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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-09-05 

Datum då anslaget sätts upp 2017-09-14 Datum då anslaget tas ned 2017-10-10 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Axel Stenbeck, kommunsekreterare  
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 § 198 Dnr 2017/000004 000 

Val av protokolljusterare samt tid och plats för 
justering (2017) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Kenneth Björklund (S) att, tillsammans 

med ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 199 Dnr 2017/000047 000 

Besök från Arbetsförmedlingen 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde deltar Maria Karlsson, Nicklas Eriksson samt Peter 

Kronman. arbetsförmedlingen för att informera om 

arbetsmarknadsprognoserna för 2017-2018. Även Monica Bergh HR-chef 

deltar.  

 

___________________ 
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§ 200 Dnr 2017/000320 007 

Revisionsrapport granskning av kontanthantering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta denna skrivelse inklusive bilagor och att 

godkänna de åtgärder kommunstyrelseförvaltningen har eller kommer att 

vidta när det gäller kontanthanteringen samt att avlämna denna skrivelse till 

revisorerna.  

 

Sammanfattning 

På uppdrag av revisorerna i kommunen har PwC den 15 maj 2017 genomfört 

en granskning av kontanthanteringen i Vimmerby kommun. Bedömningen är 

att kommunstyrelsen och nämnderna endast delvis säkerställer att den 

interna kontrollen inom kontanthanteringen är tillfredsställande.  

Kommunens revisorer önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna 

vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av 

granskningsrapporten senast den 30 september 2017. 

 

Mattias Karlsson, ekonomichef och Gunilla Andersson, 

redovisningsekonom, redogör för framtaget svar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta denna skrivelse inklusive bilagor och att 

godkänna de åtgärder kommunstyrelseförvaltningen har eller kommer att 

vidta när det gäller kontanthanteringen samt att avlämna denna skrivelse till 

revisorerna.  

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport, Granskning av kontanthantering, Diarienummer 2017/320 

Id 57194  

Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 

 

___________________ 
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§ 201 Dnr 2016/000022 001 

Presentation av utvärdering av kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärdering av arbetsutskottet.  

 

Reservationer 

Erik Paulsson (C), Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Ola Gustafsson (KD) 

avstår från att delta i beslutet. 

 

Protokollsanteckning 

Erik Paulsson (C), Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Ola Gustafsson (KD) 

lämnar in följande protokollsanteckning: 

Med hänvisning till tidigare yrkande KS § 273 om bredare deltagande i 

utvärderingen så avstår vi från att delta i beslut.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav 2016 Marie Nicholson och Kenneth Björklund i 

uppdrag att utvärdera arbetsutskottet som trädde i kraft i mars 2016. Vid 

dagens sammanträde presenteras utvärderingen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärdering av arbetsutskottet.  

Beslutsunderlag 

Utvärdering av kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 2016-08-23 § 273 

 

___________________ 
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§ 202 Dnr 2017/000049 000 

Besök från Kommuninvest 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde redogör Kommuninvest för det rådande 

ekonomiska läget. Närvarar från Kommuninvest gör Sofia Strandberg, Emil 

Mobäck samt Oscar Hjelte. 

 

Övriga deltagare är Monica Bergh, HR-chef, Cornelia Lindgren, ekonom, 

Gunilla Andersson, redovisningsekonom, Mattias Karlsson, ekonomichef, 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, Anders Helgée, miljö- och 

byggnadschef, Torbjörn Swahn, VD VEMAB, Jan Erixon, VD Vimarhem, 

Birgitha Sahlin, förvaltningschef barn- och utbildning samt Anette Nilsson, 

socialchef. 

 

___________________ 
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§ 203 Dnr 2017/000372 006 

Information från VEMAB om renhållning och 
sophantering 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Torbjörn Swahn, VD VEMAB informerar om den situation som varit under 

sommaren gällande renhållning och sophantering.  

 

___________________ 
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§ 204 Dnr 2017/000374 001 

Organisationsförändring kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Med anledning av att nuvarande utvecklingschef avslutat sin anställning den 

sista augusti samt att Kontaktcenter Vimmerby kommun tillskapas, 

diskuteras nuvarande och potentiell organisationsstruktur inom 

kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Närvarar gör Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef.  

 

___________________ 
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§ 205 Dnr 2017/000388 000 

Arbetsmiljöansvar Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i augusti överlämnade 

Birgitha Sahlin, förvaltningschef arbetsmiljöansvaret för förskolan till 

nämnden. 

Kommunstyrelsen diskuterar kring potentiella och reella konsekvenser 

utifrån detta. Monica Bergh, HR-chef deltar.  

 

___________________ 
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§ 206 Dnr 2017/000227 001 

Vision och Mål Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet utgår från dagens sammanträde på grund av tidsbrist.  

 

 

___________________ 
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§ 207 Dnr 2016/000646 109 

Motion om breddad delaktighet i budgetprocessen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 

med motiveringen att ett uppdrag ligger på organisationsberedningen att titta 

på hur arbetsutskottet eller andra utskott ska vara sammansatta.  

Reservationer 

Ola Gustafsson (KD), Erik Paulsson (C) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

 

Protokollsanteckning 

Ola Gustafsson (KD), Erik Paulsson (C) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

lämnar in följande protokollsanteckning:  

Då det inte uttryckligen ingår i organisationsberedningens uppdrag att ge ett 

förslag till hur en framtida budgetberedning ska vara utformad anser jag att 

majoritetens avslagsyrkande baseras på felaktiga grunder.  

 

Frågan om en budgetberedning med en så bred uppslutning som möjligt 

redan i arbetet med 2019 års budget är också av största vikt då det är oklart 

vilka partier som bildar majoritet efter valet 2018. 

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD) 

har väckt motion om breddad delaktighet i budgetprocessen. Budgeten är 

kommunens viktigaste styrdokument. Där anges förutsättningar, mål och 

resurser för kommunens satsningar och utmaningar för de kommande åren. 

Oavsett om man sitter i majoritet eller opposition är det av största vikt att 

vara väl insatt i de ekonomiska förutsättningarna för att kunna fatta kloka 

beslut. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj att föreslå fullmäktige besluta att 

avslå motionen med motiveringen att ett uppdrag ligger på 

organisationsberedningen att titta på hur arbetsutskottet eller andra utskott 

ska vara sammansatta. 
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Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni att återremittera motionen till 

kommunstyrelsen för att formulera en tydligare skrivning kring uppdraget 

till organisationsberedningen vad gäller budgetberedning. 

 

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde föreligger kommunstyrelsens 

förslag från maj månad. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 

med motiveringen att ett uppdrag ligger på organisationsberedningen att titta 

på hur arbetsutskottet eller andra utskott ska vara sammansatta. 

 

Tomas Peterson (M) yrkar avslag till motionen. 

Ola Gustafsson (KD) yrkar, med instämmande av Ingela Nilsson Nachtweij 

(C) bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Två förslag föreligger. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 

att kommunstyrelsen avslår motionen.      

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD) m fl, Id 54413 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, KF § 298  

Tjänsteskrivelse Therese Jigsved, kanslijurist 2017-04-26 Id 56459 

Arbetsutskottets beslut § 150 2017-05-23 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30, KS § 147  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § 143 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola Gustafsson KD)  

 

___________________ 
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§ 208 Dnr 2017/000150 109 

Motion om att införa temadagar om droger, alkohol och 
tobak inom kommunens högstadium och gymnasium 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta, att motionen anses vara besvarad genom det 

arbete som redan görs inom skolorna i Vimmerby.  

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna (SD) har väckt en motion där de yrkar att barn- och 

utbildningsnämnden inför temadagar med temat alkohol, narkotika och tobak 

och påbörjar ett samarbete med polisen för besök i kommunens skolor. 

Kommunfullmäktige har gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att 

bereda motionen och ta fram förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att det vid både 

högstadie-skolorna och gymnasieskolan genomförs mycket arbete inom 

området alkohol, narkotika, doping och tobak. Skolorna arbetar efter 

Skolverkets riktlinjer som anger att dessa områden ska integreras i olika 

ämnen för att eleverna ska ges en mer sammansatt bild av dessa områden. 

Skolorna anordnar temadagar och temaveckor, samarbetar med kommunens 

ungdomspedagog och folktandvården. Både högstadieskolorna och 

gymnasiet har dessutom rutiner och samarbete med närpolisen, 

socialförvaltningen och beroendeenheten kring dessa frågor.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta, att motionen anses vara besvarad genom det 

arbete som redan görs inom skolorna i Vimmerby.  

Beslutsunderlag 

Motion om att införa temadagar om droger, alkohol och tobak...2017-03-02 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27 § 61 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-21 § 96 

Arbetsutskottets beslut 2017-08-22 § 201 
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Beslutet skickas till 

Sandor Högye, Kerstin Högye, Jimmy Rödin, Anneli Jakobsson, Kjell 

Jakobsson.  

 

___________________ 
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§ 209 Dnr 2017/000237 109 

Motion - Renovering av idrottshallen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 

med hänvisning till att ett arbete med att se över samtliga kommunala 

idrottsanläggningar redan initierats av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 

Sammanfattning 

En motion är inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C) angående 

renovering av idrottshallen i Vimmerby. Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar 

att kommunfullmäktige beslutar att kommunen utreder möjligheten att 

renovera idrottshallen enligt ovan i samverkan med exempelvis 

Riksidrottsförbundet. 

 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 145 diskuterades 

renoveringsbehov av ishallen. Arbetsutskottet beslutade då att återremittera 

ärendet och istället ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta ett 

helhetsgrepp över samtliga kommunala idrottsanläggningar.  

För att skaffa en större helhetsbild anser utvecklingsavdelningen att 

motionen avslås med hänvisning till att samtliga av kommunens 

idrottsanläggningar behöver ses över beträffande nuvarande skick på 

byggnaderna för ändamålet, livslängd i det fall man inte renoverar, samt 

vilka renoveringsbehov som finns inom de kommande åren. Detta för att ge 

en grund att utgå ifrån, möjlighet att prioritera och lägga en plan för 

eventuella kommande åtgärder samt möjlig finansiering.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 

hänvisning till att ett arbete med att se över samtliga kommunala 

idrottsanläggningar redan initierats av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Ingela Nilsson Nactweij (C), med instämmande av Ola Gustafsson (KD), 

yrkar bifall till motionen.  

Tomas Peterson (M) yrkar avslag till motionen.  
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Beslutsgång 

Två förslag föreligger. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 

att kommunstyrelsen avslår motionen. Nilsson Nachtweij (C) begär votering. 

Ordförande finner, efter votering, att kommunstyrelsen avslår motionen. 

Omröstningsresultat 

Ja står för avslag till motionen 

Nej står för bifall till motionen 

Helen Nilsson (S)  Ja 

Magnus Gustafsson  Ja 

Claes Wetterström  Ja 

Kenneth Björklund  Ja 

Eva Berglund  Ja 

Ola Gustafsson  Nej 

Ingela Nilsson Nachtweij  Nej 

Erik Paulsson  Nej 

Tomas Peterson  Ja 

Antal Ja 6 

Antal Nej 3  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 56423 

Kommunstyrelsen arbetsutskotts beslut § 145 2017-05-23 

Tjänsteskrivelse, Mirja Holgersson, fritidssamordnare, 2017-08-07 Id 57746 

Arbetsutskottets beslut 2017-08-22 § 198 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 210 Dnr 2017/000298 109 

Motion om att inte ta emot nyanlända 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Anneli Jakobsson 

(SD) om att inte ta emot nyanlända. Av motionen framgår 

sammanfattningsvis att en kommuns uppgift är att skapa välfärd för de 

människor som bor i kommunen och kommunen ska jobba för en utveckling 

som är till fördel även för kommande generationer. En hög asylinvandring 

till kommunen innebär ett socialt åtagande under en längre tid med ökade 

kostnader.  

 

Anneli Jakobsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att inte ta emot 

asylsökande, ensamkommande och nyanlända som anvisas till kommunen.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 56960 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29 § 118 

Arbetsutskottets beslut 2017-06-27 § 182 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson 

 

___________________ 
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§ 211 Dnr 2015/000075 109 

Medborgarförslag om att påbörja försköningen av fula 
miljöer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget anses vara besvarat med hänvisning till 

gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby.  

 

Sammanfattning 

Johan Rosén har genom medborgarförslag väckt frågan om att försköna delar 

av Vimmerby kommun.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 

anses vara besvarat med hänvisning till gestaltningsprogrammet Vackra 

Vimmerby.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Johan Rosén, Id 46919 

Kommunfullmäktiges beslut § 48 2015-02-23  

Kommunstyrelsens beslut § 122 2015-03-24 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 51 2015-06-10 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 96 2015-05-20 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-05 

Arbetsutskottets beslut 2017-06-27 § 181 

Beslutet skickas till 

Johan Rosen      

 

___________________ 
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§ 212 Dnr 2015/000076 109 

Medborgarförslag om att flytta brandkårsmuseet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

medborgarförslaget.  

 

Sammanfattning 

Johan Rosén har genom medborgarförslag väckt frågan om att flytta 

brandkårsmuseet från Gästgivarhagen till dunge bakom kontorshus för 

Vimmerby Energi AB och vid sidan av brandstationen. Det föreslås även att 

personal inom räddningstjänsten ska sköta underhåll av museet samt att 

flytten ska göras till projektarbete för invandrare för att minska kostnaderna.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

medborgarförslaget.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Johan Rosén, Id 46921 

Kommunfullmäktiges beslut § 49, 2015-02-23 

Kommunstyrelsens beslut § § 123 2015-03-24 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 52 2015-06-01  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-05 Id 56561 

Arbetsutskottets beslut 2017-06-27 § 180 

Beslutet skickas till 

Johan Rosen      

 

___________________ 
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§ 213 Dnr 2015/000494 216 

Finansiering av paviljonger inom förskolan vid Lunden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att  anta förslag till finansiering för etablering och drift av 

förskolepaviljonger 2017 genom omfördelning från 

Finansförvaltningen till Barn- och utbildningsnämnden och 

Kommunstyrelsen. 

att  tilläggsanslaget gäller för 2017 och verksamheten ska 

inrymmas inom tidigare beslutade ramar för 2018.  

 

Sammanfattning 

Under året har söktrycket till förskolan varit högt och behov av fler 

förskoleplatser har uppstått. Enligt BUN § 14, 2017-01-25, fick Barn- och 

utbildningsnämndens ordförande i uppdrag att begära företräde i 

kommunstyrelsen och informera om den akuta situationen om lokaler och 

platsbehov i förskolan. Kommunstyrelsen beslutade, KS § 43, 2017-03-07, 

att beställa paviljonger i avvaktan på att den nya förskolan ska bli 

färdigställd. Samhällsbyggnadsavdelningen tilldelades uppdraget, i samråd 

med Barn- och utbildningsnämnden, att beställa och iordningsställa tillfälliga 

paviljonger.  

 

Finansiering föreslås ske genom omfördelning av budgetramar. Förslaget 

innebär att pengar omfördelas från Finansförvaltningen till 

Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden. Det budgeterade 

resultatet förblir därmed oförändrat.  

Förslaget innebär att Barn och utbildningsnämnden tilldelas 2,96 mnkr och 

Kommunstyrelsen tilldelas 3,52 mnkr, vilket innebär en total omfördelning 

på 6,48 mnkr. Omfördelningen föreslås ske från den ofördelade budgeten 

som kallas för ”för framtida räntehöjningar, valnämnden och under året 

tillkommande investeringar”.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta 
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att  anta förslag till finansiering för etablering och drift av 

förskolepaviljonger 2017 genom omfördelning från 

Finansförvaltningen till Barn- och utbildningsnämnden och 

Kommunstyrelsen. 

att  tilläggsanslaget gäller för 2017 och verksamheten ska 

inrymmas inom tidigare beslutade ramar för 2018.  

 

Beslutsunderlag 

BUN § 14, 170125 Lokaler och platsbehov i förskolan  

Protokollsutdrag 2017-03-07 § 43 Lokaler och platsbehov för förskolan 

BUN § 87, 2017-05-24 

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank, controller, 2017-06-28, Id 57563 

Finansieringsunderlag Id 57564 

Arbetsutskottets beslut 2017-08-22 § 192 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 214 Dnr 2017/000371 805 

Investeringsbidrag Gullringens simhall ekonomisk 
förening 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  bevilja bidrag till Gullringens simhall ekonomiska förening på 

19 000 kr.  

Att finansieringen sker via oförutsedda medel.  

 

Anmälan om jäv 

Kenneth Björklund (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Då Kenneth 

Björklund (S) är utsedd justerare så justerar Helen Nilsson (S) följande 

paragraf. 

Sammanfattning 

Ansökan om investeringsbidrag har inkommit till kommunen från 

Gullringens simhall ekonomisk förening angående renoveringsbehov.  

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2016 att frysa investeringsbidraget för 

föreningar. Då det finns ett avtal mellan Vimmerby kommun och 

Gullringens simhall ekonomiska förening berörs följande investering ej av 

tidigare beslut om frysning av investeringsbidrag. 

Föreningen sköter kommunens simundervisning för kommunens skolelever. 

Enligt läroplanen Lgr 11 ska barn i grundskolan få kunskap i simning och 

badvett för att i årskurs 6 kunna simma 200 meter varav 50 meter ryggläge. 

För detta krävs att det finns en fungerande simhall med omklädningsrum för 

både flickor och pojkar.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att  bevilja bidrag till Gullringens simhall ekonomiska förening på 

19 000 kr.  

Att finansieringen sker via oförutsedda medel.  
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Beslutsunderlag 

Ansökan från Gullringens simhall ekonomisk förening 2017/25  

Avtal mellan Vimmerby kommun och Gullringens simhall ekonomisk 

förening 2009.458  

Tjänsteskrivelse, Mirja Holgersson, fritidssamordnare, 2017-08-07 Id 57748 

Arbetsutskottets beslut 2017-08-22 § 199 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________ 
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§ 215 Dnr 2017/000368 246 

Uppdrag att tillsätta en namnsättningsberedning för 
stadsdelar, gator och torg i kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att  organisera en namnsättningsberedning för allmänna platser så 

som gator, torg, vägar och parker, samt kvarter och 

kommunens egna fastigheter och anläggningar enligt följande: 

• Tjänsteman utsedd av Samhällsbyggnadsavdelningen 

• Tjänsteman utsedd av Utvecklingsavdelningen 

• Tjänsteman utsedd av Miljö- och byggnadsförvaltningen 

att  Samhällsbyggnadsavdelningen är ansvarig för 

namnsättningsberedningen. 

att beslut om namnsättning fattas av Kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har genom motion väckt frågan om att det 

behöver finnas attraktiva och naturliga namn på stadsdelar, gator och torg. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att 

kommunen tar ett helhetsgrepp om namnsättningen av stadsdelar, gator och 

torg för att stärka den lokala attraktionskraften och delaktigheten och att 

kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en 

beredning för namnsättning av stadsdelar, gator och torg. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 § 144 att bifalla motionen samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att organisera en namnsättningsberedning 

vars syfte är att bereda och ta fram förslag till namn på gator och platser i 

kommunen.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att  organisera en namnsättningsberedning för allmänna platser så 

som gator, torg, vägar och parker, samt kvarter och 

kommunens egna fastigheter och anläggningar enligt följande: 

• Tjänsteman utsedd av Samhällsbyggnadsavdelningen 
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• Tjänsteman utsedd av Utvecklingsavdelningen 

• Tjänsteman utsedd av Miljö- och byggnadsförvaltningen 

att  Samhällsbyggnadsavdelningen är ansvarig för 

namnsättningsberedningen. 

att beslut om namnsättning fattas av Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § 144 

Reglemente för kommunstyrelsen 2016-02-29 § 34 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-08-07 Id 57729 

Arbetsutskottets beslut 2017-08-22 § 200 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Utvecklingsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 216 Dnr 2015/000218 214 

Detaljplan Nosshult 1:1, Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med miljö- och byggnadsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att godkänna detaljplan för Nosshult 1:1 

 

Sammanfattning 

Planförslaget skapar förutsättningar för ny bostadsbebyggelse, skola, vård 

och serviceverksamhet. Förslaget innebär att ytor som idag används som 

odlingsmark och betesmark bebyggs med fristående villor, parhus, 

flerbostadshus, skola och vård. Planen möjliggör för ca 40 bostadstomter. 

 

Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en ändring av riktvärdena i 

förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Ändringen 

innebär att riktvärdena för buller från väg och spårtrafik höjs från 55 till 60 

dBA vid bostadsbyggnads fasad. Ändringen trädde ikraft den 1 juli 2017. 

För Nosshult 1:1 innebär det nya beslutet att bullerskyddet inte längre är 

nödvändigt och bestämmelse om bullerskydd har därför tagits bort från 

plankartan. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplan för Nosshult 

1:1 för vidare antagande av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-08-16 § 124 

Detaljplanehandlingar för Nosshult 1:1 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen      

 

___________________ 
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§ 217 Dnr 2017/000357 108 

Överklagan på markanvisningsavtal inom Vimmerby 
3:3, Nybbleområdet, stadsdelen Kohagen, Vimmerby - 
mål nr 5287-17 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande yttrande och 

överlämnar yttrandet till Förvaltningsrätten i Linköping.  

 

Sammanfattning 

Vid fullmäktiges sammanträde 2017-06-19 godkändes markanvisningsavtal 

inom Vimmerby 3:3, Nybbleområdet i stadsdelen Kohagen i Vimmerby.  

Beslutet har överklagats av flera privatpersoner genom laglighetsprövning. 

Förvaltningsrätten i Linköping har förelagt Vimmerby kommun att yttra sig 

över överklagandena. Samtliga överklaganden handläggs i samma mål. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente och 6 kap 6 § kommunallagen har 

kommunstyrelsen processbehörighet i alla kommunala mål och ärenden om 

inte någon annan ska föra kommunens talan eller om fullmäktige beslutat 

annat. Det gäller även mål där någon begärt laglighetsprövning av 

fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande yttrande och 

överlämnar yttrandet till Förvaltningsrätten i Linköping.  

Beslutsunderlag 

Överklagande av flera privatpersoner 

Föreläggande från Förvaltningsrätten i Linköping, Id 57772  

Yttrande framtaget av kommunjurist Peter Olsson, Id 57866 

Tjänsteskrivelse Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-08-29 Id 57867  

Beslutet skickas till 

Förvaltningsrätten i Linköping 

___________________ 
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§ 218 Dnr 2017/000092 004 

Upprättande av Arkivbeskrivning för Vimmerby 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta arkivbeskrivning för kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning 

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje 

myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar 

(arkivbeskrivning). Beskrivningen ska ge en överblick av myndighetens 

information och organisation. Myndigheten ska redovisa uppgifterna så att 

den som söker information kan förstå vilka handlingstyper som uppstår i 

verksamheten.  

Arkivbeskrivningar är en del i arbetet med att förbättra tillgänglighet och 

sökbarhet. Beskrivningarna gör det möjligt att ta reda på var allmän 

information finns förvarad och vart man kan vända sig för att begära ut 

information. Det är till nytta för allmänheten, verksamheterna och andra 

myndigheter som letar efter information. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta arkivbeskrivning för kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Upprättande av Arkivbeskrivning, Sydarkivera 

Arkivbeskrivning Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse, Liselott Frejd, administratör, 2017-08-30 Id 57905  

Beslutet skickas till 

Sydarkivera 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 219 Dnr 2017/000339 303 

Vattenförsörjningsplan för Västerviks kommun - remiss 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna något yttrande angående 

Vattenförsörjningsplan för Västerviks kommun.   

 

Sammanfattning 

Vattenförsörjningsplan för Västerviks kommun är ute på remiss och 

Vimmerby kommun har i form av grannkommun getts möjlighet att yttra sig. 

Vimmerby Energi och Miljö AB och samhällsbyggnadsavdelningen har inga 

synpunkter på remissen och ser inga delar av planen som har någon påverkan 

på Vimmerby kommun. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna något yttrande angående 

Vattenförsörjningsplan för Västerviks kommun.   

 

Beslutsunderlag 

Vattenförsörjningsplan Västerviks kommun – remiss, 2017-06-15  

Remissvar, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-08-22 Id 57814 

 

Beslutet skickas till 

Västerviks kommun 

 

___________________ 
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§ 220 Dnr 2017/000311 040 

Remiss - Departementspromemorian Regionalt 
utvecklingsansvar i Stockholm, Kalmar och Blekinge 
län (Ds 2017:20) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget och 

översända detta till finansdepartementet. 

 

Vimmerby kommun ställer sig positiv till den föreslagna förändringen. Det 

är av oerhörd stor vikt att vi i Kalmar län hjälps åt att skapa utvecklingskraft 

och på så sätt stärka den lokala och regionala konkurrenskraften för att 

främja en hållbar regional tillväxt. 

Det kan inte nog betonas hur viktig en bra infrastruktur är för vår del av 

landet. Forskningsmässigt pekar allt på hur viktigt det är att kunna ”ta rygg 

på närmaste storstad” för att klara framtidens utmaningar bl.a. med bakgrund 

av den rådande urbaniseringstrenden och den allt mer märkbara bristen på 

arbetskraft och kompetens.  

 

Sammanfattning 

Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar redan idag 

en del län för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling 

samt för upprättande och fastställande av länsplaner för regional 

transportinfrastruktur. 

Nu har dessutom Stockholms, Kalmar och Blekinge läns landsting ansökt 

hos regeringen att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina 

respektive län. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. 

Vimmerby kommun har nu fått möjlighet att yttra sig över den föreslagna 

lagändringen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget och 

översända detta till finansdepartementet. 
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Vimmerby kommun ställer sig positiv till den föreslagna förändringen. Det 

är av oerhörd stor vikt att vi i Kalmar län hjälps åt att skapa utvecklingskraft 

och på så sätt stärka den lokala och regionala konkurrenskraften för att 

främja en hållbar regional tillväxt. 

Det kan inte nog betonas hur viktig en bra infrastruktur är för vår del av 

landet. Forskningsmässigt pekar allt på hur viktigt det är att kunna ”ta rygg 

på närmaste storstad” för att klara framtidens utmaningar bl.a. med bakgrund 

av den rådande urbaniseringstrenden och den allt mer märkbara bristen på 

arbetskraft och kompetens  

 

Beslutsunderlag 

Remiss, Departementspromemorian (Ds 2017:20) 2017-06-05 

Yttrande, Tomas Peterson (M) KSO, Carolina Leijonram, kommunchef 

2017-07-14 Id 57861 

Beslutet skickas till 

Finansdepartementet 

 

___________________ 
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§ 221 Dnr 2017/000340 093 

Remiss gällande fastigheten Sevedstorp 2:3, dnr 208-
6266-17 - anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut 

 

Sammanfattning 

Den 22 juni inkom en remiss från Länsstyrelsen i Östergötland. 

Länsstyrelsen handlägger ett ärende gällande avstående av arv som tillfallit 

Allmänna arvsfonden angående fastigheten Sevedstorp 2:3 i Vimmerby. 

Vimmerby kommun ombads yttra sig ifall det finns någon uppgift för 

fastigheten som kan vara av intresse och som Länsstyrelsen bör 

uppmärksamma utifrån kulturhistorisk synpunkt eller kulturvårdssynpunkt.  

 

Svar önskades senast den 6 juli 2017 varvid ett svar lämnades av Tomas 

Peterson (M), kommunstyrelsens ordförande, enligt antagen 

delegationsordning om brådskande ordförandebeslut. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss, Länsstyrelsen Östergötland, 2017-06-22 Id 57398 

Yttrande, Tomas Peterson (M), kommunstyrelsens ordförande, 2017-06-30 

Id 57420 

 

___________________ 
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§ 222 Dnr 2017/000146 002 

Delegationsbeslut redovisning mark och 
exploateringsingenjören 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut 

 

Sammanfattning 

Sandra Torvaldsson, mark- och exploateringsingenjör, har till 

kommunstyrelsen redovisat fattade delegationsbeslut mellan perioden 2017-

03-01 och 2017-06-01. 

      

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut, Sandra Torvaldsson, mark- och exploateringsingenjör, 

2017-06-01 Id 57201      

 

___________________ 
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§ 223 Dnr 2017/000002 000 

Inbjudningar 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att för kommunstyrelsens räkning, låta Marie Nicholson (M), 

Daniel Nestor (S) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) delta vid 

Länsstyrelsen i Kalmar läns ANDT-utbildning i Kalmar den 21 

november samt Västervik den 23 november. 

 

Att för kommunstyrelsens räkning, låta Helen Nilsson (S), Claes 

Wetterström (M) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) delta vid 

Barnrättskonferens vid Astrid Lindgrens Näs den 26 oktober.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger tre stycken inbjudningar 

 Folkhälso- och ANDT-utbildning i Kalmar län. I november anordnas 

utbildningsdagar vid tre tillfällen i Kalmar län inom folkhälsa och 

ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Kursen är 

kostnadsfri, Länsstyrelserna bjuder på fika och lunch under dagen. 

Kursen genomförs vid tre tillfällen i länet: Kalmar (21/11), 

Oskarshamn (22/11), Västervik (23/11) 

 

 Vimmerby kommun, i samarbete med Rädda barnen i Vimmerby, 

bjuder in till en konferens för att stärka barnets rättigheter. Temat för 

årets konferens är ”När barnkonventionen blir lag”. Konferensen äger 

rum den 26 oktober på Astrid Lindgrens Näs. Anmälningsavgift är 

600 kr. 

 

 Hedersförtryck och våld. Vimmerby Kommun har bjudit in Mariet 

Ghadimi, docent vid Stockholms Universitet och verksamhetschef för 

TRIS. Föreläsningen äger rum den 30 oktober i Plenisalen, 

Stadshuset.      
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Beslutsunderlag 

Folkhälso- och ANDT-utbildning, Länsstyrelsen Kalmar län 

Barnrättskonferens 2017, Vimmerby kommun 

Hedersförtryck och våld, Vimmerby kommun       

Beslutet skickas till 

Anders Degerman, enhetschef folkhälsa 

Liselott Frejd, administratör 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Helen Nilsson (S) 

Claes Wetterström (M) 

Marie Nicholson (M) 

Daniel Nestor (S)      

 

___________________ 
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§ 224 Dnr 2017/000001 000 

Meddelanden 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger följande meddelande till handlingarna 

 

 

Arbetsutskottets protokoll 2017-08-22 

Arbetsutskottets protokoll 2017-06-27 

Finansrapport 2017-06-30 

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 117 2017-08-23 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-08-16 § 130 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-08-16 § 129 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-08-16 § 128 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-08-16 § 126 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-08-16 § 125 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-06-07 § 101 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-06-07 § 102 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-06-07 § 103 

Vimmerby Energinät AB styrelseprotokoll 2017-06-01 

Vimmerby Energi och Miljö AB styrelseprotokoll 2017-06-01 

Vimmerby Energiförsäljning AB styrelseprotokoll 2017-06-01 

 

 

___________________ 
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§ 225 Dnr 2017/000003 000 

Kommunchefen informerar 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Carolina Leijonram, kommunchef, informerar kommunstyrelsen om 

pågående arbete inom kommunstyrelseförvaltningen.  

 

___________________ 
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§ 226 Dnr 2017/000057 041 

Budgetberedning 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen diskuterar kring pågående budgetprocess och hur de 

ekonomiska förutsättningarna ser ut. 

Deltar gör Mattias Karlsson, ekonomichef och Jakob Bank, controller.      

 

___________________ 
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§ 227 Dnr 2016/000653 058 

Byte av utförare av KS-uppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att, till Vimmerby energi och Miljö AB, överlåta 

uppdraget att undersöka möjligheten att överlåta beviljad ansökan för 

Vimmerby Nordvästra (Sevede, journal nr: 2015-918) till annan utförare av 

fiberbyggnation.       

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav i februari ITSAM i uppdrag att undersöka 

möjligheten att överlåta beviljad ansökan för Vimmerby Nordvästra till 

annan utförare av fiberbyggnation. Delar av uppdraget är genomfört. Då 

handläggare på ITSAM som ansvarat för uppdraget kommer att sluta sin 

anställning på ITSAM föreslås att uppdraget överförs till Christer Sjöstedt 

som är ansvarig för fiberfrågor i Vimmerby kommun. 

Uppdraget debiteras Vimmerby kommun per timma (450 kr), med en övre 

gräns för uppdragets genomförande på 150 timmar som motsvarar 67 500 kr. 

Finansiering ska ske med likvida medel och ska belasta Pnr 60811, 

infrastruktur fiber. De timmar som kvarstår för uppdragets slutförande (90 

timmar) förslås överföras tillsammans med uppdraget till VEMAB.        

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att, till Vimmerby energi och Miljö AB, överlåta 

uppdraget att undersöka möjligheten att överlåta beviljad ansökan för 

Vimmerby Nordvästra (Sevede, journal nr: 2015-918) till annan utförare av 

fiberbyggnation.            

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-07 § 26 

Tjänsteskrivelse, Mikael Johansson, projektchef ITSAM, 2017-08-28      

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Vimmerby Energi och Miljö AB 

Kommunalförbundet ITSAM      

___________________ 
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§ 228 Dnr 2017/000367 007 

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av granskningen.      

 

Sammanfattning 

På uppdrag av revisorerna i kommunen har PwC, Kommunal sektor 

genomfört en granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut.  

Rapporten överlämnades till kommunstyrelsen och nämnder den 7 augusti. 

Svar önskas av senast den 31 oktober.      

 

___________________ 

 


