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2017-10-03 
 

 

  
 
Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 3 oktober 2017 kl 09:00-17:00 

Ajournering: kl.12:00-13:00 

Beslutande Ledamöter 
Tomas Peterson (M), Ordförande 
Helen Nilsson (S), 1:e vice ordförande 
Magnus Gustafsson (M) 
Magnus Gustafsson (M) Marie-Charlotte Nicholson (M) 
Claes Wetterström (M) 
Kenneth Björklund (S) Lis-Astrid Andersson (S) 
Kenneth Björklund (S) Eva Berglund (S) 
Peter Högberg (S) 
Peter Fjällgård (V) 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) 
Erik Paulsson (C) 

 
 
 
Kl. 0900-1600 § 231–239,248,250–253 

Kl. 1600-1700 § 240-247,249, 254,255 

 
Kl. 0900-1200 § 231,232,250–253 

Kl. 1300-1700 § 233–249 254 255 

 

 Ersättare 
Marie-Charlotte Nicholson (M) 
 
Ola Gustafsson (KD) 
Bo Svensson (C) 

 
Kl. 0900-1200, 1400-1700 § 231-232, 

236-255 

Övriga närvarande Axel Stenebck, kommunsekreterare 
Carolina Leijonram, kommunchef 
Andreas Horste, gatuchef 
Bertil Westerlund, utvecklingsstrateg 
Mattias Karlsson, ekonomichef 
Jakob Bank, controller 
Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef 
Monica Bergh, HR-chef 
Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef 
Birgitha Sahlin, barn- och utbildningschef 
Anette Nilsson, socialchef 
Torbjörn Swahn, VD VEMAB 
Charlotte Ivarsson, controller 
Gunilla Andersson, redovisningsekonom 
Anders Helgée, miljö- och byggnadschef 
Tomas Hjelm, controller 
Cathrin Landholm, controller 

 

Protokolljusterare Peter Högberg 

Justeringens plats och tid Stadshuset, Vimmerby, 2017-10-05 
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 231-255 

 Axel Stenbeck  

 Ordförande 

  

 Tomas Peterson  

Protokolljusterare 

  

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-10-03 

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-06 Datum då anslaget tas ned 2017-11-01 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Axel Stenbeck, kommunsekreterare  
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 § 231 Dnr 2017/000004 000 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Peter Högberg (S) att, tillsammans med 

ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 232 Dnr 2017/000446 04 

Delårsbokslut 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

kommunens delårsrapport för 2017-08-31.  

Sammanfattning 

Delårsrapporten 2017-08-31 för kommunen innehåller utöver kommunens 

resultat även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. 

Övergripande mål följs upp och väsentliga händelser beskrivs. 

 

Resultatet 2017-08-31 för kommunen blev +42,6 mnkr och för 

kommunkoncernen  

+59,6 mnkr.  

Nämndernas utfall jämfört med 8 månader av budgeten blev +4,6 mnkr.  

 

Prognosen till årets slut visar ett resultat på +30,0 mnkr för Vimmerby 

kommun. Jämfört med budget är detta en positiv avvikelse på 13,0 mnkr.   

 

Till årets slut beräknas nettoinvesteringarna uppgå till 31,1 mnkr. I 

förhållande till 2017 års investeringsbudget på 34,2 mnkr är detta en 

minskning med 3,1 mnkr. 

 

Delårsrapporten kommer att kompletteras med revisionsberättelse från 

kommunens revisorer till behandling i kommunfullmäktige. 

 

Vid dagens kommunstyrelse redogör förvaltnings- och avdelningschefer för 

delårsbokslutet. Närvarar gör Mattias Karlsson, ekonomichef, Jakob Bank, 

controller, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, Monica Bergh, HR-chef, 

Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, Birgitha Sahlin, barn- och 

utbildningschef, Anette Nilsson, socialchef, Torbjörn Swahn, VD VEMAB, 

Charlotte Ivarsson, controller, Gunilla Andersson, redovisningsekonom, 

Anders Helgée, miljö- och byggnadschef, Tomas Hjelm, controller och 

Cathrin Landholm, controller. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

kommunens delårsrapport för 2017-08-31.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2017-08-31, Id 58288 

Tjänsteskrivelse Mattias Karlsson, ekonomichef 2017-09-29 Id 58288 

Socialnämndens beslut 2017-09-21 § 81 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-20 § 136 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 233 Dnr 2016/000423 253 

Återapportering - Fanerfabriken 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger återrapportering av Fanerfabriken. 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef redogör för ärendet.  

Beslutsunderlag 

Återredovisning Fanerfabriken 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 9(43) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 234 Dnr 2017/000447 214 

Beställning av detaljplaneändring för förskola 
Frödinge, Förskola Södra Vi, servicehus Södra vi 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

Att ge Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att av Miljö och 

byggnadsnämnden, beställa detaljplanearbete i Vimmerby 

kommun: 

1. Ändring av detaljplan för Frödinge 50:1 

2. Ändring av detaljplan för förskolan Södra Vi, Vi 68:7, 

Stadsplan akt nr. 08-SVM-50 

3. Ändring av detaljplan för Södra Vi, 51:1, 5:48, 5:49, del av Kv. 

Enen  

Sammanfattning 

Vid arbetsutskottets sammanträde 26 september fick 

samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inför kommunstyrelsens 

sammanträde den 3 oktober skriva fram beställning av detaljplanearbete för 

tre områden. Syftet med detaljplanearbetet är att byggrätterna ska 

möjliggöra:  

 

1. Byggnation av en tre-avdelnings förskola i anslutning till 

Frödinge skola 

2. Byggnation av en fyra avdelnings förskola i anslutning till 

dagens förskola.   

3. Byggnation av trettio ca lägenheter för äldrevård i anslutning 

till befintliga Vidala 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:  

Att ge Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att av Miljö och 

byggnadsnämnden, beställa detaljplanearbete i Vimmerby 

kommun: 

1. Ändring av detaljplan för Frödinge 50:1 
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2. Ändring av detaljplan för förskolan Södra Vi, Vi 68:7, 

Stadsplan akt nr. 08-SVM-50 

3. Ändring av detaljplan för Södra Vi, 51:1, 5:48, 5:49, del av Kv. 

Enen  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef 2017-09-27 Id 

58237 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Milj- och byggnadsnämnden 

 

___________________ 
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§ 235 Dnr 2017/000342 311 

Hastighetsgräns på Sjöhagavägen  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att sänka hastigheten till 50 km/h sommartid 15 

juni-31 augusti årligen på Sjöhagavägen mellan Hällebackavägen och väg 

19537.  

 

Sammanfattning 

Sjöhagavägen föreslås få hastighet 50 km/h under sommartid, då vägen 

ligger utanför tättbebyggt område och således har bashastigheten 70 km/h. 

 

Sjöhagavägen är en kommunal gata utanför tättbebyggt område där 

bashastigheten är 70 km/h och ett beslut krävs för att trafikingenjören ska 

kunna göra en LTF på delegation. Därför föreslår 

Samhällsbyggnadsavdelning att kommunstyrelsen beslutar att gatan ska ha 

hastigheten 50 km/h sommartid.  

 

Andreas Horste, gatuchef, redogör i ärendet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att sänka hastigheten till 

50 km/h sommartid 15 juni-31 augusti årligen på Sjöhagavägen mellan 

Hällebackavägen och väg 19537. 

Beslutsunderlag 

ID 57119 Beslut avslag LST 2016 

ID 57120 Detaljplan Nosshult 1:1 akt 0884-P423 

Id 57413 Tjänsteskrivelse Maria Åkerö, trafikingenjör 2017-06-27 

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 219 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen (för vidare distribution till berörda parter) 

 

___________________ 
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§ 236 Dnr 2015/000138 140 

Projekt SLUS - Social lokal utvecklingsstrategi för 
Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta projekts 

SLUS förslag till social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att i SLUS-strategin göra följande redaktionella 

ändringar 

Sidan 9; Ska byts mot bör 

Sidan 16: Förvaltning byts mot nämnd 

Sidan 16: Utvecklingsavdelningen byts mot kommunstyrelsen    

Sammanfattning 

Utvecklingsavdelningen har via projekt SLUS i uppdrag av 

kommunstyrelsen att arbeta fram ett förslag till en social lokal 

utvecklingsstrategi med inriktning på stärkt lokal attraktionskraft. Genom en 

omfattande dialog och ett gediget underlagsmaterial har strategin formats av 

ett stort antal människor och organisationer. Den integrerar även med den 

regionala utvecklingsstrategin och är förenlig med den nationella strategin 

för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.  

 

Enligt projektplanen för SLUS ska den sociala lokala utvecklingsstrategin 

om möjligt antas av kommunstyrelsen arbetsutskott den 26 september 2017 

och av kommunfullmäktige den 23 oktober 2017. Innan dessa beslut ska en 

remissrunda genomföras för en bred förankring av strategin. 

 

2017-05-16 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att förslaget till social 

lokal utvecklingsstrategi ska skickas ut på remiss för yttrande till nämnderna 

i Vimmerby kommun, samhällsbyggnadsavdelningen, samtliga politiska 

partier i kommunfullmäktige samt samarbetsorganen landsbygdsrådet, 

pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet. Dessutom fick projekt SLUS i 

uppdrag inhämta yttrande från de organisationer och nätverk i civilsamhället 

som anses relevanta i sammanhanget. Remissvaren ska vara 

utvecklingsavdelningen till handa senast 2017-08-31. 
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Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta projekts SLUS 

förslag till social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med följande 

redaktionella ändringar: 

Sidan 9; Ska byts mot bör 

Sidan 16: Förvaltning byts mot nämnd 

Sidan 16: Utvecklingsavdelningen byts mot kommunstyrelsen    

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Peter Högbergs (S) 

yrkande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Carina Östh, näringslivsutvecklare, 2017-09-19 Id 58130 

Sammanställning av inkomna yttranden 

SLUS strategin. 

Kommunstyrelsens beslut 2015-04-07, § 149 

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 224 

Beslutet skickas till 

Carina Östh, näringslivsutvecklare 

 

___________________ 
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§ 237 Dnr 2017/000244 010 

Avslutande av landsbygdspolitiskt handlingsprogram 
2014-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att ej politiskt antaget landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 2014-2018 

betraktas som avslutat med motiveringen att programmet införlivats i SLUS-

projektet.  

 

Sammanfattning 

Arbetet med framtagande av landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 

2014-2018 har pågått sedan 2013. Det slutgiltiga förslaget har 

implementerats och införlivats i pågående SLUS-arbete men har inte antagits 

politiskt. Därmed föreslås ärendet betraktas som avslutat till förmån för 

SLUS-projektet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att ej politiskt antaget landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 2014-2018 

betraktas som avslutat med motiveringen att programmet införlivats i SLUS-

projektet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-29 

Sammanställning av yttranden 

Kommunstyrelsens beslut 2015-02-17 § 91 

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 225 

Beslutet skickas till 

Carina Östh, näringslivsutvecklare 

Kommunfullmäktiges gruppledare 

 

___________________ 
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§ 238 Dnr 2017/000423 821 

Taxor och avtal Ceosvallen 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget för 

taxor på Ceosvallen beträffande konstgräset samt naturgräset under 2018.  

 

Sammanfattning 

2017-03-27 beslutade kommunfullmäktige § 57 att naturgräsplanerna samt 

konstgräsplanen på Ceosvallen under 2017 skulle bokas genom en framtagen 

timtaxa. På så vis skulle hela Ceosvallen både skötas och drivas kommunalt 

med vissa undantag. Detta för att inget konkret avtal beträffande 

naturgräsplanerna kunnats ta fram beroende på olika omständigheter med 

driftsfrågor som inte var helt lösta, däribland fungerande bevattning m.m.  

Inriktningen var att ett nytt omtag skulle göras inför 2018 med intention att 

behålla taxesystemet på konstgräsarenan, men ta fram ett avtal för 

naturgräsplanerna i dialog med Vimmerby IF.  

 

Under 2017 har utvecklingsavdelningen påbörjat en utredning av 

kommunens bidragssystem till föreningslivet, samt kartläggning över 

subventioner för föreningar som äger och driftar egna anläggningar, kontra 

de föreningar som hyr in sig på kommunala idrottsanläggningar. 

Utredningen genomförs genom konsultföretaget Ernst & Young och 

förväntas bli klart vid årsskiftet.  

 

Utvecklingsavdelningen föreslår att invänta utredningen och den 

kartläggning som förhoppningsvis kommer fram för att därefter kunna ta 

fram en strategi hur man framöver ska skriva avtal för att göra dem så 

likartade och jämställda som möjligt. Detta innebär då att ett avtal på 

naturgräsplanerna för 2018 inte kommer hinna tas fram i det fall man vill ta 

utredningen i bejakande för att göra ett så omvärldsförankrat avtal som 

möjligt.  
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Utvecklingsavdelningen föreslår därför att timtaxesystemet skall gälla även 

under 2018, både vad gäller naturgräset samt konstgräset, med nuvarande 

avgift utan några ändringar.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget för 

taxor på Ceosvallen beträffande konstgräset samt naturgräset under 2018.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mirja Holgersson, fritidssamordnare, 2017-09-14 Id 58175 

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 221 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen  

Samhällsbyggnadsavdelningen  

Ekonomiavdelningen  

 

 

___________________ 
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§ 239 Dnr 2017/000424 821 

Inköp av innebandysargar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  köpa in två nya innebandysargar till en total kostnad av 135 

000 kr  

Att  finansieringen sker via oförutsedda medel 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) lämnar in en protokollsanteckning. 

 

Inköp av innebandysargarna ska vara en investering och inte en drift.  

 

Sammanfattning 

Innebandy är en utav de större idrotterna sett till utövare i Vimmerby 

kommun. Vimmerby IBK utövar sin verksamhet i Idrottshallen samt Astrid 

Lindgren skolans idrottshall där de hyr in sig och betalar timtaxa.  

Befintliga sargar i båda hallarna är omkring 20-25 år gamla och i behov utav 

att bytas ut pga. åldersslitage och ur säkerhetsaspekt.  

Från och med säsongen 2017/2018 har Svenska innebandyförbundet även 

förändrat spel för barn i de lägre ålderskategorierna som nu ska spela 

”poolspel” på mindre planer. Detta innebär att behovet av en ny och 

uppdaterad sarg som klarar detta är betydelsefull för föreningen då det 

innefattar spelmöjligheter för omkring 60-80 stycken barn, både flickor och 

pojkar.   

Båda idrottshallarna ansvarar och administreras utav Barn- och 

utbildningsförvaltningen, vilket har varit delaktiga i diskussionerna kring 

behovet, men förvaltningen har inga medel till att finansiera detta. 

Verksamhetsmässigt ligger föreningsfrågor under Utvecklingsavdelningen 

och befintliga sargar har tidigare köpts in av dåvarande Kultur- och 

fritidsnämnden.   

Pga. åldersslitage samt de nya riktlinjerna från Svenska innebandyförbundet 

äskar utvecklingsavdelningen om medel för att kunna köpa in två stycken 

nya sargar till dessa två idrottshallar med nödvändiga tillbehör.   
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Total kostnad för inköp av två nya innebandysargar, samt tillbehör för att 

kunna följa förbundets nya riktlinjer om poolspel, uppgår till totalt 135 

000kr. Föreslår att finansiering sker ur oförutsedda medel.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

Att  köpa in två nya innebandysargar till en total kostnad av 135 

000 kr  

Att  finansieringen sker via oförutsedda medel 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mirja Holgersson, fritidssamordnare 2017-09-14 Id 58174 

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 222 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen  

Ekonomiavdelningen  

 

 

___________________ 
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§ 240 Dnr 2016/000149 109 

Medborgarförslag om att upprätta en hundrastgård 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsavdelningen med motiveringen att undersöka möjligheten 

till samfinansiering- och skötsel med lokala hundklubbar.  

 

Sammanfattning 

Yvonne Kindman har lämnat in ett medborgarförslag om att det behöver 

upprättas en centralt belägen hundrastgård i Vimmerby. Det finns ca 1 800 

hundar i Vimmerby kommun och det vore därför önskvärt med en 

hundrastgård dit hundägare skulle kunna gå för att rasta sina hundar. Många 

hundägare bor i lägenhet och en kopplad promenad ger inte samma 

stimulans som en hundrastgård.  

 

Samhällsbyggnadsavdelningen ställer sig positiva till att införa en 

hundrastgård. Dock ger dagens ekonomiska situation, samt de sparbeting 

som åligger avdelningen, inget utrymme att upprätta och sköta en 

hundrastgård.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 

medborgarförslaget med motiveringen att ekonomiska förutsättningar för 

upprättande och skötsel för en hundrastgård saknas inom 

samhällsbyggnadsavdelningen. 

 

Marie Nicholson (M) yrkar återremiss med motiveringen att man bör se över 

möjligheten av gemensam finansiering och drift för hundrastgården 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen återremitterar medborgarförslaget 

till samhällsbyggnadsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Yvonne Kindberg, Id 50520 
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Kommunfullmäktiges beslut KF § 48 2016-02-29  

Arbetsutskottets beslut 2016-03-21 § 14 

Tjänsteskrivelse, Miklos Hatahzi, samhällsbyggnadschef 2017-08-29 Id 

55879 

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 226 

Beslutet skickas till 

Yvonne Kindman 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 241 Dnr 2016/000158 109 

Medborgarförslag om att införa fler grillplatser och 
bord och stolar i Källängsparken 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget avseende ytterligare 

en grillplats samt bord och stolar i Källängsparken.  

 

Sammanfattning 

Maja Jaensson har lämnat in att medborgarförslag om att det behövs fler 

grillplatser, stolar och bord i Källängsparken. Det är nästan alltid fullt vid de 

få platserna som finns idag och fler platser skulle uppskattas.  

 

Källängsparken är byggnadsminnesförklarad och får inte göras större 

förändringar utan tillstånd av länsstyrelsen. En ny fast grillplats är en sådan 

ändring. Ska en ny grillplats anläggas bör den vara i stil med befintlig och 

medför stora kostnader.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 

medborgarförslaget avseende ytterligare en grillplats samt bord och stolar i 

Källängsparken.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Maja Jaensson, Id 50569 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 54 2016-02-29   

Arbetsutskottets beslut 2016-03-21 § 16  

Tjänsteskrivelse, Miklos Hatahzi, samhällsbyggnadschef 2017-08-29 Id 

53193 

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 227 

Beslutet skickas till 

Maja Jaensson 

___________________ 
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§ 242 Dnr 2016/000401 109 

Medborgarförslag om att återställa vattenflödet i 
bäcken i Kungsparken, Vimmerby 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsavdelningen med motiveringen att se över möjlighet till 

bidrag och delfinansiering och drift.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har lämnats in av Christer Algotsson om att återställa 

vattenflödet i bäcken i Kungsparken. Idag får bäcken vatten endast 

sporadiskt. Att återcirkulera vatten skulle göra miljön i parken rikare och den 

skulle bli mer användbar för fältstudierna vid Astrid Lindgrens skola. 

 

Kostnad för inköp och installation av pump ligger på ca 250.000 kr. 

Därutöver tillkommer en anslutning för el till pumpen samt en årlig 

skötselkostnad. Samhällsbyggnadsavdelningen ställer sig positiva till att 

återställa vattenflödet i bäcken i Kungsparken. Dock ger dagens ekonomiska 

situation, samt de sparbeting som åligger avdelningen, inget utrymme för 

detta.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 

medborgarförslaget med motiveringen att ekonomiska förutsättningar för 

återställande och årlig skötsel av bäcken i Kungsparken saknas inom 

samhällsbyggnadsavdelningen. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att medborgarförslaget återremitteras till 

samhällsbyggnadsavdelningen med motiveringen att se över möjlighet till 

bidrag och delfinansiering och drift.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen återremitterar medborgarförslaget 

till samhällsbyggnadsavdelningen.  
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Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Christer Algotsson, Id 52384 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 201 2016-09-26 

Arbetsutskottets beslut 2016-10-31 § 238 

Tjänsteskrivelse, Miklos Hatahzi, samhällsbyggnadschef 2017-08-29 Id 

55878 

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 228 

Beslutet skickas till 

Christer Algotsson 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 243 Dnr 2016/000391 109 

Medborgarförslag om parkeringsplatser med carport i 
Storebro 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag om en carport i 

Storebro centrum med motiveringen att behovet av parkeringsplatser bedöms 

vara tillräckligt.  

 

Sammanfattning 

Fredrik Jacobsson föreslår i sitt medborgarförslag att fler carportar inom 

Storebro centrum behöver byggas. ”Det finns behov av fler parkeringsplatser 

där då man ofta får man parkera utmed vägen på gräset vilket får till följd att 

bilar står i vägen för t ex snöröjning och gräsklippning.” 

 

Idag finns 170 st parkeringsplatser fördelat på 161 st lägenheter. Antal p-

platser/lägenhet är 1,1. 

Vimarhem AB har genom samhällbyggnadsavdelning haft möjlighet att yttra 

sig och de har inga planer på att bygga fler carport utan hänvisar boende i 

centrum (Torgrundan) att ta en parkeringsplats på Kvillgränd, en gångsträcka 

på 100 m.  

Med tanke på antalet parkeringsplatser och antalet lägenheter så anses 

behovet vara tillgodosett. Det är dessutom inte tillåtet att parkera på 

terrängen inom tättbebyggt område.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslag 

om en carport i Storebro centrum med motiveringen att behovet av 

parkeringsplatser bedöms vara tillräckligt.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Fredrik Jakobsson, Id 52303 

Beslut Kommunfullmäktige KF § 182 2016-06-27  

Yttrande Vimarhem, ID 56039 

Tjänsteskrivelse, Maria Åkerö, trafikingenjör 2017-03-29 Id 56041 
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Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 229 

Beslutet skickas till 

Fredrik Jacobsson 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Vimarhem AB 

 

 

___________________ 
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§ 244 Dnr 2016/000614 109 

Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i 
förskolor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget anses vara besvarat.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har lämnats in av Matilda Gustafsson angående miljögifter 

och farliga kemikalier i förskolor. Vimmerby kommun föreslås besluta om 

bla. skärpa krav i upphandling, anta handlingsprogram för giftfri förskola 

samt ställa krav på nybyggnation. 

 

Yttranden har inkommit från miljö- och byggnadsnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden samt inköpscentralen i Västervik. Den samlade 

bedömningen utifrån inkomna yttranden är att Vimmerby kommun idag 

redan bedriver ett aktivt arbete med att fasa ut befintlig och förebygga 

framtida miljögifter och farliga kemikalier i kommunens förskolor.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 

anses vara besvarat.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Matilda Gustafsson 2016-11-24 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 256 2016-11-28  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-08, Id 54388 

Arbetsutskottets beslut § 279 2016-12-19 

Yttrande (inkl. bilagor) Inköpscentralen i Västervik, 2017-04-25 Id 56508 

Yttrande Barn- och utbildningsnämnden § 60 2017-04-27 Id 56500     

Yttrande Miljö- och byggnadsnämnden § 87 2017-07-12 Id 57632 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-07-02 Id 57633 

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 230 
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Beslutet skickas till 

Matilda Gustafsson 

Inköpscentralen i Västervik 

Barn- och utbildningsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

___________________ 
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§ 245 Dnr 2017/000293 109 

Motion Återinför PRAO 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen till barn- och 

utbildningsnämnden med motiveringen att avvakta riksdagens beslut 

angående PRAO.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ledamöterna för Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande.  

 

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD) och Ola Gustafsson (KD) har i en motion väckt 

frågan om prao, praktisk arbetslivsorientering, i grundskolan där de yrkar 

barn- och utbildningsnämnden att ta fram en plan för att återinföra prao i 

Vimmerby kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till barn- och 

utbildningsnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut. 

Med anledning av att man redan arbetar med entreprenöriellt lärande och 

kontakter i näringslivet samt att det kan komma att bli obligatorisk prao från 

och med 1 juli 2018 föreslår barn- och utbildningsnämnden avslag till 

motionen.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Peter Högberg (S) yrkar att motionen återremitteras till barn- och 

utbildningsnämnden med motiveringen att avvakta riksdagens beslut 

angående PRAO. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till motionen.  
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att tre förslag föreligger, varav ett återremissyrkande 

som ska avgöras först. Ordföranden frågor om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som bifaller att ärendet ska återremitteras röstar ja. 

Den som bifaller att ärendet ska avgöras idag röstar nej. 

 

Ordförande finner, efter votering, att kommunstyrelsen beslutar att 

återemittera motionen till barn- och utbildningsnämnden. 

 

Omröstningsresultat 

Helen Nilsson (S)   Ja 

Marie Nicholson (M)   Ja 

Claes Wetterström (M)  Ja 

Eva Berglund (S)   Ja 

Peter Högberg (S)   Ja 

Peter Fjällgård (V)   Avstår 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  Nej 

Erik Paulsson (C)   Nej 

Tomas Peterson (M)   Ja 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD) och Ola Gustafsson (KD), Id 

56902 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29 § 116 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-08-23 § 122 

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 231 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård och Ola Gustafsson 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 
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§ 246 Dnr 2017/000420 058 

Redundant fiberanslutning mellan Vimmerby och Ydre 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att uppdra till Vimmerby Energi och Miljö AB att samförlägga 

kanalisation i samband med att EON markförlägger luftledning 

på sträckan Gröndal – Ydrefors.  

Att finansiering om 640 tkr sker genom omfördelning av 

investeringsmedel från projekt ”Äldreboende till och 

ombyggnad”.  

Sammanfattning 

EON har på börjat ett markförläggnings projekt kallat D20 L203 Gullringen 

Gröndal. Genom att samförlägga kanalisation och fiber efter denna sträcka 

skulle Vimmerby kommun kunna nå Ydre kommun och därigenom 

tillsammans uppnå fiberredundans för ITSAM kommunerna sydväst.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att uppdra till Vimmerby Energi och Miljö AB att samförlägga 

kanalisation i samband med att EON markförlägger luftledning 

på sträckan Gröndal – Ydrefors.  

Att finansiering om 640 tkr sker genom omfördelning av 

investeringsmedel från projekt ”Äldreboende till och 

ombyggnad”.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-09-19 Id 58120 

Tjänsteskrivelse, Christer Sjöstedt inkl. karta. 2017-09-18 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27 § 56 

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 232 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

VEMAB 
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ITSAM 

 

 

___________________ 
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§ 247 Dnr 2017/000442 739 

Överenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län om den nya lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen, föreslår, i enlighet med Socialnämnden 

kommunfullmäktige besluta att anta överenskommelsen mellan Landstinget i 

Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård.  

 

Sammanfattning 

På uppdrag av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och an- 

gränsande område hälso- och sjukvård har utsedd arbetsgrupp från 

landstinget 

och kommunerna i Kalmar län tagit fram en överenskommelse gällande den 

nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som 

börjar gälla 1 januari 2018. Lagen om kommunernas betalningsansvar för 

viss hälso- och sjukvård (BAL) ersätts då av ovanstående lag. 

Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av 

god kvalitet för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver 

insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller 

landstingets öppna hälso- och sjukvård. Syftet med överenskommelsen är att 

åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som 

möjligt vid utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård 

och socialtjänst. Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i 

fokus bedriva en god och effektiv vård- och omsorg där denne känner sig 

trygg och delaktig. 

Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när 

sjukhusets resurser inte längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara 

dagar. Indikator sätts och följs upp årligen för att nå målet. Kalmarmodellen 

bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med fokus på den 

enskildes och de närståendes bästa. Den nu aktuella överenskommelsen ska 
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gälla för 2018. Fokus under 2018 är uppföljningar, utvärderingar och 

uppbyggnad av effektiva processer. Uppföljning för år 2018 ska ske senast 

31 augusti 2018. Utvärderingen klar 31 december 2018, parallellt med 

utvärderingen tas en ny överenskommelse fram. 

Kalmar läns kommunfullmäktigeförsamlingar samt landstingsfullmäktige 

väntas fatta beslut gällande överenskommelsen under hösten 2017. 

Överenskommelsen är framtagen och godkänd av Länsgemensam ledning i 

samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård. 

Parallellt med framtagandet av överenskommelsen har en ny arbetsgrupp 

bildats med kompetens att ta fram praktiska anvisningar kopplat till 

överenskommelsen och den nya lagen. Dessa anvisningar syftar till att 

understödja processerna för implementering av den nya lagen utifrån länets 

överenskommelse. 

Beredningsgruppen för Länsgemensam ledning i samverkan ansvarar för 

arbetet gällande implementering av överenskommelsen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen, föreslår, i enlighet med Socialnämnden 

kommunfullmäktige besluta att anta överenskommelsen mellan Landstinget i 

Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård.  

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2017-09-21 § 89 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Landstinget 

 

___________________ 
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§ 248 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. 

 

Vid dagens sammanträde närvarar Anna Erlandsson Karlsson, administrativ 

chef och Bertil Westerlund, utvecklingsstrateg. Kommunstyrelsen diskuterar 

kring förslaget.  

 

___________________ 
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§ 249 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 situationen och vidare hantering. Majoriteten 

informerar att de, inför budgetbeslutet i oktober, kommer utöka barn- och 

utbildningsnämndens budgetram med 3,5 mnkr.  

 

___________________ 
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§ 250 Dnr 2015/000335 001 

Utse styrelseledamot från Vimmerby kommun till 
Insamlingsstiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens 
gärning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att kommunstyrelsens ordförande utses till Vimmerby kommuns ledamot, 

tillika ordförande, för Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens 

gärning. 

 

Sammanfattning 

1996 bildades Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning i 

samband med ett upprop om att samla in pengar till byggandet av en 

permanent utställning, i Vimmerby, om Astrid Lindgrens liv och verk. 

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens gärning 

inkom, till Länsstyrelsen i Östergötland, den 31 januari 2017 med anmälan 

om att styrelsen beslutat att ändra punkterna 4 och 5 i stiftelseförordnandet 

för stiftelsen. 

Efter ändring ska punkt 4 ha följande lydelse: 

 Stiftelsens angelägenheter ska handhas av en styrelse med 5 

ledamöter. 

 Styrelsen ska ha sitt säte i Vimmerby. 

 Av styrelsens ledamöter ska en utses av vardera 

o Astrid Lindgrens värld Aktiebolag, 

o Saltkråkan AB (eller annat av Saltkråkan AB utpekat bolag 

inom Salikon koncernen) respektive, 

o Vimmerby kommun. 

 

De 3 ovan utsedda ledamöterna ska med majoritetsbeslut utse övriga 2 

ledamöter och kan även när som helst genom majoritetsbeslut byta ut en eller 

båda av dessa 2 övriga ledamöter. 

Efter ändring ska punkt 5 ha följande lydelse: 
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o Styrelseledamoten utsedd av Vimmerby kommun ska vara styrelsens 

ordförande. Efter fattat beslut skall ytterligare två ledamöter utses. 

Möjlighet finns då att ytterligare en ledamot utses från Vimmerby 

kommun. 

 

Länsstyrelsen i Östergötland har inget att erinra mot styrelsen för 

Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens gärnings beslut den 

16 januari 2017 att ändra punkterna 4 och 5 i stiftelseförordnandet för 

stiftelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att kommunstyrelsens ordförande utses till Vimmerby kommuns ledamot, 

tillika ordförande, för Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens 

gärning. 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens beslut 2017-05-02 

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-09-28 Id 58264 

Beslutet skickas till 

Tomas Peterson (M) 

Administrativa avdelningen 

Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens gärning 

 

___________________ 
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§ 251 Dnr 2017/000415 002 

Redovisning av delegationsbeslut - arbetsutskottets 
åtgärder 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Sammanfattning 

Arbetsutskottet redovisar fattade delegationsbeslut för september månad.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2017-09-12 

Arbetsutskottets protokoll 2017-09-26 

 

___________________ 
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§ 252 Dnr 2017/000002 000 

Inbjudningar 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att för kommunstyrelsens räkning, utse arbetsutskottets ledamöter att delta 

vid Företagslunchen den 24 oktober. 

 

Att för kommunstyrelsens räkning, utse Ingela Nilsson Nachtweij (C) samt 

en majoritetspolitiker att delta vid landsbygdsdagarna. 

 

Att för kommunstyrelsens räkning, utse Tomas Peterson (M), Peter Högberg 

(S) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) att delta vid seminarium ang. 

Stångådalsbanan och Tjustbanan. 

 

Att för kommunstyrelsens räkning, utse Helen Nilsson (S) och Ingela 

Nilsson Nachtweij (C) att delta vid konferens ”Bostäder för alla”. 

 

Att för kommunstyrelsens räkning, utse Helen Nilsson (S) och Ingela 

Nilsson Nachtweij (C) att delta vid möte med Lantbrukarnas riksförbund. 

 

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger tre stycken inbjudningar 

 

Företagarlunch 

Arrangör: Svenskt Näringsliv 

Tid och plats: 24 oktober, kl. 12:00-14:30, Stadshotellet, Vimmerby 

 

Landsbygdsdagarna 

Tid och plats: 27-28 oktober, Oskarshamn 

Kostnad: 700-3000 kr 

 

Bostäder för alla 

Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län 
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Tid och plats: 17 oktober, kl. 13:00-16.30, Mönsterås 

 

Seminarium ang. Stångådalsbanan och Tjustbanan 

Tid och plats: 1 november kl. 10-16, Linköping, Missionskyrkan 

 

Lantbrukarnas riksförbund 

Tid och plats: 5 oktober kl. 13-16, Vimmerby 

Beslutsunderlag 

Inbjudan Företagarlunch 

Inbjudan Landsbygdsdagarna 

Inbjudan seminarium Stångådalsbanan och Tjustbanan 

Inbjudan Lantbrukarnas riksförbund 

Inbjudan Bostäder för alla 

 

Beslutet skickas till 

Liselott Frejd 

Ingela Nilsson Nachtweij 

Tomas Peterson 

Helen Nilsson 

Peter Högberg      

 

___________________ 
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§ 253 Dnr 2017/000001 000 

Meddelanden 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger följande meddelande till handlingarna 

 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-13 §168 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-13 §165 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-13 §164 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-13 §163 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-13 §162 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-13 §161 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-13 §160 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-13 §159 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-13 §158 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-13 §157 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-13 §156 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-13 §155 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-13 §154 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-13 §153 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-13 §152 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-13 §151 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-13 §150 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-13 §149 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-13 §147 

Trafiksäkerhetsrådets protokoll 2017-09-04 

Regionförbundets protokoll 2017-09-14 

Länsstyrelsens protokoll ärende 203-7836-17, 2017-09-12 

 

___________________ 
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§ 254 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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§ 255 Dnr 2017/000411 803 

Utveckling av Globträdsmodellen 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har lång tradition av att arbeta med barnkonventionens 

artikel 12 om barn och ungas inflytande. De senaste åren har en modell 

utvecklats, den så kallade Globträdsmodellen, där unga får möta 

beslutsfattare utifrån en planerad årscykel.  

Tiderna förändras dock och modellen behöver utvecklas för att på ett bättre 

sätt göra unga delaktiga.  

 

Vid dagens sammanträde informerar Anders Degerman, enhetschef folkhälsa 

om det nya upplägget för Globträdsmodellen. Vid kommunstyrelsens 

sammanträde i november kommer lunchen att förläggas på Fabriken. 

Beslutsunderlag 

Information om utveckling av Globträdsdagen, Id 58063 

Inbjudan till Unga möter beslutsfattare Id 58202 

 

___________________ 

 


