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 Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-02-06 

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-09 Datum då anslaget tas ned 2018-03-05 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
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 Axel, Stenbeck, kommunsekreterare  
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 § 25 Dnr 2018/000013 000 

EKR samverkan 2018-2020 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Klas Svensson, avdelningschef miljö- och byggnadsförvaltningen, 

informerar kommunstyrelsen om samverkan mellan flera kommuner i 

Kalmar län kring energi- och klimatrådgivning (EKR) 2018-2020.  

 

___________________ 
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§ 26 Dnr 2018/000009 000 

Presentation av kommunens skogsbruk 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde presenteras kommunens skogsbruk. Deltar gör 

Andres Horste, gatuchef, Ulf Karlsson, gatuingenjör, Johan Jörneskog 

skogsförvaltare och Niklas Gustafsson, skogsförvaltare.  

 

___________________ 
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§ 27 Dnr 2018/000076 041 

Kommunens investeringsförmåga + tidplan budget 
2019 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde redogör Mattias Karlsson, ekonomichef för 

kommunens investeringsförmåga och behov.  

 

Kommunstyrelsen önskar ha en stående ekonomipunkt vid varje 

sammanträde.  

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________ 
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§ 28 Dnr 2016/000590 005 

Framtida organisation för Vimmerby fiber 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet utgår från dagens sammanträde.  

 

 

___________________ 
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§ 29 Dnr 2016/000470 291 

Försäljning av Pelarne skola 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  försälja fastigheten Pelarne 1:13, Pelarne skola, till 769635-

 8972 Träffpunkt Körsbärskullen ekonomiska föreningen för 1 

 krona. 

att  uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta 

 nödvändiga köpehandlingar för försäljning av fastigheten.                                                         

att  överlåta fastigheten i för dagen befintligt skick. 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har under 2017 beslutat sälja Pelarne skola, lokaler och 

tillhörande markområde och uppdragit år Samhällsbyggnadsförvaltningen att 

handlägga försäljningen. 

I och med att Samhällsbyggnadsförvaltningen anlitade mäklare för detta 

uppdrag och fastigheten var på väg att läggas ut på media kontaktade 

representanter från Pelarne hembygdsförening kommunen och anlitad 

mäklare och meddelade att de var intresserade att förvärva fastigheten. 

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 att i första hand erbjuda fastigheten 

till försäljning till den lokala hembygdsföreningen för en symbolisk 

köpeskilling av en krona.  

Under ärendets gång så har hembygdsföreningen beslutat för sin del att 

överlåta ett övertagande av Pelarne skola till en nybildad förening. Då en ny 

förening har bildats krävs nytt beslut om att försälja fastigheten för en krona.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  försälja fastigheten Pelarne 1:13, Pelarne skola, till 769635-

 8972 Träffpunkt Körsbärskullen ekonomiska föreningen för 1 

 krona. 

att  uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta 

 nödvändiga köpehandlingar för försäljning av fastigheten.                                                         

att  överlåta fastigheten i för dagen befintligt skick. 
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Helen Nilsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07 § 57 

Stadgar för föreningen, 

Protokoll för styrelsens konstituerade sammanträde 

Tjänsteskrivelse, Andreas Horste, gatuchef, 2018-01-30  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 30 Dnr 2017/000398 311 

Utökning av tättbebyggt område 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utökningen av det tättbebyggda 

området i Vimmerby stad enligt karta med ID 58295, område 1-4.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby expanderar både som stad och kommun. De senaste åren har 

bostadsområden tillkommit och det behövs en uppdatering av gränserna för 

det tättbebyggda området.  

Förslag till utökning av tättbebyggt område i Vimmerby stad. 

1- ALV  

2- Snokebovägen/Kompassgränd 

3- Lundens förskola, detaljplanelagt område 

4- Örngatan (öster folkets park)  

5- Nossens camping 

 

Kommunen beslutar om vilket område som ska innefattas av det 

tättbebyggda området. Inom ett tättbebyggt område är bashastigheten 50 

km/h och parkering i terrängen är förbjuden. De områden som idag är 

byggda men ligger utanför tättbebyggda område råder bashastigheten 70 

km/h och parkering är tillåten i terrängen.  

Trafikverket har inget att erinra om område 1-4. Område 5 kan i dagsläget 

inte räknas som tättbebyggt område enligt Trafikverkets bedömning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utökningen av det tättbebyggda 

området i Vimmerby stad enligt karta med ID 58295, område 1-4. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslutsunderlag 

Trafikverket region syd yttrande ID 58684 

Polisens yttrande ID 58452 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 12(48) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Karta över tättbebyggt område ID 58295 

Tjänsteskrivelse, Maria Åkerö, trafikingenjör, 2017-11-07 Id 58716  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelning (för vidare distribution)  

 

___________________ 
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§ 31 Dnr 2016/000669 261 

Avtal om lägenhetsarrende, Ulfveskog, Södra Vi IF  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om lägenhetsarrende för del 

av fastigheterna Vi 14:1 och Vi 43:5, Södra Vi, mellan Vimmerby kommun 

och Södra Vi IF 

Sammanfattning 

Kommunen äger fastigheterna Vi 14:1 samt Vi 43:5 i Södra Vi, Vimmerby 

kommun. 

 

Kommunen arrenderar ut del av fastigheten Vi 14:1 samt del av fastigheten 

Vi 43:5 till Arrendatorn, som i sin tur disponerar arrendeområdet. 

Arrendeområdet innefattar gräs- och grusplaner avsedda för fotboll, 

grusparkering samt motionsspår som delvis löper på Kommunens mark. 

Inom arrendeområdet äger Arrendatorn ett utegym samt byggnader 

innehållande klubbhus, läktare, omklädningsrum och garage. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om lägenhetsarrende för del 

av fastigheterna Vi 14:1 och Vi 43:5, Södra Vi, mellan Vimmerby kommun 

och Södra Vi IF. 

 

Bo Svensson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsunderlag 

Avtal om lägenhetsarrende med tillhörande kartbilaga enligt ovanstående.  

Tjänsteskrivelse, Sandra Torvaldsson, mark- och exploateringsingenjör, 

2018-01-24 Id 59553  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

___________________ 
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§ 32 Dnr 2017/000556 214 

Beställning av planändring i befintlig detaljplan 
avseende uteserveringar i Vimmerby 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att av Miljö- och 

 byggnadsförvaltningen beställa ändring av detaljplan rörande 

 delar av Vimmerby 3:3, Vimmerby: 

1. Ändring av detaljplan för uteservering i anslutning till Kharma. 

2. Ändring av detaljplan för uteservering i anslutning till 

 Vimmerby Stadshotell. 

3. Ändring av detaljplan för uteservering i anslutning till Pizzeria 

 Piri Piri. 

4. Ändring av detaljplan för uteservering i anslutning till SMAK 

 by Simon. 

5. Ändring av detaljplan för uteservering i anslutning till 

 Bakfickan. 

 

Sammanfattning 

För att upprättande av arrendeavtal avseende fasta uteserveringar ska vara 

tillåtet enligt lag, så krävs planändring från allmän platsmark till 

kvartersmark. 

Kharma, Vimmerby Stadshotell, Pizzeria Piri Piri, SMAK By Simon och 

Bakfickan har alla önskemål om att få ha fasta uteserveringar via 

arrendeavtal. Gatukontoret och Miljö- och Byggnadsförvaltningen har 

undersökt möjligheten att genomföra detta via planändring. Man har 

konstaterat att detta är fullt möjligt. 

 

KSAU har under hösten 2017 blivit informerade om detta ärende och ställde 

sig positiva till fortsatt arbete. 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet bedömer uppdraget 

säkert och gynnsamt att genomföra.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att av Miljö- och 

 byggnadsförvaltningen beställa ändring av detaljplan rörande 

 delar av Vimmerby 3:3, Vimmerby: 

1. Ändring av detaljplan för uteservering i anslutning till Kharma. 

2. Ändring av detaljplan för uteservering i anslutning till 

 Vimmerby Stadshotell. 

3. Ändring av detaljplan för uteservering i anslutning till Pizzeria 

 Piri Piri. 

4. Ändring av detaljplan för uteservering i anslutning till SMAK 

 by Simon. 

5. Ändring av detaljplan för uteservering i anslutning till 

 Bakfickan. 

 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sandra Torvaldsson, mark- och exploateringsingenjör, 

2018-01-24 Id 59117 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

___________________ 
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§ 33 Dnr 2017/000547 091 

Rapport om Samverkansfond för civilsamhället 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingsrapporten.  

 

Sammanfattning 

I samband med antagandet av samverkansfonden beslutade 

kommunstyrelsen att en utvärdering skulle göras efter sex månader.  

Vid arbetsutskottets sammanträde i december beslutades att utvärderingen 

skulle lämnas till kommunstyrelsen i början av 2018. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger en utvärdering av samverkansfonden.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2017-12-12 § 307 

Utvärdering samverkansfond, Anna Olausson, kultur- och fritidschef, Id 

59320 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 34 Dnr 2018/000087 805 

Hävning frusna investeringsbidrag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  häva frysningen av utvecklingsavdelningens investeringsbidrag 

 under 2018. 

Att  avsätta en summa på 2 miljoner kronor som föreningarna har 

 möjlighet att söka bidrag ifrån enligt de gamla riktlinjerna.  

Att  summan på 2 miljoner skall belasta årets resultat för 

 kommunen.  

 

Sammanfattning 

2016-11-28 beslutade kommunfullmäktige att förlänga frysningen till och 

med 2018 av de bidragsformer som dåvarande kultur- och fritidsnämnden 

frusit åren 2015-2016, då dessa pengar inte finns i budgeten. Undantaget 

frysning är maskinbidrag där ansökningar hanteras från fall till fall. 

Under 2018 ska diskussion hållas om eventuellt återinförande av bidragen 

2019.  

Under dessa år så har utvecklingsavdelningen både muntligt fått information 

och skriftligt mottagit flertalet ansökningar kring investeringsbehov i 

föreningslivet.  

Utvecklingsavdelningen ser att investeringsbehovet har ökat och 

föreningarna har inte möjlighet att klara av kostnaderna.  

Kommunen fick ett positivt resultat 2017 och utvecklingsavdelningen förslår 

därför att häva frysningen av investeringsbidragen under 2018 för att 

tillgodose en del av de behov som finns i dagsläget.  

Utvecklingsavdelningen föreslår att avsätta en summa på 2 miljoner kronor 

för föreningarna att söka enligt de gamla riktlinjerna.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  häva frysningen av utvecklingsavdelningens investeringsbidrag 

 under 2018. 
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Att  avsätta en summa på 2 miljoner kronor som föreningarna har 

 möjlighet att söka bidrag ifrån enligt de gamla riktlinjerna.  

Att  summan på 2 miljoner skall belasta årets resultat för 

 kommunen. 

 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2014-12-15, § 99 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28, § 240 

Tjänsteskrivelse Mirja Holgersson, fritidssamordnare, 2018-01-16 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 15 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 35 Dnr 2018/000085 821 

Fördelningsprinciper Ceosvallen, revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta revidering av fördelningsprincip 

idrottsanläggning Ceosvallen.  

 

Sammanfattning 

Fördelningsprinciperna på Ceosvallens konstgräsplan antogs  

2017-03-17 och har fungerat bra. Vi konstaterar dock att det behövs ett 

tillägg:  

När vi under året hamnade i väderförhållanden som gjort att en förening med 

egen fotbollsplan inte kunnat bruka sin egen plan vid tävlingsmatch kom 

önskemål om att spela matchen på kommunens konstgräsanläggning på Ceos 

istället. På Ceosvallens konstgräs ägde det den kvällen rum en träning för 

kommunens lag som hyr in sig på arenan vilket innebar att matchen fick 

skjutas upp. Efter uppkommen situation så har vi sett att det finns ett behov 

av att låta tävlingsmatcher gå före träningar vid extremt 

väderförhållande(exempel vattensjuk plan) för alla kommunens fotbollslag 

som spelar i en förbundsserie eller representationsserie.   

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta revidering av 

fördelningsprincip idrottsanläggning Ceosvallen. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Mirja Holgersson, fritidssamordnare, 2018-01-16 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 16 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen  

 

___________________ 
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§ 36 Dnr 2018/000086 805 

Riktlinjer för samverkansfond för civilsamhället, 
revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna revidering av Riktlinjer för 

samverkansfond för civilsamhället.  

 

Sammanfattning 

Eftersom det sker en omorganisation inom kommunstyrelseförvaltningen, 

behövs riktlinjerna för samverkansfond för civilsamhället revideras 

Ansökningar upp till 100 tkr kan beslutas av utvecklingschefen efter samråd 

med kommunstyrelsens arbetsutskott. För ansökt verksamhet gäller att den 

ska genomföras inom en period om max två år. Medel kan i regel inte sökas 

för samma projekt ytterligare en gång, men kan prövas i vissa fall efter 

diskussion med kommunstyrelsens arbetsutskott. Ledararvode värderas till 

200 kr per utförd arbetstimme. Investeringskostnader kan sökas i vissa 

undantag i de fall de uppfyller ett eller flera punkter av kriterierna. Ansökan 

om projektmedel för investering prövas från fall till fall av 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Investeringar kan sökas för ett maxbelopp 

om 100 tkr per projekt. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna revidering av 

Riktlinjer för samverkansfond för civilsamhället. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för samverkansfond för civilsamhället, Id 59472 

Tidigare fastställda riktlinjer av kommunstyrelsen, Id 55831. 

Tjänsteskrivelse, Gun-Britt Wall Larsson, föreningssamordnare 2018-01-17 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 17 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

___________________ 
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§ 37 Dnr 2017/000542 026 

Ändring av regler för läkarbesök på arbetstid 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet utgår från dagens sammanträde.  

 

___________________ 
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§ 38 Dnr 2017/000541 026 

Ändring av regler för friskvårdsbidrag  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

att friskvårdsbidraget ökas från 500 kronor per person och år, till 1000 

kronor per person och år. 

att kravet på motprestation tas bort.  

 

Sammanfattning 

Då de två senaste åren visat sig att mindre än hälften av kommunens 

medarbetare har nyttjat möjligheten till ett friskvårdsbidrag så föreslås detta 

bidrag dubbleras, från 500 kronor per person och år till 1000 kronor per 

person och år, inom ramen för budgeterade medel.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsens besluta 

att friskvårdsbidraget ökas från 500 kronor per person och år, till 1000 

kronor per person och år. 

att kravet på motprestation tas bort. 

 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Monica Bergh, HR-chef 2017-11-30 Id 59009 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 26 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 

 

___________________ 
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§ 39 Dnr 2017/000404 109 

Motion - Äldreboendegaranti i Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD) har lämnat in motion angående införande av 

äldreboendegaranti i Vimmerby kommun. En äldreboendegaranti skulle 

kunna garantera att varje person över exempelvis 85 år har lagstadgad rätt till 

en plats på äldreboende när och om de vill. Behovsbedömningen tas således 

bort och att ta bort behovsbedömningen kan ses som ett avsteg från 

nuvarande lagstiftning, vilket redovisades i svaret på en tidigare motion från 

kristdemokraterna.  

 

Men för att nå ett steg på vägen mot en äldreboendegaranti vill 

kristdemokraterna föreslå kommunfullmäktige beslutat att uppdra åt 

kommunstyrelsen att klarlägga vad som inom nuvarande lagstiftning är 

möjligt att göra för att vår kommun ska kunna gå före och erbjuda en 

äldreboendegaranti, alternativt ta kontakter med SKL och 

socialdepartementet för att försöka få till stånd de regeländringar som 

behövs.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 58031 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25 § 186 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 29 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård (KD)      

 

___________________ 
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§ 40 Dnr 2017/000297 109 

Motion om föreningsinformation 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 

 

Sammanfattning 

Motion har inkommit från Jimmy Rödin (SD) angående 

föreningsinformation och föreslår kommunfullmäktige besluta att införa 

informationsdagar på skolorna, då föreningar kan skicka en representant som 

kan informera om deras verksamheter. 

Barn- och utbildningsnämnden anser att kontakten mellan skola och 

föreningsliv är viktig. Genom att integrera det i undervisningen uppfylls 

kraven i läroplanerna. Då den integreras i undervisningen finns inget behov 

av ytterligare informations-dagar och informationstavlor på skolorna. 

Utvecklingsavdelningens kultur- och fritidsenhet har information via 

kommunens hemsida och kontakter finns via kommunens föreningsregister.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Jimmy Rödin (SD), Id 56959 

Kommunfullmäktiges beslut § 119, 2017-05-29 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare, 2017-06-19, Id 57337 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 184, 2017-06-27 

Barn- och utbildningsnämndens beslut, § 162, 2017-10-25 

Tjänsteskrivelse, Gun-Britt Wall Larsson, föreningssamordnare, 2017-11-02 

Id 58216 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 30 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Jimmy Rödin (SD)      
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___________________ 
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§ 41 Dnr 2017/000235 109 

Motion - Öka anslagen till kvinnojouren 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 

vara besvarad med hänvisning till tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige 

2017-11-27 § 217 

Sammanfattning 

Motion har lämnats in av Lars Johansson (V) angående ökat anslag till 

kvinnojouren med minst det dubbla samt att stödet årligen ska räknas upp för 

att säkerställa ett stabilt ekonomiskt stöd även i framtiden. 

Kvinnojouren erhåller idag 47 tkr i föreningsbidrag från Vimmerby kommun 

samt en subventionerad lokal av det kommunala bostadsbolaget Vimarhem 

AB till ett värde av ca 50 tkr. 

Vid budgetärendet i november bifall kommunfullmäktige vänsterpartiets 

yrkande om att öka stödet till kvinnojouren motsvarande 6 kronor per 

invånare. Från nuvarande 3 kronor per invånare. 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut att öka anslaget till 

kvinnojouren anses motionen vara besvarad.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 

besvarad med hänvisning till tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige 

2017-11-27 § 217 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-12-18 Id 59219  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 § 217 

Motion inlämnad av Lars Johansson (V), Id 56421  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24 § 89 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 31 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Lars Johansson (V)      

___________________ 
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§ 42 Dnr 2017/000239 109 

Medborgarförslag om en fontän i den stora nygrävda 
dammen vid norra utfarten mot Linköping 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen 

att en fontän kan försämra rening av dagvattnet.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har lämnats in med förslag att det byggs en fontän i den 

stora nygrävda dammen vid norra utfarten mot Linköping. Det skulle kunna 

bli ett förskönande blickfång och kanske locka fler turister till Vimmerby. 

Kommunfullmäktige beslutade i maj månad att överlåta medborgarförslaget 

till kommunstyrelsen att bereda och fatta beslut i enlighet med5 kap 25 § 

kommunallagen. 

 

Dagvattendammen är en teknisk anläggning avsedd för fördröjning och 

rening av dagvatten innan utsläpp till Stångån. Reningen består av 

sedimentering av fasta partiklar från gator, vägar och andra hårda ytor och 

dessa partiklar kan vara förorenade med tungmetaller och organiska ämnen. 

En fontän kan försämra sedimenteringen med ökat utsläpp av förorenade 

partiklar till följd. Av denna grund måste vi avslå att etablera en fontän i 

dagvattendammen. 

 

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde förtydligar Claes Wetterström 

(M), ordförande VEMAB, att en fontän vid dammen diskuterades vid ett 

tidigt skede men inte var genomförbart. Diskussioner förs med 

samhällsbyggnadsavdelningen om eventuell plantering vid dammen. 

 

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till medborgarförslaget men ser det 

tyvärr inte som genomförbart med hänvisning till dammens funktion inte får 

försämras.  
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Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 

medborgarförslaget med motiveringen att en fontän kan försämra rening av 

dagvattnet.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om en fontän vid norra utfarten mot Linköping, Id 56444  

Kommunfullmäktiges beslut § 113 2017-05-29 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-06-19 Id 57328 

Arbetsutskottets beslut 2017-06-27 § 186 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2018-01-08 Id 59340 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 32 

Beslutet skickas till 

Thomas Warberg      

 

___________________ 
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§ 43 Dnr 2018/000081 105 

Avsluta annonsering av fullmäktiges sammanträden i 
ortstidning  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte annonsera 

om fullmäktiges sammanträden i ortstidning.  

Sammanfattning 

Kravet på annonsering i ortstidning om tid och plats för fullmäktiges 

sammanträden har tagits bort genom den nya kommunallagen. Annonsering 

av fullmäktiges sammanträden har under de senaste åren kostat ca 50 000-60 

000 kr per år. I budget 2018 finns 40 000 kr avsatta för annonsering. I takt 

med att kommunens webbplats utvecklas publiceras allt mer där. 

Fullmäktiges kallelse anslås på kommunens anslagstavla och hela kallelsen 

med handlingar läggs ut på webbplatsen. Inför fullmäktiges sammanträden 

trycks också ett antal kallelser med handlingar upp så att alla kan ta del av 

sammanträdet. 

En avstämning har gjorts med fullmäktiges ordförande och 

kommunstyrelsens presidium och då det inte längre finns krav på 

annonsering i ortstidning av fullmäktiges kallelser och att informationen 

läggs ut på kommunens hemsida föreslås att fullmäktige beslutar att inte 

annonsera om fullmäktiges sammanträden i ortstidning.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att inte annonsera om 

fullmäktiges sammanträden i ortstidning. 

 

Bo Svensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, KF § 36 

Avstämning om annonsering av fullmäktiges sammanträden, Id 59442 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2018-01-15 Id 59444 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 33 

Beslutet skickas till 
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Administrativa avdelningen 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________ 
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§ 44 Dnr 2018/000079 001 

Gruppledarmöten mellan fullmäktiges presidium och 
gruppledare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande ska gälla 

för gruppledarmöten mellan fullmäktiges presidium och gruppledare: 

Fullmäktiges presidium och partiernas gruppledare skall som ett led i 

ärendeberedningen träffas minst 4 gånger per år.  

Kan inte ordinarie gruppledare komma till mötet får gruppledaren utse en 

tillfällig ersättare så att om möjligt varje parti är representerat. 

Fullmäktiges ordförande sammankallar gruppen i samråd med presidiet och 

vid behov får även andra förtroendevalda eller tjänstemän kallas att delta på 

mötet. 

Gruppledarmötena ska planeras årsvis och ingå i kommunens sammanträdes-

planering.  

I övrigt bestämmer fullmäktiges presidium arbetsformerna för 

gruppledarmötena. 

 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att sammanträdesarvode ska 

utgå för dessa möten enligt bestämmelserna om arvoden för förtroendevalda.  

 

Sammanfattning 

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska fullmäktiges presidium och partiernas 

gruppledare som ett led i ärendeberedningen träffas två gånger per år. Det är 

fullmäktiges ordförande som sammankallar gruppen i samråd med presidiet. 

 

Organisationsberedningen har lyft frågan om gruppledarmöten under sitt 

arbete med politisk organisation efter valet 2018. 

 

Avstämningar har skett inom fullmäktiges presidium och förslaget är att 

förstärka gruppledarmötena genom att träffas oftare och att dessa 

schemaläggs och kommer in i kommunens sammanträdesplanering.  
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Det är rimligt att gruppledarmötena arvoderas med sammanträdesarvode och 

att arvodeskostnaden belastar kommunfullmäktiges budget. Under 

förutsättning att fullmäktige beslutat att sluta annonsera fullmäktiges 

kallelser i ortstidning uppstår ett utrymme inom fullmäktiges budget som 

bedöms vara tillräckligt för att täcka kostnaderna som uppstår.  

När revidering av fullmäktiges arbetsordning görs ska de nya reglerna om 

gruppledarmöten tas in.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att följande ska gälla för 

gruppledarmöten mellan fullmäktiges presidium och gruppledare: 

Fullmäktiges presidium och partiernas gruppledare skall som ett led i 

ärendeberedningen träffas minst 4 gånger per år.  

Kan inte ordinarie gruppledare komma till mötet får gruppledaren utse en 

tillfällig ersättare så att om möjligt varje parti är representerat. 

Fullmäktiges ordförande sammankallar gruppen i samråd med presidiet och 

vid behov får även andra förtroendevalda eller tjänstemän kallas att delta på 

mötet. 

Gruppledarmötena ska planeras årsvis och ingå i kommunens sammanträdes-

planering.  

I övrigt bestämmer fullmäktiges presidium arbetsformerna för 

gruppledarmötena. 

 

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att sammanträdesarvode ska utgå 

för dessa möten enligt bestämmelserna om arvoden för förtroendevalda. 

 

Erik Paulsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Avstämning angående gruppledarmöten, Id 59439 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2018-01-24 Id 59453 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 34 

Beslutet skickas till 

Fullmäktiges presidium 

Gruppledare 

Administrativa avdelningen 

HR-avdelningen      

 

___________________ 
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§ 45 Dnr 2018/000061 003 

Reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

förslag till reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med 2018-03-

01.  

Sammanfattning 

Nuvarande reglemente för kommunstyrelsen antogs av fullmäktige 2016-02-

29, KF § 34. Förslaget till reglemente innehåller skrivning om att 

kommunstyrelsen två gånger per år lämnar redovisning över de motioner och 

medborgarförslag som inte beretts färdigt och att det görs vid fullmäktiges 

sammanträde i april och i oktober. Samma formulering finns med i 

fullmäktiges arbetsordning. 

 

Praxis vid inkallande av ersättare är att den som är förhindrad själv kallar in 

ersättare. Vad gäller aktuella samverkansråd har tillväxt- och 

näringslivsrådet blivit till utvecklingsrådet och det framgår av förslaget till 

reglemente. 

 

Enligt strategi för internationella kontakter ansvarar kommunstyrelsen för 

ledning och samordning av kommunens internationella arbete. För att skapa 

tydlighet tas detta också in i kommunstyrelsens reglemente under övrig 

verksamhet. 

 

Genom beslut om införande av kontaktcenter bildas en ny organisation för 

biblioteksverksamheten och museiverksamheten då detta går från kultur och 

fritidsenheten till administrativa avdelningen. Dessa verksamhetsområden 

flyttas därför i reglementet till övrig verksamhet. 

 

Mot bakgrund av att organisationsutredningen tagit upp och betonat att det 

saknas ett tydligt forum i nuvarande politiska organisation för 

demokratiutveckling och medborgardialog föreslås att detta tas in i 

kommunstyrelsens reglemente under övrig verksamhet.  
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Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

förslag till reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med 2018-03-

01.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29, KF § 34 

Reglemente för kommunstyrelsen fr o m 2018-03-01, Id 59562 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2018-01-16 id 59458 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 35 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

 

___________________ 
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§ 46 Dnr 2017/000296 003 

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag 

till reglemente för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden att gälla 

från och med 2018-03-01.  

 

Sammanfattning 

Hultsfred och Vimmerby kommuner har sedan 2014-04-01 en gemensam 

miljö- och byggnadsnämnden med säte i Hultsfred. Nuvarande reglemente 

behöver göras om och förslaget till nytt reglemente bygger på Sveriges 

Kommuner och Landstings grundförslag som kom 2015 med de lokala 

anpassningar som är gjorda för att det ska passa den gemensamma nämnden. 

Övriga nämnder i Vimmerby har samma struktur i sina reglementen. 

Reglementet innebär att ansvaret för kommunernas uppgift enligt 

tobakslagen förs över från socialnämnderna i båda kommunerna till den 

gemensamma miljö- och byggnadsnämnden.  

 

Normalt sett antas detaljplaner av fullmäktige. Enligt 5 kap 27 § plan- och 

bygg-lagen får fullmäktige ge i uppdrag till kommunstyrelsen eller 

byggnadsnämnd att anta detaljplan som inte är av stor vikt eller har 

principiell betydelse. Ett tillägg med denna skrivning finns med i förslaget 

till reglemente för att skapa tydlighet att den gemensamma miljö- och 

byggnadsnämnden får anta detaljplaner som inte är av stor vikt eller har 

principiell betydelse.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till 

reglemente för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden att gälla från 

och med 2018-03-01.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-05-24 Id 56953  

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, Id 56948 
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Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 158 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-11-08, MBN § 185 

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden fr o m 2018-03-01, Id 59332 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2018-01-05 Id 59331 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 36 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden      

 

___________________ 
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§ 47 Dnr 2017/000294 003 

Reglemente för socialnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

reglemente för socialnämnden att gälla från och med 2018-03-01.  

Sammanfattning 

Nuvarande reglemente för socialnämnden är från 2012 och är i behov av 

revidering så att det får samma struktur som övriga nämnder i Vimmerby 

kommun. Förslag togs fram 2016, men det saknades då samsyn kring 

ansvaret för tobakstillsynen. Frågan om vilken nämnd som ska ansvara för 

tobakstillsynen har processats under 2016 och förslaget är att ansvaret flyttas 

över från socialnämnden till den gemensamma miljö- och 

byggnadsnämnden. 

Socialnämnden ansvarar inte ensam för integration av flyktingar och därför 

föreslås att det står att socialnämnden ansvarar för kommunens mottagande 

av flyktingar. Vidare framgår att myndighetsutskottet även får besluta om 

ärenden kring alkoholhandläggningen.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

reglemente för socialnämnden att gälla från och med 2018-03-01.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för socialnämnden, Id 56950 

Kommunstyrelsens beslut 2016-10-18, KS § 336 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-05-24 Id 56956 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 166 

Reglemente för socialnämnden fr o m 2018-03-01, Id 59334 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2018-01-05 Id 59333 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 37 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden      

 

___________________ 
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§ 48 Dnr 2017/000295 003 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden att gälla från och 

med 2018-03-01.  

Sammanfattning 

2016-06-27, KF § 171.  

Under hösten 2016 diskuterades kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 

under 20 år. Ansvaret har hittills legat på socialnämnden, men 

kommunstyrelsen beslutade 2016-10-18, KS § 336 att ansvaret för 

kommunens aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år ska flyttas över till 

barn- och utbildningsnämnden. 

Förlaget till reglemente innebär att barn- och utbildningsnämnden tar över 

kommunens aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år. Avstämning av 

ärendet har gjorts vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-05-

24.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden att gälla från och 

med 2018-03-01.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, Id 56952 

Kommunstyrelsens beslut 2016-10-18, KS 336  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-24, BUN § 81 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 167  

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden fr o m 2018-03-01, Id 59336 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2018-01-05 Id 59333 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 38 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden      

___________________ 
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§ 49 Dnr 2018/000012 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut redovisas. Arbetsutskottets beslut redovisas 

genom protokoll. 

 

Arbetsutskottets protokoll 2018-01-16 

Arbetsutskottets protokoll 2018-01-30 

Kommunstyrelsens ordförandes åtgärder - yttrande om antagning av 

hemvärnsman 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-01-16 

Arbetsutskottets protokoll 2018-01-30 

Yttrande ang. antagning till hemvärnsman 

 

___________________ 
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§ 50 Dnr 2017/000017 002 

Redovisning av delegationsbeslut år 2017 -
Trafikingenjören 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Sammanfattning 

Trafikingenjörens delegationsbeslut för 2017 föreligger redovisning.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut, Maria Åkerö, trafikingenjör 

 

___________________ 
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§ 51 Dnr 2017/000263 21 

Intressenter kring mark- och exploatering, bostäder 
och verksamhet. 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Företrädare för kommunen har träffat flera intressenter angående byggnation 

av äldreboende/ särskilt boende. Vid dagens sammanträde diskuteras vidare 

hantering utifrån vad som framkommit. Deltar gör Bo Palmer, projektledare, 

Andreas Horste, gatuchef och Sara Dolk, stadsarkitekt. 

 

Kommunstyrelsen diskuterar kring vidare hantering av intressenter för 

byggnation. 

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 42(48) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 Dnr 2015/000138 140 

Rapportering kring SLUS-arbetet + mötesplatser 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde redogörs för pågående arbete inom SLUS samt 

mötesplatser. Deltar gör Carina Östh, näringslivsutvecklare, Mirja 

Holgersson, fritidssamordnare och Anton Palmer, fritidssamordnare.  

 

___________________ 
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§ 53 Dnr 2017/000312 022 

Rapportering av arbetet med extra tjänster hos 
Arbetsmarknadsenheten 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde redogör Monica Bergh, HR-chef, Monica 

Bjerkinger, enhetschef AME och Lotta Törnered, samordnare AME för 

projektet med extra tjänster som kommunstyrelsen tillsatte sommaren 2017. 

 

Kommunstyrelsen diskuterar eventuell fortsättning av projektet.   

 

___________________ 
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§ 54 Dnr 2017/000204 008 

Besök från Mukono, Uganda  

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har ett vänortssamarbete med Mukono kommun i 

Uganda. Under veckan är en delegation från Mukono på plats i Vimmerby. 

Vid dagens sammanträde deltar delegationen samt projektgruppen för 

Vimmerby, Therese Jigsved, kanslijurist, Lennart Nygren (S) och Peter 

Knutsson, projektledare. Borgmästaren för Mukono presenterar kommunen, 

pågående projekt och framtida utmaningar.  

 

___________________ 
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§ 55 Dnr 2018/000005 000 

Meddelanden 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande meddelanden läggs till handlingarna.  

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-01-24 § 1 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-01-24 § 2 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-01-24 § 3 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-01-24 § 4 

Informationsbrev Sydarkivera 

Verksamhetsberättelse ITSAM arkiv 

Verksamhetsplan 2018 för Regionförbundet Kalmar län 

Ekonomisk redovisning för Kommunjuristen 

 

___________________ 
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§ 56 Dnr 2018/000006 000 

Inbjudningar 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Marie Nicholson (M) och Daniel Nestor (S) att, för 

kommunstyrelsens räkning, delta vid Landstingets folkhälsoutskott den 13 

februari i Oskarshamn. 

att utse Tomas Peterson (M) att delta i samverkansnätverket Centrum för 

kommunstrategiska studier och Linköpings universitet.  

Beslutsunderlag 

Inbjudan folkhälsoutskottet, Landstinget. 

Inbjudan samverkansnätverk, CKS och LiU  

Beslutet skickas till 

Tomas Peterson (M) 

Marie Nicholson (M) 

Daniel Nestor (S) 

Liselott Frejd, administrator 

Anders Degerman, folkhälsosamordnare      

 

___________________ 
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§ 57 Dnr 2018/000014 000 

Återrapportering från inbjudan, möten och besök 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ledamöter redogör för deltagande vid inbjudningar, 

möten och besök.  

 

Sammanfattning 

Tomas Peterson (M) redogör för sitt besök vid Kommuninvest 

medlemsbesök samt ett möte om Rättviks arbete med näringslivet. 

 

Helen Nilsson (S) redogör för ett möte kring livsmedelsstrategi. 

 

Marie Nicholson (M) har förhinder att delta vid integrationsrådets nästa möte 

i april.  

 

___________________ 
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§ 58 Dnr 2018/000008 000 

Kommunchefen informerar 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Carolina Leijonram, kommunchef, redogör för pågående arbete inom 

kommunstyrelseförvaltningen.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen informeras om följande 

 

 Personalförändringar 

 Inför samrådsmöte med Hultsfred 

 Resultat av medarbetarenkäten 

 inför budgetberedning 2019 

 

___________________ 

 


