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Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 256-270 

 Axel Stenbeck  

 Ordförande 

  

 Tomas Peterson  

Protokolljusterare 

  

 Peter Fjällgård   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-10-31 

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-08 Datum då anslaget tas ned 2017-12-01 
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 Axel Stenbeck, kommunsekreterare  
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 § 256 Dnr 2017/000004 000 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Peter Fjällgård (V) att, tillsammans med 

ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 257 Dnr 2017/000057 041 

Budget 2018 med plan 2019 - 2020 samt 
investeringsram 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

1.  

a. Anta förslag till driftbudget 2018 enligt föreliggande förslag 

samt att tidigare beslutad ram för barn- och 

utbildningsnämnden höjs med 3,5 mnkr och 

kommunstyrelsens ram höjs med 100 tkr. 

 

b. Anta förslag till investeringsplan 2018 enligt föreliggande 

förslag samt att tidigare beslutad ram för investeringsplan 

höjs från 35 mnkr till 56,2 mnkr. 

 

2. Anta förslag till tre finansiella mål för bedömning av god ekonomisk 

hushållning: 

 

 ett resultat som motsvarar två procent av skatter och statsbidrag 

 amortera på skulderna motsvarande skattehöjningen 2016 på 50 öre 

 100 procent självfinansiering av investeringarna 

 

3. Anta förslag om att kommunfullmäktige delegerar till 

kommunstyrelsen att omfördela från oförutsedda medel för kostnader 

under budgetåret. För kostnader som sträcker sig över mer än ett år 

krävs beslut i kommunfullmäktige. 

 

4. Anta förslag på skattesats till 22,36 kr per skattekrona.  

Reservationer 

Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Centerpartiets tilläggsyrkande 1. 
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Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Centerpartiets tilläggsyrkande 2. 

 

Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Centerpartiets tilläggsyrkande 3. 

 

Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Centerpartiets tilläggsyrkande 4. 

 

Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Centerpartiets tilläggsyrkande 5. 

 

Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Centerpartiets tilläggsyrkande 6. 

 

Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Centerpartiets tilläggsyrkande 7. 

 

Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Centerpartiets tilläggsyrkande 8. 

 

Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Centerpartiets tilläggsyrkande 9. 

 

Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå 

Centerpartiets tilläggsyrkande 10. 

 

Ajournering 
Oppositionen ajournerar sig mellan 10:00-10:05 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun redovisar för året 2016 ett överskott på 19,0 miljoner 

kronor. Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till budget för 2018 

och plan 2018-2019. Förslaget innebär en oförändrad skattesats. I samband 

med KF § 131 2017-06-19 fick nämnderna i uppdrag att återkomma med 

nämndsplaner som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa till ett 

samlat dokument. 

 

Under hösten har arbetet med nämndsplaner och detaljbudgetar pågått. Det 

framkom ny information vilket gjorde att majoriteten föreslog att utöka 

Barn- och utbildningsnämndens ram med 3,5 miljoner kronor extra utöver 

tidigare tilldelad ram. 
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På grund av lägre investeringsutfall tidigare år, i kombination med årets 

prognos, ses en möjlighet till att öka investeringsramen från 35 mnkr till 56,2 

mnkr.  

 

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde redogör Mattias Karlsson, 

ekonomichef och Jakob Bank, controller i ärendet. 

.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

1. Anta förslag till budget 2018 enligt föreliggande förslag.  

 

2. Anta förslag till tre finansiella mål för bedömning av god ekonomisk 

hushållning: 

 

 ett resultat som motsvarar två procent av skatter och statsbidrag 

 amortera på skulderna motsvarande skattehöjningen 2016 på 50 öre 

 100 procent självfinansiering av investeringarna 

 

3. Anta förslag om att kommunfullmäktige delegerar till 

kommunstyrelsen att omfördela från oförutsedda medel för kostnader 

under budgetåret. För kostnader som sträcker sig över mer än ett år 

krävs beslut i kommunfullmäktige. 

 

4. Anta förslag på skattesats till 22,36 öre per skattekrona 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar för Centerpartiets budgetförslag. 

Budgetförslaget i sin helhet finns att tillgå via beslutsunderlaget.  

 

Tomas Peterson (M) yrkar på 100 tkr ytterligare till kultur- och 

fritidsenheten inom kommunstyrelsen. Finansiering sker genom kommunens 

resultat.  

 

Tomas Peterson (M) yrkar att den första attsatsen delas upp i två attsatser för 

driftbudget samt investeringsplan. 

 

Erik Paulsson (C) yrkar att attsats fyra gällande skattesatsen korrigeras till 

22,36 kr istället för öre.  
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Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Tomas Petersons (M) 

yrkande att den första attsatsen delas upp i två attsatser (a+b) för driftbudget 

samt investeringsplan. 

 

Arbetsutskottets förslag 1 (a) + Majoritetens tilläggsyrkande 1   

Anta förslag till driftbudget 2018 enligt föreliggande förslag tillsammans 

med Tomas Petersons (M) yrkande att höja driftbudgeten för kultur- och 

fritidsverksamheten inom kommunstyrelsen. 

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 1 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.  

 

Centerpartiets tilläggsyrkande 1 

+100 000 kr extra stöd till föreningslivet som var budgeterat 2016. (265000 

istället för 165000) 

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 1 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.  

 

Centerpartiets tilläggsyrkande 2 

+200000kr extra till kulturskolan för att erbjuda fler instrumentundervisning, 

gärna i grupp och möjlighet till orkester mm. 

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 2 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.  

 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som vill avslå yrkandet röstar ja. 

 

Den som vill bifalla yrkandet röstar nej. 

 

Omröstningsresultatet blir 6 ja-röster och 3 nej-röster. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkande 2. 

 

Centerpartiets tilläggsyrkande 3 

-500000kr. Omfördela så att näringslivsavdelningen har 2 tjänster plus 

utvecklingschef och inte tre tjänster plus chef. Den tredje tjänsten bör kunna 

finansieras med externa medel. 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 8(33) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 3 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.  

 

Centerpartiets tilläggsyrkande 4 

-1200000kr. IT effektivisering i skolan, framförallt kring 1 till 1 

datorer/elevdatorer. Att genom att se över ägandeförhållande köp kontra 

leasing samt typ och prisklass på enhet efter elevernas behov, 

besparingspotential. 

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 4 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet. 

 

Arbetsutskottets förslag 1 (b) + Majoritetens tilläggsyrkande 2 

Anta förslag till investeringsplan 2018 enligt föreliggande förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 2 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.  

 

Centerpartiets tilläggsyrkande 5 

Bygga om skolorna i Djursdala och Brännebro och inrymma vardera två 

förskole- avdelningar. På samma gång bygga om ventilationen från självdrag 

till modern teknik. 6,8 miljoner.  

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 5 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.  

 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som vill avslå yrkandet röstar ja. 

 

Den som vill bifalla yrkandet röstar nej. 

 

Omröstningsresultatet blir 6 ja-röster och 3 nej-röster. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkande 5. 

 

Centerpartiets tilläggsyrkande 6 

Se över Tuna förskolas möjligheter till expansion med en avdelning och 

samverkan med skolan och fritids. 500000kr 

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 6 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.  
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Centerpartiets tilläggsyrkande 7 

Solceller 0,5 miljon 2018 och 1 miljon 2019 på Stadshusets tak och/eller 

annat lämpligt tak. Ger intäkter dag 1. 

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 7 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.  

 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som vill avslå yrkandet röstar ja. 

 

Den som vill bifalla yrkandet röstar nej. 

 

Omröstningsresultatet blir 6 ja-röster och 3 nej-röster. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkande 7. 

 

Centerpartiets tilläggsyrkande 8 

Skjuta på byggnation av kontaktcenter till 2019 inkl inventarier (1,8 milj+ 

650000) 

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 8 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.  

 

Centerpartiets tilläggsyrkande 9 

Byta hallgolv och vikvägg i Idrottshallen i samverkan med exempelvis 

Riksidrottsförbundet. 1 miljon 

 

Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 9 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.  

 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som vill avslå yrkandet röstar ja. 

 

Den som vill bifalla yrkandet röstar nej. 

 

Omröstningsresultatet blir 6 ja-röster och 3 nej-röster. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkande 9. 

 

Centerpartiets tilläggsyrkande 10 

Ordna omklädningsrum till flickor/damer i Ishallen. Kan eventuellt 

medfinansieras av extern aktör. 200000 
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Ordföranden ställer proposition för tilläggsyrkande 10 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.  

 

Arbetsutskottets förslag punkt 2 

Anta förslag till tre finansiella mål för bedömning av god ekonomisk 

hushållning: 

 ett resultat som motsvarar två procent av skatter och statsbidrag 

 amortera på skulderna motsvarande skattehöjningen 2016 på 50 öre 

 100 procent självfinansiering av investeringarna 

 

Ordföranden ställer proposition för arbetsutskottets förslag punkt 2 och 

finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  

 

Arbetsutskottets förslag punkt 3 

Anta förslag om att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att 

omfördela från oförutsedda medel för kostnader under budgetåret. För 

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

kommunfullmäktige. 

 

Ordföranden ställer proposition för arbetsutskottets förslag punkt 3 och 

finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  

 

Arbetsutskottets förslag punkt 4 + yrkande från Erik Paulsson (C) 

Flera förslag föreligger. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 

att kommunstyrelsen bifaller Erik Paulssons (C) yrkande. 

Omröstningsresultat 

Votering – Centerpartiets tilläggsyrkande nr 2 

Helen Nilsson (S)   Ja 

Marie Nicholson (M)   Ja 

Claes Wetterström (M)  Ja 

Eva Berglund (S)   Ja 

Peter Högberg (S)   Ja 

Peter Fjällgård (V)   Nej 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  Nej 

Erik Paulsson (C)   Nej 

Tomas Peterson (M)   Ja 

 

Votering – Centerpartiets tilläggsyrkande nr 5 

Helen Nilsson (S)   Ja 

Marie Nicholson (M)   Ja 
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Claes Wetterström (M)  Ja 

Eva Berglund (S)   Ja 

Peter Högberg (S)   Ja 

Peter Fjällgård (V)   Nej 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  Nej 

Erik Paulsson (C)   Nej 

Tomas Peterson (M)   Ja 

 

Votering – Centerpartiets tilläggsyrkande nr 7 

Helen Nilsson (S)   Ja 

Marie Nicholson (M)   Ja 

Claes Wetterström (M)  Ja 

Eva Berglund (S)   Ja 

Peter Högberg (S)   Ja 

Peter Fjällgård (V)   Nej 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  Nej 

Erik Paulsson (C)   Nej 

Tomas Peterson (M)   Ja 

 

Votering – Centerpartiets tilläggsyrkande nr 9 

Helen Nilsson (S)   Ja 

Marie Nicholson (M)   Ja 

Claes Wetterström (M)  Ja 

Eva Berglund (S)   Ja 

Peter Högberg (S)   Ja 

Peter Fjällgård (V)   Nej 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  Nej 

Erik Paulsson (C)   Nej 

Tomas Peterson (M)   Ja 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Jakob Bank, controller, 2017-10-19 

Budget 2018 med plan 2019-2020 

Centerpartiets budgetförslag 2018, 2017-10-24 Id 58556. 

Arbetsutskottets beslut 2017-10-24 § 259.  

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Samtliga nämnder och bolag 
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Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 258 Dnr 2017/000462 041 

Taxor och avgifter 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor 

och avgifter för 2018.  

 

Sammanfattning 

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

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

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

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

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor och 

avgifter för 2018.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank, controller 2017-10-19 

Taxor och avgifter 2018 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Ledningsgruppen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 14(33) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 259 Dnr 2017/000464 04 

Låneram och borgen 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

1. För budgetåret 2018 fastställa total låneram för kommunkoncernen 

till 1 400 mkr. 

 

2. Kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga, 

låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under 

år 2018.  

 

3. Kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga, 

öka kommunens långfristiga skulder under 2018 med totalt 100 mkr.  

 

4. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Energi och Miljö 

AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 410 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 

skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

5. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 30 

mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 

lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga 

lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 

 

6. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhem AB:s 

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 320 mkr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i 

dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

 

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

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 25 mkr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. Det totala hösta lånebeloppet ska i dessa 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 15(33) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

 

8. Borgensavgiftsnivån inom kommunkoncernen fastställs till 0,3 

procent av nyttjad borgenram för 2017.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger förslag på låneram och borgen för 2018.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

1. För budgetåret 2018 fastställa total låneram för kommunkoncernen 

till 1 400 mkr. 

 

2. Kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga, 

låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under 

år 2018.  

 

3. Kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga, 

öka kommunens långfristiga skulder under 2018 med totalt 100 mkr.  

 

4. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Energi och Miljö 

AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 410 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 

skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

5. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 30 

mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 

lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga 

lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 

 

6. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhem AB:s 

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 320 mkr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i 

dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

 

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

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 25 mkr, jämte därpå 
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löpande ränta och kostnader. Det totala hösta lånebeloppet ska i dessa 

fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

 

8. Borgensavgiftsnivån inom kommunkoncernen fastställs till 0,3 

procent av nyttjad borgenram för 2017.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank 2017-10-19 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 260 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. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober, med ändring av kommunstyrelsens 

förslag, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att 

taxorna för 2018 ska anpassas i syfte att bättre stämma överens med taxorna 

för kommunens övriga anläggningar. 

 

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde föreligger återremiss för 

diskussion och beslut. 

Mirja Holgersson, fritidssamordnare redogör i ärendet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen 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 

Antagna taxor för 2017 för idrottsanläggningen Ceos, Id 56283  

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 221 

Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03, KS § 238 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-23 § 200 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 261 Dnr 2017/000411 803 

Inför "Unga möter beslutsfattare" 7 november 

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. 

 

 Politiken ska enas om tre frågor som eleverna kan ta med sig och jobba 

vidare med  

 Frågorna ska vara relevanta för ungdomarna där ungdomarnas 

synpunkter är viktiga för beslutet 

 Politiker i kommunstyrelsen kan med fördel fundera på frågor inför 

kommunstyrelsen sammanträde den 31 okt för att där diskutera och 

komma överens om vilka tre frågor som ska vidare till ungdomarna. 

 

Kommunstyrelsen diskuterar kring olika förslag. Anders Degerman 

sammanställer förslagen och skickar ut till ungdomarna och 

kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Information om utveckling av Globträdsdagen, Id 58063 

Inbjudan till Unga möter beslutsfattare Id 58202 

___________________ 
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§ 262 Dnr 2017/000049 000 

Presentation av medarbetarenkät 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet utgår från dagens sammanträde på grund av tidsbrist.  

 

 

___________________ 
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§ 263 Dnr 2017/000367 007 

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande svar till revisorerna 

och överlämnar svaret till revisorerna.  

 

Sammanfattning 

På uppdrag av revisorerna har PwC, Kommunal sektor, genomfört en 

granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut under åren 

2013-2016. De nämnder som är granskade är kommunstyrelsen, barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden. 

Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen till delar har en ändamålsenlig 

kontroll av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Den interna 

kontrollen kan utvecklas genom ökad transparens i ärendebalanser avseende 

samtliga beslut fattade av kommunfullmäktige som kräver verkställighet. 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast 2017-10-31 för vilka 

åtgärder kommunstyrelsen tänker vidta med anledning av rapporten. 

Sammanfattningsvis har revisorerna kommit fram till att 70 % av 

fullmäktiges beslut är verkställda. Flertalet av de beslut som ännu ej är 

verkställda är från år 2016 och avser investeringsärenden som är under 

beredning. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande svar till revisorerna 

och överlämnar svaret till revisorerna.  

Beslutsunderlag 

Missiv från revisorerna angående, Id 57728 

Rapport ”Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut, Id 57727 

Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut, bilagor 1-5, Id 57726 

Svar till revisorerna upprättat av kanslijurist Therese Jigsved, Id 58424 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-10-18 Id 58480 

 

Beslutet skickas till 
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Revisorerna 

 

___________________ 
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§ 264 Dnr 2017/000116 214 

Detaljplan Ny förskola Skyttehagen del av Vimmerby 
3:3 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att återta punkt två 

 från detaljplanebeställning lagd 2017-02-09 § 41 i syfte att 

 skapa frilufts och rekreationsområde. 

Att beställningen (§ 41) gällande ändring av detaljplanen med syfte 

 att möjliggöra för byggnation av förskola består.  

Reservationer 

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Erik Paulssons (C) 

yrkande.  

Protokollsanteckning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) lämnar in en protokollsanteckning: 

Kommunstyrelsen har inrättat ett arbetsutskott för beredning av ärenden till 

KS. Detta ärende med flera har inte beretts till dagens sammanträde varför vi 

vill påpeka vikten av beredning av alla ärenden i arbetsutskottet och om så 

inte är möjligt så önskar vi att majoriteten meddelar i förväg t.ex. via mejl 

vilka ärenden som inte beretts inför KS och bakgrundsinfo kring ärendet.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beställde i februari (§ 41) detaljplaneläggning för ny 

förskola, del av Vimmerby 3:3, Skyttehagen i Vimmerby.  

Den politiska majoriteten har framfört önskemål att säkerställa pågående 

detaljplaneprocess genom att förtydliga att nuvarande frilufts- och 

rekreationsområde ska gälla i den nya detaljplanen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att, säkerställa 

pågående detaljplaneprocess, genom att uppmana till miljö- 

och byggnadsnämnden, att de område som idag nyttjas som 
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frilufts- och rekreationsområde ska gälla i den nya 

detaljplanen. 

Att beställningen (§ 41) gällande ändring av detaljplanen med syfte 

att möjliggöra för byggnation av förskola består.   

 

Tomas Peterson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag men med följande 

redaktionella ändring av attsats ett: 

Att  ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att återta punkt två 

 från detaljplanebeställning lagd 2017-02-09 § 41 i syfte att 

 skapa frilufts och rekreationsområde. 

 

Erik Paulsson (C) yrkar att detaljplanebeställningen dras tillbaka i sin helhet. 

Beslutsgång 

Två förslag föreligger. Ordförande ställer Tomas Petersons (M) yrkande mot 

Erik Paulssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Tomas 

Petersons (M) yrkande. 

 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som vill bifalla Petersons (M) yrkande röstar ja. 

 

Den som vill bifalla Paulssons (C) yrkandet röstar nej. 

 

Omröstningsresultatet blir 6 ja-röster och 3 nej-röster. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutar att bifall Petersons (M) yrkande. 

Omröstningsresultat 

Helen Nilsson (S)   Ja 

Marie Nicholson (M)   Ja 

Claes Wetterström (M)  Ja 

Eva Berglund (S)   Ja 

Peter Högberg (S)   Ja 

Peter Fjällgård (V)   Nej 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  Nej 

Erik Paulsson (C)   Nej 

Tomas Peterson (M)   Ja 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 41 2017-02-14 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 33 2017-02-08 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 265 Dnr 2017/000227 001 

Vision och Mål Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

Att  tillsätta en arbetsgrupp inom kommunstyrelsen för framtagande 

av en Vision enligt uppdragsbeskrivningen nedan. 

Att  arbetsgruppen består av Marie Nicholson (M), Eva Berglund 

(S) och Peter Fjällgård (V). 

Att en redovisning av arbetet görs vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 5 december. 

Att efter redovisning fattar kommunstyrelsen beslut om i vilken 

form visionsarbetet ska fortskrida. 

 

Uppdragsbeskrivning 

 Arbetsgruppen ska bestå av tre personer från kommunstyrelsen. Två från 

majoritet och en från opposition. 

 Budgeten för arbetsgruppen är 15 tkr vilket innefattar tre mötestillfällen. 

 Arbetsgruppen tilldelas tjänstemannaresurser med kompetens inom 

SLUS och kommunikation.  

 Arbetsgruppens primära uppdrag är ta fram en vision med SLUS-

strategin som grund. 

 Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 december ska arbetsgruppen 

om möjligt presentera förslag på vision. Om man inte kan presentera 

förslag till vision ska gruppen lämna förslag på arbetets fortsättning med 

svar på följande frågeställningar: 

o Vilka/hur många personer/funktioner behöver involveras i 

Visionsarbetet? 

o Hur ser tidsplanen för framtagande av Vision ut? 

o Vilken budget behövs för att ta fram en Vision?  

Ajournering 

Oppositionen ajournerar sig mellan 11:36-11:38 
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Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger diskussion gällande vision och mål för 

Vimmerby kommun. 

 

Arbetsutskottet vill skapa en arbetsgrupp under kommunstyrelsen att arbeta 

med framtagande av en vision. Visionen ska vara kopplad gentemot SLUS-

strategin.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

Att  tillsätta en arbetsgrupp inom kommunstyrelsen för framtagande 

av en Vision enligt uppdragsbeskrivningen nedan. 

Att en redovisning av arbetet görs vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 5 december. 

Att efter redovisning fattar kommunstyrelsen beslut om i vilken 

form visionsarbetet ska fortskrida. 

 

Uppdragsbeskrivning 

Arbetsgruppen ska bestå av tre personer från kommunstyrelsen. Två från 

majoritet och en från opposition. 

Budgeten för arbetsgruppen är 15 tkr vilket innefattar tre mötestillfällen. 

Arbetsgruppen tilldelas tjänstemannaresurser inom SLUS och 

kommunikation.  

Arbetsgruppens primära uppdrag är ta fram en vision med SLUS-strategin 

som grund. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 december ska arbetsgruppen om 

möjligt presentera förslag på vision. Om man inte kan presentera förslag till 

vision ska gruppen lämna förslag på arbetets fortsättning med svar på 

följande frågeställningar: 

Vilka/hur många personer/funktioner behöver involveras i Visionsarbetet? 

Hur ser tidsplanen för framtagande av Vision ut? 

Vilken budget behövs för att ta fram en Vision? 

 

Moderaterna nominerar Marie Nicholson (M) 

Socialdemokraterna nominerar Eva Berglund (S) 

Oppositionen nominerar Peter Fjällgård (V)  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2017-10-24 § 265 

Beslutet skickas till 

Marie Nicholson (M) 

Eva Berglund (S) 
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Peter Fjällgård (V) 

Anna Erlandsson Karlsson, administrative chef 

Bertil Westerlund, utvecklingsstrateg 

 

___________________ 
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§ 266 Dnr 2017/000188 002 

Redovisning av delegationsbeslut - kommunstyrelsens 
ordförandes åtgärder 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande har, i enlighet med rådande 

delegationsordning, fattat beslut om att delegera uppdraget att förvärva 

Vendledal 2 till Andreas Horste, gatuchef, till marknadsmässigt pris.    

 

Kommunen äger intilliggande tomter avseende Vendledal 2 och ser därför en 

synergieffekt att förvärva Vendledal 2 för kommande exploatering. Idag äger 

kommunen en inklämd tomt som inte går utnyttja på något bra sätt men kan 

komma till användning om ett förvärv sker.  

 

___________________ 
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§ 267 Dnr 2017/000415 002 

Redovisning av delegationsbeslut - arbetsutskottets 
åtgärder 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Sammanfattning 

Arbetsutskottet redovisar fattade delegationsbeslut för oktober månad.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2017-10-10 

Arbetsutskottets protokoll 2017-10-24 

 

___________________ 
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§ 268 Dnr 2017/000002 000 

Inbjudningar 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger inga inbjudningar.  

 

___________________ 
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§ 269 Dnr 2017/000001 000 

Meddelanden 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger följande meddelande till handlingarna 

 

Primärkommunala nämndens protokoll 2017-09-28 

Synpunkter ang. gång och cykelbana i Gullringen 

Skrivelse ang. öppen Wifi på landsbygden 

Finansrapport 2017-09-30 

Vimarhem styrelseprotokoll 2017-09-07 

Vimarhem styrelseprotokoll 2017-09-26 

Vimarhem styrelseprotokoll 2017-10-03 

 

 

___________________ 
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§ 270 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.  

 

___________________ 

 


