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Peter Fjällgård (V) § 65-90 
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 Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-03-05 

Datum då anslaget sätts upp 2019-03-12 Datum då anslaget tas ned 2019-04-04 
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 § 65 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Helen Nilsson (S) att justera dagens protokoll.     

    

 

___________________ 
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§ 66 Dnr 2019/000190 006 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.     

      

___________________ 
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§ 67 Dnr 2019/000024 101 

Kommundirektören informerar 

      

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram informerar kommunstyrelsen om att: 

 samhällsbyggnadschefen Miklos Hathazi går i pension vid årsskiftet. 

Processen för att rekrytera ny samhällsbyggnadschef startar före 

sommaren 

 rekryteringen av ny vd till Vimarhem är i sitt slutskede med åtta starka 

kandidater 

 ny chef för Räddningstjänsten ska rekryteras på sikt, men frågan 

behöver också lösas kortsiktigt från och med den 16 april då Stefan 

Larsson slutar sin tjänst. Kommunen är skyldig att ha en registrerad 

räddningschef och säkerhetsskyddschef 

 IT-sam flyttar till Linköping. Ett antal kontorsplatser kommer sannolikt 

finnas i Vimmerby. Vår anslagsfinansiering till ITSAM kommer att 

minska med 600 tkr under 2019 och 1,2 miljoner fr o m år 2020 

 samråd med Hultsfreds kommun har skett, blanda annat kring utökad 

samverkan beträffande gymnasieskolan 

 lokal media använder konsekvent uttrycket Skobes arena. Kommun-

direktören har påpekat för Vimmerby Tidning och Dagens Vimmerby 

att arenan är kommunens 

 plandialogen den 4 mars bl a handlade om placering av biogasanlägg-

ning. Arbetet med etableringen av Nybble förskola kan fortgå efter 

positivt besked om flyttning av stenmur 

 senaste regionmöten för KSO och kommundirektör kretsade kring frågor 

om bredband, infrastruktur, transporter, digitalisering och kompetens-

försörjning 

 

 

___________________ 
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§ 68 Dnr 2019/000070 111 

Aktuellt inom näringslivet 

      

Sammanfattning 

Utvecklingschef Thomas Svärd informerar kommunstyrelsen om: 

 möte i Tuna inom ramen för Allas Vimmerby med deltagande av flera 

politiker, vilket var mycket uppskattat 

 att företagargalan sker den 22 mars och att politikernärvaro uppskattas 

 flera besök hos expanderande företag som varit mycket positiva 

 FÖRTUR – framgångsrik medflyttarservice ett projekt (Eksjö, Vimmer-

by och Hultsfred) som syftar till att stödja medinflyttande att hitta arbete  

 Att Thomas Svärd deltar i Villaägarföreningens årsmöte den 12 mars 

 att Thomas Svärd troligtvis blir invald i styrelsen för Vimmerby Handel 

___________________ 
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§ 69 Dnr 2019/000047 00 

Utvecklingsavdelningen informerar 

      

Sammanfattning 

Utvecklingschef Thomas Svärd informerar kommunstyrelsen om: 

 internationaliseringen och redovisning av Mukonoprojektet; förslag till 

svar på revisionsrapporten har lämnats till tjänstemannaberedningen 

 Allas Vimmerby: möte i Tuna den 27 februari handlade bland annat om 

ett forskningsprojekt avseende ungdomars önskan/behov av att stanna 

eller lämna hemorten 

 Fabriken anordnar Lisebergsresan, Nationaldagsfirande och Bullerby-

dagen den 5 juni 

 Mötesplats Bullerbyn ordnar Ullareds-resa den 27 april 

 ny mötesplatssamordnare John Karlsson började den 4 mars  

 en föreningsträff som är preliminärt planerad till den 27 mars 

 Kulturskolan – fönster och tak-renovering är igång 

 idén med Fritidsbibblan (sex orter har besökts, fyra kvar) har fått ett 

mycket positivt mottagande 

 Projekt ”Vimmerby 365”, ett projekt som kan komma att leda till ett 

specialmagasin om Vimmerby och dess utveckling 

___________________ 
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§ 70 Dnr 2019/000044 00 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 

      

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi informerar kommunstyrelsen om: 

 vissa farhågor när det gäller kostnader för en stor ökning av antalet 

matportioner, men att budget ännu håller 

 vissa ökade servicekostnader på städsidan då företaget varifrån 

maskiner leasas har gått i konkurs 

 kostnaderna för el som från och med april kan komma att nästan 

fördubblas 

 att förslag till ny säkerhets- och trygghetsorganisation ska finnas senast 

sista maj  

 att arbetet med periodisera investeringsplanen för 2019 pågår  

 

___________________ 
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§ 71 Dnr 2019/000152 101 

Information om Samhällsbyggnadsavdelningens 
driftenhet 

      

Sammanfattning 

Gatuchef Anderas Horste informerar kommunstyrelsen om det omfattande 

och framgångsrika förbättringsarbete som skett inom driftenheten under de 

senaste tre åren. 

 Arbetet har i hög grad skett utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och har 

genomförts med stöd från HR och extern konsult. 

 Från en i många avseenden osund kultur och brist på tydligt ledarskap 

har driftenheten tagit många och stora steg framåt både när det gäller 

tydliga strukturer och en förändrad kultur. 

 Under perioden 2016-2019 har ungefär hälften av de anställda bytts ut. 

En ny driftchef börjar den 2 maj 2019. 

 Maskinparken har till stora delar sålts och istället leasas nu maskiner. 

Alla arbetsfordon drivs nu med fossilfritt bränsle. 

 Fordon och materiel finns idag utspridda på sju olika platser och strävan 

är att samla allt i ett centralförråd. Detta innebär också att de bygg-

nader/platser som nu används kan användas till andra ändamål, som 

eventuellt mark för bostäder. 

 Arbetet fortsätter med fokus på arbetsmiljöfrågor, men nu också med 

perspektivet vad medborgarna i Vimmerby ska kunna förvänta sig. 

 

___________________ 
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§ 72 Dnr 2019/000043 101 

Information om pensionsförmåner 

Sammanfattning 

Magnus Larsson från Söderberg & Partners informerar om läget beträffande 

pensioner. 

 

 Pensionsfrågan är viktig och utgör för alla kommuner ett stort ekono-

miskt åtagande. Samtidigt är kunskapen ofta låg bland både anställda 

och arbetsgivare. 

 Frågan om pensionsförmåner väger allt tyngre i samband med rekry-

teringar. Med nuvarande lösning ingår, i Vimmerbys fall, inget 

familjeskydd, vilket är en av de viktigaste aspekterna. Detta gäller för 

det ca 30-tal som har mer än 45 000 kr i lön. 

 Alternativet till den nu förmånsbestämda pensionen är Alternativet 

KAP-KL som är en lösning som ca 200 kommuner valt. Detta alternativ 

säkerställer t ex familjeskyddet. 

 Vimmerby kommuns pensionsskuld sedan tiden före 1998 uppgår idag 

till ca 270 mkr och för tiden efter 1998 till 64 mkr. 

 Frågan om vilken lösning Vimmerby kommun bör välja är också en 

fråga om vilken risk kommunen är beredd att ta. Ett alternativ är en 

försäkringslösning som innebär att kommunen av ett försäkringsbolag 

köper bort risken för framtida kostnadsökning. Alternativet är att ta den 

risk som kan innebära ökade kostnader till följd av bland annat ökad 

livslängd, löneökningar, räntehöjningar eller andra beräkningsgrunder. 

 Ny livslängdsberäkning görs inom 1-2 år, vilket kommer att ge nya 

förutsättningar. 

Tills vidare gäller den beslutade pensionspolicyn. 

 

      

 

___________________ 
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§ 73 Dnr 2019/000191 373 

Information om Lantmäteriets möte med markägare 
kring byggnation av kraftledning 

      

Sammanfattning 

Niklas Gustavsson, medlem i styrgruppen för byggnation av elledning 

mellan Vimmerby och Kisa, informerar om läget i projektet samt om 

markägarmöte som ägde rum den 26 februari i Vimmerby. 

 

 Kraftledningen byggs under perioden 2020-2021 och kommer att 

påverka 80-talet fastigheter i Vimmerby kommun och Kinda kommun. 

 Såväl skogsmark som inägomark berörs och strävan är att göra så liten 

åverkan som möjligt. I den mån skador uppstår ersätts markägaren av E-

on enligt de regler som finns i lag om Ledningsrätt (1973:1144) 

 Det är Lantmäteriet som gör värderingen av de värden som berörs. 

 Markägarmötet tisdagen den 26 februari pågick under hela kvällen och 

kommer att fortsätta vid ett senare tillfälle. Diskussionen kretsade i 

första hand kring frågan om värdering och tillgänglighet till befintliga 

vägar i berörda områden. 

Efter Niklas presentation påpekar Ingela Nilsson Nachtweij (C) att 

kommunen inte har någon rådighet i frågan. Tomas Pettersson (M) tillägger 

att kommunen kan/bör förmedla information till sådana företag för vilka 

ledningen är av avgörande betydelse. 

Kommundirektör Carolina Leijonram klargör att hon är en av de markägare 

som berörs, men att hon väljer att inte delta i möten som det ovan nämnda 

eller på annat sätt är involverad i processen. 

 

 

 

___________________ 
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§ 74 Dnr 2018/000024 000 

Synpunkter och klagomål kommunstyrelseförvalt-
ningen 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.  

 

Sammanfattning 

Under hösten 2016 infördes nya rutiner kring synpunkts- och klagomåls-

hantering inom kommunstyrelseförvaltningens verksamheter. Förtroende-

valda och anställda inom kommunstyrelsens ansvarsområde ska kunna ta 

emot synpunkter och klagomål. Ambitionen är att dessa, så långt det är 

möjligt, ska besvaras/åtgärdas. Redovisning av inkomna synpunkter och 

klagomål görs en gång per år till kommunstyrelsen.  

 

Totalt har 74 synpunkter/klagomål hanterats under 2018.  

      

 

___________________ 
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§ 75 Dnr 2019/000039 101 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut till 

handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut redovisades: 

 Redovisning av (nio) delegationsbeslut mark- och exploatering till KS 

2019-02-05, Id 64402 

 Ombyggnad ishall, beställning 

 Takarbete kulturskolan, beställning 

 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-19 

 Protokoll samhällsbyggnadsutskottet 2019-01-29 

 Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2019-01-12  

 

      

 

___________________ 
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§ 76 Dnr 2019/000017 101 

Meddelanden till Kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger dagens meddelanden till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Följande meddelanden delgavs 

 Protokoll kommunförbundet, 2019-02-07 

 Detaljplan (uteserveringar) för granskning/utställning 

 Detaljplan Höder (lucktomt) för granskning/utställning 

 Ordförandes brev till Hans Zitius, Sevede fiber 

 Handlingar som beskriver Campus Smålands behov 

 LOI - avsiktsförklaring - beträffande filmprojekt Trym rymmer 

undertecknat av ordförande 

 Inbjudan Kommuninvest föreningsstämma 2019-04-11 i Stockholm 

 CESAM-protokoll 

      

 

___________________ 
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§ 77 Dnr 2019/000118 101 

Rapportering från konferenser och sammanträden mm 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner lämnade rapporter.     

 

Sammanfattning 

Marie Nicholson (M) har besökt Svensk Fastighetsförmedling och konsta-

terar att det där finns stor kunskap om nyinflyttade och deras upplevda behov 

och förväntningar, kunskap som kommunen bör ta bara på. 

Marie har också besökt GDL Transport AB och tagit del av arbetet med 

digital taggning av soptunnor. 

Ola Gustavsson (KD) har varit på Länsstyrelsen och bl a fått information om 

frågor kring byggnationer med avseende på bl a säkerhetsfrågor och 

intressekonflikter som kan uppstå med t ex de många fornminnen som finns.  

Ingela Nilsson Nachtweij har varit på möte med ITSAMs direktion där bl a 

en översyn av förbundsordning diskuterades liksom behovet av att ha 

ersättare för dem som ingår i kommunchefsberedningen så att alla 

kommuner kan delta. 

En rapport från Erik Paulssons (C) deltagande i konferens i Nairobi kommer 

att lämnas senare. 

      

 

___________________ 
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§ 78 Dnr 2019/000020 101 

Inbjudningar till Kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att följande förtroendevalda deltar i följande 

möten/konferenser: 

Demokratidagen 2019, Stockholm, 3 april  

Marie Nicholson (M) och Helen Nilsson (S). 

Styrgruppsmöte om Yxern, Vimmerby, 7 mars 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Marie Nicholson (M). 

Regional utveckling 2019, SKL, Stockholm, 10 maj 

Eventuellt deltagande tas upp på kommunstyrelsen 2019-04-09. 

Webbinarium på temat ”Anmäl alltid hot, hat och våld – det handlar om 

demokratin” den 6 mars 

Eventuellt tittar kommunstyrelsen tillsammans på detta vid sitt möte 2019-

04-09 som sista punkt på dagordningen 

 

      

Beslutet skickas till 

Marie Nicholson (M) 

Helen Nilsson (S) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

      

 

 

___________________ 
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§ 79 Dnr 2019/000173 024 

Arvodering vid gruppledarmöte 2019-02-28 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förtroendevald som inte har årsarvode ska 

erhålla arvode enligt Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns 

förtroendevalda. Kostnaden tas på oförutsedda medel, kommunstyrelsen 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse arvodering vid gruppledarmöte 2019-02-28, 2019-02-27 

 
Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen     

 

___________________ 
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§ 80 Dnr 2019/000113 041 

Budget 2020 med plan 2021-2022 - Tidplan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner tidplan för arbetet med budget 2020. 

2. Vid budgetmöten ska arvode utgå enligt nuvarande arvodes-

bestämmelser. 

3. Utöver avsatt budget ska finansiering ske från posten oförutsett. 

4. Budgetberedningen består av kommunstyrelsens arbetsutskott inklusive 

ersättare.  

 

Sammanfattning 

Ekonomichef Mattias Karlsson redogör för förslag till tidplan för arbetet 

med budget 2020. Viktiga datum är: 19 mars genomgång av budgetförut-

sättningar; 25 mars och 1 april är dialogdagar; 13 maj ska handlingar vara 

klara för beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott; 4 juni fattar kommun-

styrelsen beslut om förslag till ramar och den 17 juni fattar kommunfull-

mäktige beslut om ramar för de olika verksamheterna. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lägga till den 8 maj (fm) för 

egen beredning om behov av detta skulle uppstå. Budgetberedningen består 

av kommunstyrelsens arbetsutskott inklusive ersättare.  

 

Beslutsunderlag 

Kalender för budget 2020 (pdf) 2019-02-21 

Protokollsutdrag KSAU 2019-02-19 

 
Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Budgetberedningen 

Samtliga nämnder      

 

___________________ 
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§ 81 Dnr 2017/000438 214 

Detaljplan för antagande del av Vimmerby 3:3 
Sandstensgatan, Vimmerby kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av 

Vimmerby 3:3, Sandstensgatan, Vimmerby kommun.  

      

Sammanfattning 

Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 

snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 

utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i tätorten.  

Detaljplanen har varit på samråd och granskning under 2018. Yttranden från 

13 olika instanser inkom under samråds- och granskningstiden. Sakägarna är 

bland annat emot förtätningen i området och man vill ha grönområdet kvar. 

Det finns oro för uppförande av murar och häckar, störningar och oljud vid 

nybyggnation. Fastighetsägarna föreslår tio meter bred naturremsa emellan 

fastigheterna då husen och utemiljön inte är planerad för grannar på 

baksidan. Yttrandena föranledde inga ändringar av planhandlingarna. 

Detaljplanen bedöms vara klar att antas i enlighet med gransknings-

utlåtandet. 

Lagstöd: PBL 5 kap §§ 27–32 Antagandet av en detaljplan. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2019-02-13, Dnr 

MBN 2017-1144 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 82 Dnr 2016/000576 214 

Köpeavtal Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Stugby 
Astrid Lindgrens värld. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till Köpeavtal mellan Vimmerby 

kommun och Astrid Lindgrens Värld AB för markområde, del av Vimmerby 

3:3 i Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Kommunen överlåter, enligt tidigare godkänt optionsavtal, ett markområde 

om cirka 9 800 kvadratmeter till Astrid Lindgrens värld AB. Markområdet är 

beläget utmed Kohagsgatan och ska användas för utbyggnad av befintlig 

stugby.  

 

Beslutsunderlag 

Id 619 64 Tjänsteskrivelse förslag till köpeavtal Vimmerby kommun och 

Astrid Lindgrens Värld. 

Id 61963 Köpeavtal Stugby 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 83 Dnr 2018/000592 00 

Medel till arbetsmarknadsenheten för arbetet med 
extratjänster  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen tillskjuter 260 000 kr till arbetsmarknadsenheten för 

första halvåret 2019 samt uppdrar åt socialnämnden att lösa resterande 

belopp inom egen ram, eller om detta inte är möjligt, återkomma till 

kommunstyrelsen vid senare tillfälle. 

 

2. Beloppet tas från kommunstyrelsens post för oförutsedda medel.  

 

Reservationer 

Ledamöterna från (S) och (V) reserverar sig mot beslutets första punkt.     

 

Sammanfattning 

De beräknade statsbidragen på 658 107 kronor för arbetet med extratjänster 

dras in från 2019, vilket gör att arbetsmarknadsenheten (AME) inte har 

finansiering till den tjänst som arbetar med de 29 personer som i början av 

mars 2019 innehar en extratjänst. AME ser extratjänsterna som en del av 

kommunens kompetensförsörjning och för att fortsätta det goda arbetet som 

genomförs på AME behöver 520 000 kr tillföras enheten för personalkostnad 

2019.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta arbetet med extratjänster under 2019 

och tillskjuta Arbetsmarknadsenheten (AME) 520 000 kronor för en tjänst på 

AME under 2019. 

 

Förslag till beslut under förhandlingarna 

Marie Nicholson (M) föreslår att arbetsmarknadsenheten ges halva summan, 

dvs 260 000 kr för första halvåret samt att socialnämnden ges i uppdrag att 

lösa resterande belopp inom egen ram, eller om detta inte är möjligt, 

återkomma till kommunstyrelsen vid senare tillfälle. 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till det ursprungliga förslaget. 
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Peter Fjällgård (V) yrkar bifall till Peter Högbergs yrkande, dvs bifall till det 

ursprungliga förslaget. 

Ola Gustavsson (KD) yrkar bifall till Marie Nicholsons (M) förslag. 

      

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

bifaller Marie Nicholsons (M) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse extratjänst 2019-02-20 

Protokollsutdrag 2018-12-04 §302 

 
Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

 

___________________ 
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§ 84 Dnr 2018/000371 519 

Campus Småland 2030 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ger barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på 

568 000 kr för 2019 för att lösa de akuta behoven på Campus Vimmerby. 

2. Frågan om Campus Vimmerbys behov ska beaktas av budgetberedningen 

i arbetet med budget 2020. 

3. Tilläggsanslaget tas från kommunstyrelsens pott för oförutsedda medel. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 2018-10-02 beslutat att 

Vimmerby kommun ska vara med i avsiktsförklaringen kring samarbets-

projektet Campus i Småland 2030. Barn- och utbildningsnämnden har 

aviserat att det kommer att uppstå ökade kostnader i samband med att det 

nya projektet kommer att starta 2019-01-01. 

 

Förslaget till utökad ram grundar sig i första hand på behovet av tjänste-

utrymme för att kunna genomföra förskollärarutbildningen.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen utökar barn- och utbildningsnämndens ram med 568 000 

kr för 2019 för att lösa de akuta behoven på Campus Vimmerby. 

 

Förslag till beslut under förhandlingarna 

Peter Högberg (S) föreslår att beslutet bör lyda att kommunstyrelsen ger ett 

tilläggsanslag istället för ”utökar … ram” och att i övrigt överlämna till 

budgetberedningen 2020 att ta hänsyn till Campus Smålands behov. 

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ursprungs-

förslaget med de förändringar och tillägg som Peter Högberg (S) föreslår.  

 

Beslutsunderlag 

protokollsutdrag KSAU 2019-02-19 

protokoll barn- och ungdomsnämnden 2019-01-33, Dnr 2018/000406 614 
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Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Budgetberedningen      

 

___________________ 
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§ 85 Dnr 2018/000396 109 

Motion om språkkrav inom äldreomsorgen innan 
anställning sker 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. 

 

Motivering 

Kommunstyrelsen hänvisar till den motivering som framgår av social-

nämndens remissyttrande.  

 

Reservation 

Emil Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning 

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

lämnat en motion om språkkrav inom äldreomsorgen innan anställning sker. 

De skriver följande: "Att behärska svenska i tal och skrift är nyckeln in i 

samhället och det främjar en bra integration. En nyanländ som får anställning 

på ett äldreboende måste kunna svenska så den äldre förstår vilket inte sker 

idag." Motionärerna föreslår att det ska krävas kunskaper i svenska på minst 

kurs D i undervisningen Svenska för invandrare (SFI) för att komma ifråga 

för en anställning, och att för att få arbeta ensam inom äldreomsorgen ska det 

krävas kunskaper i svenska på minst kurs D i SFI. 

Motionen remitterades till socialnämnden, som nu har gett sitt remissvar. Av 

remissvaret framgår bl a: 

”Socialnämnden håller med motionsställarna om att en viktig nyckel in i 

samhället är att behärska svenska i tal och skrift och att detta främjar en bra 

integration.” 

”Socialnämnden betonar att möjligheten att komma ut på en arbetsplats är 

viktig för att utveckla kunskaperna i svenska språket, och det kan förkorta 

tiden för nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden och i egen 

försörjning.” 
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”Socialnämnden framhåller att äldreomsorgen är i stort behov av att kunna 

rekrytera tillräckligt med medarbetare. Nämnden skulle inte klara sin 

personalförsörjning och att utföra äldreomsorg utan att ta tillvara på de 

nyanlända som finns i vår kommun. Verksamheten har allt fler medarbetare 

med annat modersmål än svenska och oftast fungerar det mycket väl.” 

”Socialnämnden ser också att det blir fler brukare som har ett annat språk 

och då är det en fördel att ha medarbetare som kan andra språk än svenska.”  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Förslag till beslut under förhandlingarna 

Ola Gustavsson (KD) och Peter Högberg (S) yrkar båda bifall till kommun-

styrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-02-19 

Tjänsteskrivelse 2019-02-07 

Protokollsutdrag KSAU 2019-01-22 

Socialnämndens beslut 2018-12-13 

Tjänsteskrivelse Vimmerby kommun 2018-11-19 

Motion om språkkrav inom äldreomsorgen innan anställning sker 2018-08-27 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 86 Dnr 2019/000052 109 

Motion om gatunamn efter Vimmerbyprofiler 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsavdelningen att bereda och 

föreslå svar på motionen.  

 

Sammanfattning 

Daniel Nestor (S) har lämnat in en motion om att Vimmerby kommun ser 

över regelverket och gör det möjligt att döpa gator efter nu levande personer, 

samt att kommunen gör det möjligt för allmänheten att nominera in namn-

förslag på nya gator där man sätter upp ett regelverk med vilka kriterier som 

krävs. Daniel skriver att många Vimmerbybor är stolta över flera nu levande 

profiler, som även är förebilder för barn och ungdomar. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och remitterar den till 

kommunstyrelsen för beredning och förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KF 2019-01-28 

Motion om gatunamn efter Vimmerbyprofiler 2019-01-08 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen     

 

___________________ 
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§ 87 Dnr 2019/000101 109 

Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till administrativa avdelningen att, i samråd med 

Demokratiberedningen, bereda och föreslå svar på motionen.  

 

Sammanfattning 

Förtroendevalda inom Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om 

lokalt tiggeriförbud på allmän plats i Vimmerby kommun. Motionärerna 

hänvisar till förvaltningsrättens dom angående ett liknande förslag från 

Vellinge kommun.  

Motionärerna föreslår att det skrivs in i de lokala ordningsföreskrifterna att 

passiv insamling av pengar inte är tillåtet på Magasinsgatan, Sevedegatan, 

Fiskaregatan, Falkängsgatan, Storgatan och Norrtullsgatan.  

KF har beslutat att motionen får ställas och remitterar den till kommun-

styrelsen för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsunderlag KF 2019-01-28 

Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby 

 
Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen  

Demokratiberedningen     

 

___________________ 
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§ 88 Dnr 2019/000110 109 

Motion - Hjälp att söka bostadstillägg med mera 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till administrativa avdelningen att bereda och 

föreslå svar på motionen.  

 

Sammanfattning 

Lars Johansson (V) har lämnat in en motion angående hjälp att söka bostads-

tillägg med mera. Han skriver att många pensionärer inte känner till att det 

finns extra inkomster att få. Motionären föreslår att Vimmerby kommun 

aktivt tar kontakt med alla personer, 65+, boende i kommunen och informe-

rar om möjligheterna till extra inkomster och erbjuder hjälp med att ansöka 

om dem. Lars Johansson föreslår också att alla personer följs upp minst vart 

tredje år då ny ansökan ska lämnas in eller för att uppdatera eventuella 

ändrade förhållanden som kan påverka möjligheterna att få ansökan beviljad. 

 

KF har beslutat att motionen får ställas och remitterar den till kommun-

styrelsen för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KF 2019-01-28 

Motion - Hjälp att söka bostadstillägg med mera 2018-11-25 

 
Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen      

 

___________________ 
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§ 89 Dnr 2018/000634 109 

Medborgarförslag om Klimatstrategi för Vimmerby 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och byggnadsnämnden att bereda och 

föreslå svar på motionen.  

 

Sammanfattning 

Den som är folkbokförd i kommunen får enligt 8 kap 1 § kommunallagen 

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag. 

Laurent Mertz har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen tar fram 

en strategi med åtgärdsprogram för hur kommunen avser arbeta för att 

kommunen som helhet ska uppfylla sin del av överenskomna klimatmål. 

Laurent Mertz vill att åtgärdsprogrammet ska ha SMARTA mål, dvs 

Specifika, Mätbara, Ansvar, Relevanta, Tidsbestämda samt att resurser för 

genomförandet definieras. En koldioxidbudget behöver enligt förslaget 

utformas, med syfte att följa upp förbättringarna. Medborgarförslaget har 

även en motivering. 

Kommunfullmäktige ha beslutat att medborgarförslaget får ställas och 

remitterar förslaget till kommunstyrelsen för beredning och framtagande av 

förslag till beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KF 2019-01-28 

Medborgarförslag om Klimatstrategi för Vimmerby kommun 2018-12-18 

 
Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden      

 

___________________ 
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§ 90 Dnr 2018/000617 17 

Räddningstjänst samverkan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrel-

sens arbetsutskott 2019-03-19 ta fram ett förslag på samverkan med 

Västerviks kommun  

   

Sammanfattning 

Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef, Västerviks kommun, berättar 

om Västerviks kommuns räddnings- och säkerhetsarbete och den utveckling 

som skett i Västervik under senare år, men också inom området räddning/ 

säkerhet generellt.  
 
 Räddningstjänstens uppdrag har vidgats till att omfatta ett mycket brett 

ansvar för de många frågor som handlar om säkerhet och trygghet i alla 

dess olika avseenden. 

 De nationella kraven har ökat under senare tid och understryker den 

utmaning det innebär inte minst för mindre kommuner när det gäller 

kompetens, teknik och kapacitet. 

 Det senare innebär att samverkan mellan kommuner och ibland regioner, 

och över myndighetsgränser, är en absolut nödvändighet för att dels leva 

upp till statens krav, dels, och framförallt, bygga medborgarnas 

förtroende och trygghet. 

 Långtgående samverkan mellan olika aktörer är inte bara ett krav, utan 

ger i många fall mer kvalitet och betydande kostnadseffektivitet.  

 I Vimmerbys fall måste en ny räddnings- respektive säkerhetsskydds-

chef finnas på plats från och med att ordinarie räddningschef slutar sin 

tjänst. Före årsslutet ska varje kommun ha tagit beslut om fem särskilda 

styrdokument beträffande räddnings- och säkerhetsarbetet. 

 När det gäller samverkan i länet har Vimmerby inte deltagit fullt ut, men 

börjar nu ta igen med ökad närvaro. Detta är viktigt, inte bara för 

Vimmerby, utan också för övriga kommuner. 

Den diskussion som vidtog efter Joakim Janssons presentation visade på 

kommunstyrelsens enighet om: 
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 Vikten av att nu arbeta mot en kortsiktig, temporär lösning, men sam-

tidigt nyttja denna möjlighet att, utifrån ett helhetsperspektiv, utreda hur 

en mer långsiktig och stabil lösning ska se ut. 

 Att den temporära lösning som i första hand bör prövas är ett tillfälligt 

förordnande av räddnings- och säkerhetschefen i Västervik som, i någon 

grad, räddnings- respektive säkerhetsskyddschef i Vimmerby. 

 

Förslag till beslut under förhandlingarna 

Peter Högberg (S) och Marie Nicholson (M) föreslår att kommunstyrelsen 

ger kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens arbetsutskott 

2019-03-19 ta fram ett förslag på samverkan med Västerviks kommun.  

 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

     

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören     

 

___________________ 
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§ 91 Dnr 2019/000072 253 

Autolack, detaljplan / planändring  för bl.a. gata + 
försäljning och förvärv av mark, Vimmerby 3:6>6, del 
av Vimmerby 3:3, del av Eldaren 3 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att  

 

1. beställa nytt planuppdrag hos miljö- och byggnadsförvaltningen 

avseende del av Vimmerby 3:3, Vimmerby 3:6>6 samt del av Eldaren 3, 

Södra industriområdet 

2. ta fram ett förslag på köpeavtal mellan Vimmerby kommun och 

Autolack avseende fastighet Vimmerby 3:6>6 samt gatumark del av 

Vimmerby 3:3 

3. ta fram ett förslag på köpeavtal mellan Vimmerby kommun och Roland 

Ahlström avseende del av fastigheten Eldaren 3 

4. ge namnberedningskommittén i uppdrag att namnge ny gata enligt ovan 

nämnda planuppdrag 

 

Sammanfattning 

Autolack äger fastigheten Snickaren 17, Södra industriområdet i Vimmerby. 

I anslutning till fastigheten har man idag ett arrendeavtal hos kommunen 

avseende fastigheten Vimmerby 3:6>6.  

Företaget växer och för att kunna växa än mer önskar man få köpa den 

fastighet som arrendeavtalet innefattar. Av säkerhetsskäl och ur logistik-

synpunkt önskar man även få köpa del av Lagergatan och inhägna den. 

Lagergatan är idag planlagd som lokalgata och därmed allmän platsmark. 

Nytt planuppdrag kommer att krävas. 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsingenjör bedömer förslaget 

som genomförbart. 

Samtliga kostnader för genomförande enligt kostnadsbedömning (id 64742) 

föreslås tillfalla Autolack.  

Den aktuella marken överlåts av kommunen till värderingspriset 200 kr/kvm, 

upprättat av Värderingsbyrån i juli 2016, id 53677. 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 92 Dnr 2019/000123 003 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för barn- 

och utbildningsnämnden att gälla från och med dagen för justering av 

beslutet.  

 

Sammanfattning 

Sedan 2016 har samtliga nämnder i Vimmerby kommun reglementen som är 

uppbyggda utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) underlag för 

reglementen i styrelse och nämnder och anpassade till respektive nämnd i 

den mån det behövs. Nämndens nuvarande reglemente behöver revideras 

utifrån nya skrivningar i kommunallagen.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-02-19 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 93 Dnr 2019/000075 112 

Rutiner borgerlig vigsel - uppdatering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till uppdatering av dokumentet 

Riktlinjer för borgerliga vigslar.  

 

Sammanfattning 

Dokumentet Riktlinjer för borgerliga vigslar är i behov av några mindre 

redaktionella uppdateringar och förtydliganden.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, uppdatering av Riktlinjer för borgerlig vigsel, 2019-01-14 

Förslag till Rutiner för borgerlig vigsel 2019 

 
Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

___________________ 
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§ 94 Dnr 2019/000137 101 

Val av representanter till styrgruppen för sjön Yxern 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ingela Nilsson Nachtweij (C) samt Marie Nicholson 

(M) som representanter i styrgruppen för Yxern under mandatperioden 2019-

2022.  

 

Sammanfattning 

Sjön Yxern är reglerad enligt en äldre vattendom som bestämmer hur 

tappningen i sjöns utlopp skall regleras. En styrgrupp finns för sjön Yxern, 

för att bland annat diskutera åtgärder med hänsyn till tappningens påverkan 

på Yxerns vattenstånd. Här finns representanter från Vimmerby kommun, 

Västerviks kommun, Yxerns fiskevårdsområde och Tekniska verken i 

Linköping.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-02-19 

Tjänsteskrivelse 2019-02-11 

 
Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  

Marie Nicholson (M)  

Administrativa avdelningen 

Styrelseordförande Magnus Danlid 

 

___________________ 
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§ 95 Dnr 2019/000146 101 

Val av representanter till Föreningen Energikontor 
Sydost 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ingela Nilsson Nachtweij (C) till ordinarie samt 

Marie Nicholson (M) som ersättare i Föreningen Energikontor Sydost för 

mandatperioden 2019-2022.  

 

Sammanfattning 

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering 

för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. 

 

Energikontor Sydost är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett 

hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; 

kommuner, landsting och regionförbund i sydost; Blekinge, Kalmar och 

Kronobergs län. Energikontor Sydost stöder ägarna i deras strategiska och 

konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. 

Verksamheten finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter 

och EU. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-02-19 

 
Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Marie Nicholson (M) 

Administrativa avdelningen 

Energikontor Sydost AB 

 

___________________ 

 


