick nämnderna i uppdrag att återkomma med 

nämndsplaner som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa till ett 

samlat dokument.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 

Anta förslag till budget 2019 enligt föreliggande förslag.  
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Anta förslag till tre finansiella mål för bedömning av god ekonomisk 

hushållning: 

 

ett resultat som motsvarar två procent av skatter och statsbidrag 

amortera på skulderna motsvarande skattehöjningen 2016 på 50 öre 

100 procent självfinansiering av investeringarna 

 

Anta förslag om att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att 

omfördela från oförutsedda medel för kostnader under budgetåret. För 

kostnader som sträcker sig över mer än ett år krävs beslut i 

kommunfullmäktige. 

 

Anta förslag på skattesats till 22,36 öre per skattekrona 

Beslutsunderlag 

Vimmerby kommun budget 2019, dnr 2018/000076, Id 63098 

Tjänsteskrivelse budget 2019, dnr 2018/000076, Id 63099 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Samtliga nämnder och bolag 

Ekonomiavdelningen 

___________________ 
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§ 269 Dnr 2018/000242 04 

Taxor och avgifter 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor 

och avgifter för 2019.  

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef, och Mamica Timotijevic, 

ekonomiavdelningen, medverkar. 

 

Inför varje enskilt budgetår ska det fastställas vilka taxor som ska gälla för 

budgetåret. Det bilagda förslaget anger dessa taxenivåer. Av KF § 193 Dnr 

2012/184 har beslut tagits att Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhetsområde enligt miljöbalken ska gälla från och med 2015-01-01.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor 

och avgifter för 2019.  

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter ID:63096 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 270 Dnr 2018/000241 041 

Låneram och borgen 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 

För budgetåret 2019 fastställa total låneram för kommunkoncernen till 1 430 

mnkr. 

 

Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga, låna 

upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2019.  

 

Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, det vill säga, öka 

kommunens långfristiga skulder under 2019 med totalt 100 mnkr.  

 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Energi och Miljö AB:s 

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 400 mnkr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall 

beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av 

skuldebreven. 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun Förvaltnings 

AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 30 mnkr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall 

beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av 

skuldebreven. 

 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhem AB:s låneförpliktelser upp 

till högsta lånebelopp om 400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på 

respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 

 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Fibernät AB:s 

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 40 mnkr, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader. Det totala hösta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas 

på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 

 

Borgensavgiftsnivån inom kommunkoncernen fastställs till 0,4 procent av 

nyttjad borgenram för 2019.  
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Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef, och Mamica Timotijevic, 

ekonomiavdelningen, medverkar och redogör de förändringar som gjorts 

inom låneram och borgen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 

För budgetåret 2019 fastställa total låneram för kommunkoncernen till 1 430 

mnkr. 

 

Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga, låna 

upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2019.  

 

Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, det vill säga, öka 

kommunens långfristiga skulder under 2019 med totalt 100 mnkr.  

 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Energi och Miljö AB:s 

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 400 mnkr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall 

beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av 

skuldebreven. 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun Förvaltnings 

AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 30 mnkr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall 

beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av 

skuldebreven. 

 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhem AB:s låneförpliktelser upp 

till högsta lånebelopp om 400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på 

respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 

 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Fibernät AB:s 

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 40 mnkr, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader. Det totala hösta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas 

på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 

 

Borgensavgiftsnivån inom kommunkoncernen fastställs till 0,4 procent av 

nyttjad borgenram för 2019.  

Beslutsunderlag 

Id 63095 Tjänsteskrivelse låneram och borgensavgift 2019 
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Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Samtliga nämnder och bolag 

Ekonomiavdelningen 

__________________ 
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§ 271 Dnr 2018/000490 00 

Kv. Stören, VA-ledningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Ärendet leder inte till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Andreas Horste, gatuchef, Maria Åkerö, trafikingenjör, samt Therese 

Klingstedt, VA-ingenjör VEMAB, medverkar.  

Andreas redogör för VA-ledningar kopplade till Kv. Stören.  

Ledningar kommer att behöva flyttas då FB-bostad ska bygga bostäder på 

den aktuella marken. Även kommunens mark berörs.  

 

Flytten av ledningen uppskattas kosta 200 000 kronor. Andreas och 

samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi föreslår att kostnaden ska delas 

mellan kommunen och FB-bostad.  

___________________ 
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§ 272 Dnr 2018/000465 00 

Utbyggnaden av parkeringen vid Rosenhill  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Ärendet föranleder inget beslut.  

Sammanfattning 

Andreas Horste, gatuchef, och Maria Åkerö, trafikingenjör, medverkar.  

 

Tätorten tappar 60 parkeringsplatser i samband med planerade byggnationer. 

En parkeringsstrategi, med finansiering, för Vimmerby tätort ska tas fram.  

 

Översyn behöver göras. Dialog med medborgare är angeläget.  

 

___________________ 
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§ 273 Dnr 2018/000466 00 

Trafikverket Bangården 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att beställa en kompletterande 

saneringsutredning för känslig mark angående fastigheten Bangården.  

 

Sammanfattning 

Andreas Horste föredrar ärendet. Trafikverket äger idag Bangården. De är nu 

beredda att sälja marken. Fastigheten ligger centralt. Trafikverkets 

markenhet har gjort en saneringsutredning med utgångspunkt från att det inte 

ska vara bostäder.  Om det ska byggas bostäder där, krävs en förnyad 

utredning utifrån känslig markanvändning. Trafikverkets inriktning är att 

sälja marken i befintligt skick, att köparen sanerar marken.  

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 274 Dnr 2018/000481 00 

Försäljning av mark med skog 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Informationen föranleder inget beslut.  

 

Sammanfattning 

Andreas Horste föredrar frågan om försäljning av mindre skogspartier i 

samband med försäljning av öppen mark.  

 

___________________ 
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§ 275 Dnr 2018/000009 000 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet lägger ärendet till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsavdelningen har ingen information vid detta möte.  

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 16(32) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 276 Dnr 2018/000499 00 

Markanvisningavtal Kiosken 1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger i uppdrag att tillsammans med Andreas 

Horste, gatuchef, ta fram ett markanvisningsavtal gällande Kiosken 1.  

 

Sammanfattning 

Bo Palmér på utvecklingsavdelningen föredrar ärendet, som gäller 

trygghetsboende på fastigheten Kiosken 1. 

Utvecklingschef Thomas Svärd medverkar.  

 

___________________ 
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§ 277 Dnr 2018/000160 024 

Uppdrag - Bestämmelser om arvoden till 
förtroendevalda till mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Ett nytt möte inbokas med arbetsgruppen, för att arbeta fram ett nytt förslag 

grundat på de båda nuvarande förslagen.  

 

Sammanfattning 

Lönekamrer Marie Björling föredrar ärendet. Det finns nu ett förslag till 

ändrade bestämmelser om arvoden till förtroendevalda. Här finns även en 

tabell med arbetsuppgifter för presidier. 

 

Socialdemokraterna har ett eget förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Bilaga till ersättningsbestämmelserna 

Beslutet skickas till 

Partiernas gruppledare 

 

___________________ 
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§ 278 Dnr 2017/000116 214 

Detaljplan Ny förskola Skyttehagen del av Vimmerby 
3:3 

 

Sammanfattning 

Ärendet stryks från dagordningen.  

 

___________________ 
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§ 279 Dnr 2018/000036 867 

Kultur- och fritidspris 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger till Marie Nicholssons (M) förslag 

och skickar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.  

 

Sammanfattning 

Tre förslag till vem som blir 2018 års kultur- och fritidspristagare i 

Vimmerby kommun har inkommit, som kommunstyrelsens arbetsutskott ska 

diskutera. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan även komma med andra 

förslag på mötet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att anta deras förslag till 2018 år kultur- och fritidspristagare. 

 

De inkomna förslagen: 

Torvald Gerger och Allan Karlsson, två Locknevibor 

Torvald Gerger, är filosofie doktor i kulturgeografi och har undervisat vid 

Stockholms universitet. Torvald Gerger har under sina år vid Stockholms 

universitet varit ledare för många forskningsprojekt som haft sin 

utgångspunkt i Locknevi socken. 

Med ett starkt och djupt rotat engagemang i Locknevi socken har Torvald 

under all år arbetat för sin hembygd och synliggjort vårt kulturarv i flertalet 

skrifter. Särskilt kan nämnas En resa genom Locknevi som han skrivit i 

samarbete med Christina Gerger. 

Allan Karlsson har verkat för bildning och kultur under mer än 30 år genom 

sitt engagemang och arbete inom Studieförbundet Vuxenskolan. Idag sprider 

han glädje genom sin blommande trädgård som allmänheten kan beskåda 

under försommarens blomsterdagar. 

 

Rein Soovik som med två vänner startade Sagobyn som idag har utvecklats 

till Astrid Lindgrens Värld. Rein Soovik har bidragit på många olika sätt till 

besöksnäringens utveckling genom åren med sitt entreprenörskap och 

kulturintresse. Rein Soovik värnar om kulturbyggnaderna och har renoverat 

många torp och byggnader. Björkhaga var förfallet innan han tog sig an det 

och byggde Smålandsbyn. 

 

Mats Genfors är en mångsidig skådespelare, sångare, musiker och artist. 

Mats Genfors förmedlar Astrid Lindgrens berättelser på ett sätt som berör, 
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främst i rollen som Mattis på Astrid Lindgrens Värld, men även i andra roller 

och på andra scener runt om i landet. 

Mats Genfors har en unik förmåga att se alla människors lika värde. I sitt 

arbete visar han med kärlek och energi att alla kan och får vara med. Liten 

som stor lockas in, funktionshinder eller inte spelar aldrig någon roll. Mats 

Genfors använder kulturen och musiken som nycklar för att nå ut till alla 

människor, oavsett bakgrund. Detta har han visat prov på i sitt engagemang 

mot främlingsfientlighet och rasism. 

 

Marie Nicholson (M) föreslår att priset går till Tord Johansson och Kicki 

Willysson. Kulturcaféet har lockat mycket folk till kultur på landsbygden, 

med musik, teater, poesi samt även samhällsinformation.  

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar fram ett förslag till vem som 

ska få årets kultur- och fritidspris.  

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta deras 

förslag till 2018 år kultur- och fritidspristagare.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 280 Dnr 2018/000204 091 

Ansökan om anslag 2019 och ansökan om utökat 
anslag 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Utvecklingschef Thomas Svärd och fritidssamordnare Anton Palmér föredrar 

ärendet.  

Föreligger ansökningar och förslag till anslag 2019 till studieförbund, 

kulturföreningar, sociala föreningar, lokalägande föreningar, 

intresseföreningar, bygdeföreningar och musikföreningar. 

Enligt bifogade skrivelser finns ansökan om extra anslag från Vimmerby 

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

Sevedebygdens Naturskyddsförening, Teatersällskapet Komedianterna, Bris 

och Vimmerby Afghanska förening med följande motiveringar. 

Vimmerby Hembygdsförening: höga hyres- och driftskostnader för 

kaffestugan i Gästgivarhagen (hyr av Vimmerby kommun). Tilläggsanslag 

på 3 020 kr. Anslag idag 4 980 kr. 

 

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

överenskommelse med kommunen, liksom övriga lokalägande föreningar. 

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

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

 

Tuna Intresseförening: Toalettbyggnaden är öppen för allmänhet, samt för 

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

använts av lokalboende vid torrlagda brunnar.  

Höjt anslag för driftskostnaden, avser främst daglig städning som skötts 

ideellt av föreningens styrelse och några Tunabor.  

I första hand önskas att kommunal städpersonal som finns i området kan 

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

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

 

Sevedebygdens Naturskyddsförening: Föreningen förestår och sköter 

Djursdalarundan i Djursdala. I Ungstorp finns två toaletter avsedda för 

besökare. Besöksantalet beräknas årligen uppgå till 6 – 8 000 personer. Höjt 
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anslag avser driftsunderhåll av toaletterna; slamtömning, toalett-papper m.m. 

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

 

Teatersällskapet Komedianterna: Påbörjar två olika kurser för ungdomar, 

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

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

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

 

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

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

Tilläggsanslag 28 000 kr. Anslag idag 5 000 kr. 

 

Vimmerby Afghanska förening: Föreningens största utgift är lokalhyran som 

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

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

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

 

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

 

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

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

Ansöker om 3 100 kr. 

 

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

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

byalag och lokala intresseföreningar inom kommunen. Sam-arbetar kring 

landsbygdsfrågor, lokal och service och har fyra samrådsmöten med 

kommunledningen per år. Ansöker om 3 000 kr.  

Förslag till beslut 

Utvecklingsavdelningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta 

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

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

intresseföreningar, bygdeföreningar och musikföreningar, 

att diskutera och besluta om höjda anslag till föreningar nedan och 

i bilagor samt besluta om de två nya föreningarna som ansökt om anslag 

2019, enligt nedan och i bilagor. Två andra föreningar ansöker om höjda 

anslag utan skrivelser. Vid positivt beslut behövs extra medel tillskjutas till 

verksamhet konton 4811 och 7991 med 190 tkr. 

att diskutera och besluta om höjda anslag ska beviljas till 2019. 

Utvecklingsavdelningen ska ta fram, via en projektanställd person, förslag 

till nya bidrags- och anslagsregler till år 2020.  



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 23(32) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

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

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

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 281 Dnr 2018/000417 805 

Förlängning av "frysta" bidragsformer efter 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om 

fortsatt frysning av bidrag efter år 2018.  

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att frysa olika bidragsformer under 

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

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

maskinbidrag, vars hantering beslutades av kommunstyrelsens arbetsutskott 

2017-01-31, § 27.  

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska diskussion och beslut hållas om 

eventuellt återinförande av bidragen 2019. 

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

investeringsbidrag under 2018 och att avsätta en summa på  

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

enligt de gamla riktlinjerna. 

 

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

verksamhetsbidrag och ungdomsprojektbidrag. Därutöver är 

investeringsbidraget återinsatt under året 2018 och maskinbidrag återinsatt, 

enligt tidigare nämnda beslut. 

 

 

Ärendet 

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

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

att kunna planera sin verksamhet. Därför behöver politiken snarast besluta 

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

Utvecklingsavdelningen har projektanställt en person som ska arbeta med att 

se över och utveckla bidragssystemet till föreningarna i Vimmerby kommun 

till år 2020. 

Vid nytt bidragssystem och delvis nya bidragsformer kommer det att 

behövas mer pengar i budgeten avseende föreningarna till 2020.  
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Förslag till beslut 

Utvecklingsavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta om medel till 

nedanstående bidragsformer eller fortsatt frysning av bidrag efter 2018.  

Beslutsunderlag 

KF beslut 2016-11-28, § 240 

KSAU beslut 2017-01-31, § 27 

KF beslut 2018-02-26, § 30 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 282 Dnr 2018/000010 000 

Utvecklingsavdelningen informerar 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag 

att utreda och prioritera för annan lösning för lokaler för VTT:s fastighet.  

 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef, informerar arbetsutskottet om pågående 

verksamhet inom utvecklingsavdelningen. 

Thomas Svärds sammanställning visar att Vimmerby kommun har 

omfattande kostnader för VTT:s nuvarande lokaler.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

___________________ 
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§ 283 Dnr 2018/000464 101 

Rapport till kommunfullmäktige om avtalssamverkan 
2018 enligt kommunallagen 9 kap 37-38 §§. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna föreliggande rapport om kommunens 

avtalssamverkan.  

 

Sammanfattning 

En kommun får enligt 9 kap 37 § kommunallagen ingå avtal om att någon av 

dess uppgifter ska utföras av en annan kommun eller landsting. Det heter 

avtalssamverkan. En kommun får i dessa sammanhang även komma överens 

med annan kommun eller landsting om att anställd på kommunens vägnar får 

fatta beslut i ärenden, det heter då extern delegering. 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 9 kap 38 § varje år rapportera 

till kommunfullmäktige om den avtalssamverkan som finns i kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en redogörelse för Vimmerby 

kommuns avtalssamverkan. I skrivelsen finns också uppgift om ifall extern 

delegering förekommer.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande rapport om kommunens 

avtalssamverkan.  

Beslutsunderlag 

Id 63005 Avtalssamverkan 2018 

Beslutet skickas till 

kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 284 Dnr 2018/000480 279 

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om statligt bidrag för kommunala 
hyresgarantier 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

svara på remissen.  

 

Sammanfattning 

Då kommunen inte har några hyresgarantier avstår socialförvaltningen samt 

Vimarhem att svara på remissen.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte svara på remissen.  

 

Beslutsunderlag 

Svar från socialförvaltningen 

Svar från Vimarhem 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

___________________ 
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§ 285 Dnr 2018/000181 000 

Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning 

 

Sammanfattning 

Ärendet stryks från dagordningen.  

___________________ 
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§ 286 Dnr 2017/000505 109 

Medborgarförslag om belysning på gång- och cykelväg 
vid Folkets Park, mot Reutersgatan-Ählströmsgatan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå Lena Nilsson medborgarförslag om belysning 

längs GC-vägen Folkets park, med hänvisning till VEMAB:s yttranden.  

 

Sammanfattning 

Sedan senaste sammanträdet har samhällsbyggnadsavdelningen inkommit 

med en karta som redogör för nuvarande och önskade gatulysen.  

 

Ärenden 

Lena Nilsson har inlämnat ett medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder 

som innefattar; 

• Belysning utmed gångbanan vid Folkets park. 

 

Bakgrund 

Lena Nilsson skickade 2017-11-08  in ett medborgarförslag om att det 

behövs belysning utmed GC-vägen vid Folkets park då det är väldigt mörkt 

där om kvällarna. Gång- och cykelvägen är egentligen ingen GC-väg utan 

mer en stig och kommer i resten av dokumentet benämnas så.  

 

Aktuell situation 

Idag saknas belysning utmed stigen. 

 

Redovisning av inkomna yttrande 

VEMAB anser i sitt yttrande ID 60108 att belysning inte behövs och man 

istället kan gå längs med Örngatan.  

 

Bedömning 

Samhällbyggnadsavdelning anser att det inte bör anläggas belysning längs 

med stigen i samförstånd med VEMAB.  

 

Finansiering 

Kostnaden beräknas uppgå till 90.000 kr för 6 stycken belysningspunkter 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Lena Nilsson medborgarförslag om 

belysning längs GC-vägen Folkets park, med hänvisning till VEMABs 

yttranden.  

Beslutsunderlag 

Medborgareförslag från Lena Nilsson, ID 58750 

Id 62533 Reutersgatan karta 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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§ 287 Dnr 2018/000008 000 

Kommundirektören informerar 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.  

___________________ 

 


