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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-11-07 

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-15 Datum då anslaget tas ned 2017-12-08 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Axel Stenbeck, kommunsekreterare  
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 § 271 Dnr 2017/000004 000 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Erik Paulsson (C) att, tillsammans med 

ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 272 Dnr 2016/000086 805 

Redovisning av samverkansfond 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 att anta riktlinjer för 

samverkansfond för civilsamhället. 

 

Vid dagens kommunstyrelse föreligger redovisning av samverkansfond. 

Deltar gör Bertil Westerlund, utvecklingsstrateg och Anna Olausson, kultur- 

och fritidschef.  

 

___________________ 
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§ 273 Dnr 2017/000034 867 

Kultur- och fritidspris 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att årets kultur- och fritidspris delas ut till Lars 

Thell för sitt arbete med Smålands Countryklubb. 

 

Motivering till 2017 års kultur- och fritidspristagare 

Lars Thell tilldelas Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris 2017. 

Smålands Country Club har sitt säte i Vimmerby och har sedan starten 1996 

aktivt och med outtröttlig energi och engagemang spridit musikglädje. 

Medlemmar finns över hela Sverige samt i våra Nordiska grannländer. 

Smålands Country Club arrangerar evenemang och konserter, och ger ut 

tidskriften SCC-Nytt. Tidskriften är den ledande i sitt slag i Norden när det 

gäller att sprida nyheter och information om countrymusik.  

Ordföranden Lars Thell har varit med sedan starten och är en av de eldsjälar 

som driver Smålands Country Club. Han och styrelsen har genom årens lopp 

bidragit till att sprida och lyfta fram en musikstil med amerikanska rötter 

som helt och fullt adopterats av både svenska artister och svensk publik. 

Smålands Country Club, med ett hjärta som klappar varmt för musiken, är en 

värdig mottagare av kultur- och fritidspriset. 

Sammanfattning 

Två förslag har inkommit till årets kultur- och fritidspris.  

Vid dagens sammanträde redogör Bertil Westerlund, utvecklingsstrateg, 

Anna Olausson, kultur- och fritidschef och Mirja Holgersson, 

fritidssamordnare för ärendet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att årets kultur- och 

fritidspris delas ut till Lars Thell för sitt arbete med Smålands Countryklubb.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anna Olausson, kultur- och fritidschef. 

Arbetsutskottets beslut 2017-10-24 § 256 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 274 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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§ 275 Dnr 2017/000493 007 

Intern kontroll 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2017 för 

kommunstyrelsens verksamheter 

 

Sammanfattning 

Under 2016 genomfördes en granskning av arbetet med interkontroll i 

Vimmerby kommun. Efter granskningsrapporten har det startats upp ett 

arbete för att mer systematiskt arbeta med intern kontroll. För 2017 finns 

förslag på en del områden som kommer att granskas och återrapporteras. 

Nämndernas internkontrollplaner finns med för kännedom.  

 

Mattias Karlsson, ekonomichef och Jakob Bank, controller redogör i ärendet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2017 för 

kommunstyrelsens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

ID:58674 Internkontrollplaner för Vimmerby kommun 2017   

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank, controller, 2017-10-30, Id 58650 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 276 Dnr 2017/000497 042 

Nettokostnad och kvalitet 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde presenterar Mattias Karlsson, ekonomichef och 

Jakob Bank, controller Nettokostnad och kvalité för Vimmerby kommun.  

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 12(35) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 277 Dnr 2017/000250 042 

Ekonomiuppföljning 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef och Jakob Bank, controller presenterar 

ekonomiuppföljningen för september månad.  

Beslutsunderlag 

Ekonomiuppföljning september, Jakob Bank, controller 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 13(35) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 278 Dnr 2017/000411 803 

Unga möter beslutsfattare 

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.  

Inför 2018 har kommunstyrelsen beslutat att utveckla modellen för att på ett 

bättre sätt göra unga delaktiga.  

 

Vid dagens sammanträde förläggs kommunstyrelsens lunch på Fabriken för 

att delta vid "Unga möter beslutsfattare". 

Beslutsunderlag 

Information om utveckling av Globträdsdagen, Id 58063 

Inbjudan till Unga möter beslutsfattare Id 58202 

 

___________________ 
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§ 279 Dnr 2017/000375 042 

Redovisning av uppdrag gällande elevunderlag och 
skolstruktur 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid arbetsutskottet i juni fick barn- och utbildningsnämnden och 

samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att beräkna på kostnader, effekter 

och konsekvenser för framtida verksamhet utifrån ett långsiktigt hållbart 

perspektiv. Berörande verksamheten i Södra Vi, Frödinge och Storebro. 

Beräkningen ska innefatta flera potentiella lösningar. 

 

En redovisning gjorde vid arbetsutskottets sammanträde i september. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger vidare diskussioner i ärendet om bland 

annat ombyggnation för förskola i Södra Vi och Frödinge. 

 

Deltar gör Lis-Astrid Andersson (S), ordförande barn- och 

utbildningsnämnden, Birgitha Sahlin, förvaltningschef barn- och 

utbildningsnämnden, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, Sofia 

Andersson, kostchef, Mattias Karlsson, ekonomichef och Jakob Bank, 

controller.  

 

___________________ 
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§ 280 Dnr 2017/000049 000 

Presentation av medarbetarenkät 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde presenterar Monica Bergh, HR-

chef medarbetarenkäten.  

 

___________________ 
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§ 281 Dnr 2017/000373 006 

Information från event Diggiloo 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

I sommars arrangerads Diggiloo i Vimmerby kommun. Vid dagens 

sammanträde redogör Patric Engqvist, projektledare och Bo Palmér, 

projektledare för arrangemanget. 

 

Vimmerby kommun bidrog med bland annat soptunnor och staket. I utbyte 

fick man 70 stycken fribiljetter. Biljetterna fördelades till lokala företag som 

bidrog med bland annat staket. Övriga fribiljetter delades ut till deltagare i 

SLUS-filmerna.  

 

___________________ 
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§ 282 Dnr 2016/000401 109 

Medborgarförslag om att återställa vattenflödet i 
bäcken i Kungsparken, Vimmerby 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen 

att ekonomiska förutsättningar för återställande och årlig skötsel av bäcken i 

Kungsparken saknas inom samhällsbyggnadsavdelningen.  

 

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. 

 

Kommunstyrelsen beslutade i oktober att återremittera medborgarförslaget 

till samhällsbyggnadsavdelningen med motiveringen att se över möjlighet till 

bidrag och delfinansiering och drift.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen 

att ekonomiska förutsättningar för återställande och årlig skötsel av bäcken i 

Kungsparken saknas inom samhällsbyggnadsavdelningen.  

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 

Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03 § 242 
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Beslutet skickas till 

Christer Algotsson 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 283 Dnr 2017/000302 109 

Medborgarförslag om störande trafik Drottninggatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag om att stänga av 

Drottninggatan vid fastighet Falken 6, på kvällar och helger för 

fordonstrafik.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag om att stänga av Drottninggatan för fordonstrafik på 

kvällar och helger förbi Falken 6. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår 

kommunstyrelse att avslå medborgarförslaget med motiveringen att det inte 

är lika mycket folk i omlopp längre.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslag 

om att stänga av Drottninggatan vid fastighet Falken 6, på kvällar och helger 

för fordonstrafik.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Malin Johansson, Id 56999  

Kommunfullmäktiges beslut § 121 2017-05-29  

Tjänsteskrivelse, Maria Åkerö, trafikingenjör 2017-09-15 Id 58069 

Arbetsutskottets beslut 2017-10-10 § 246 

Beslutet skickas till 

Malin Johansson 

Trafiksäkerhetsrådet 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 284 Dnr 2017/000316 109 

 Medborgarförslag om att stänga av Drottninggatan, vid 
fastigheten Falken 6, på kvällar och helger för 
fordonstrafik  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag om att stänga av 

Drottninggatan vid fastighet Falken 6, på kvällar och helger för 

fordonstrafik.  

Sammanfattning 

Medborgarförslag om att stänga av Drottninggatan för fordonstrafik på 

kvällar och helger förbi Falken 6. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår 

kommunstyrelse att avslå medborgarförslaget med motiveringen att det inte 

är lika mycket folk i omlopp längre.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslag 

om att stänga av Drottninggatan vid fastighet Falken 6, på kvällar och helger 

för fordonstrafik.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Johan Qvarnström, Id 57177 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § 151  

Tjänsteskrivelse, Maria Åkerö, trafikingenjör 2017-09-11 Id 58040 

Arbetsutskottets beslut 2017-10-10 § 245 

Beslutet skickas till 

Johan Qvarnström 

Trafiksäkerhetsrådet 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 285 Dnr 2017/000242 009 

Uppdrag att lägga fram förslag om sänkning av avgiften 
för prövning av strandnära byggande  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte sänka taxan 

för strandnära boende då det strider mot likabehandlingsprincipen och är 

tveksamt ur konkurrenssynpunkt. Det goda syftet i motionen att öka 

bostadsbyggande i kommunen och särskilt öka bostadsbyggande på 

landsbygden uppväger inte heller de nackdelar som en differentierad taxa för 

prövningen av lov i PBL-ärenden kan innebära vid handläggningen av 

enskilda ärenden.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ola Gustafsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 § 54 att bifalla motionen om 

sänkt avgift för prövning av strandskyddet. Kommunstyrelsen har fått i 

uppdrag att lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av 

strandnära byggande från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att inte sänka taxan för 

strandnära boende då det strider mot likabehandlingsprincipen och är 

tveksamt ur konkurrenssynpunkt. Det goda syftet i motionen att öka 

bostadsbyggande i kommunen och särskilt öka bostadsbyggande på 

landsbygden uppväger inte heller de nackdelar som en differentierad taxa för 

prövningen av lov i PBL-ärenden kan innebära vid handläggningen av 

enskilda ärenden. 

 

Ola Gustafsson (KD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag 

Beslutsgång 

Två förslag föreligger. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, KF § 54 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-10-05 Id 58361 
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Arbetsutskottets beslut 2017-10-10 § 242 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård, Torbjörn Sandberg och Ola Gustafsson  

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

___________________ 
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§ 286 Dnr 2016/000647 109 

Motion - sänk avgiften för att pröva strandskyddet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta a upphäva 

fullmäktiges beslut 2017-03-27 § 54 och därefter avslå motionen om att 

sänka avgiften för att pröva strandskyddet.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ola Gustafsson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 § 54 att bifalla motionen om 

sänkt avgift för prövning av strandskyddet. Kommunstyrelsen har fått i 

uppdrag att lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av 

strandnära byggande från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr.  

Under kommunstyrelsens arbete med att verkställa motionen framkom det 

att genomförandet strider mot likabehandlingsprincipen samt är tveksamt ur 

konkurrenssynpunkt. Ett ärende om att uppdraget att verkställa motionen inte 

är genomförbart har skrivits fram av kanslijurist Therese Jigsved.  

Då motionen inte kan verkställas rekommenderas kommunfullmäktige att 

avslå motionen i sin helhet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 

fullmäktiges beslut 2017-03-27 § 54 och därefter avslå motionen om att 

sänka avgiften för att pröva strandskyddet.   

 

Ola Gustafsson (KD) yrkar avslag till föreliggande förslag.  

Beslutsgång 

Två förslag föreligger. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller 

föreliggande förslag.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och 

Ola Gustafsson KD), Id 54412 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 KF § 297 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, Kommunsekreterare, 2017-01-02 Id 54836  
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 34 2017-02-08 

Arbetsutskottets beslut § 53, 2017-02-28 

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07, KS § 55 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, KF § 54 

Arbetsutskottets beslut 2017-06-27, KSAU § 166 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-10-05 Id 58361 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Gudrun Brunegård (KD) 

Torbjörn Sandberg (KD) 

Ola Gustafsson (KD 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 25(35) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 287 Dnr 2017/000403 010 

Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 
2030 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på Regionförbundets förslag till 

regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030.  

 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september presenterade 

regiondirektör Helena Nilsson och Åke Nilsson (KD) från Regionförbundet i 

Kalmar län förslaget till regional utvecklingsstrategi för Kalmar län fram till 

2030.  

Förslaget till regional utvecklingsstrategi har skickats ut till samtliga 

kommuner i länet och Regionförbundet vill få in synpunkter från 

kommunerna senast 2017-11-17. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 26 september beslutades att skicka 

remissen till samtliga kommunfullmäktiges gruppledare och att svar skulle 

inkomma senast den 31 oktober.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på Regionförbundets förslag till 

regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030.  

Beslutsunderlag 

Förslag till Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030, Id 58080  

Missiv från Regionförbundet i Kalmar län om RUS 2030, Id 58079  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25 § 163 

Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 235 

Beslutet skickas till 

Regionförbundet Kalmar län 

___________________ 
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§ 288 Dnr 2017/000257 08 

Remiss - Ny politisk organisation för mandatperioden 
2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag till arbetsutskottet att ta fram 

remissvar inför kommunstyrelsens nästa sammanträde den 5 december.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige tillsatte under våren 2017 en fullmäktigeberedning 

(kallad organisationsberedningen) med syftet att ta fram ett förslag på en ny 

politisk organisation. Samtliga kommunfullmäktiges partier har varit 

representerade i beredningen. Beredningen har bestått av totalt 13 ledamöter 

och 10 ersättare. 

Organisationsberedningens förslag skickas nu på remiss till berörda parter 

för förankring och eventuella synpunkter. Remissvar ska vara inlämnat 

senast den 5 december. 

Förslag till beslut 

Tomas Peterson (M) yrkar att kommunstyrelsen ger uppdrag till 

arbetsutskottet att ta fram remissvar inför kommunstyrelsens nästa 

sammanträde den 5 december.  

Beslutsunderlag 

Förslag på ny politisk organisation 

Beslutet skickas till 

Arbetsutskottet 

 

___________________ 
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§ 289 Dnr 2017/000280 310 

Namngivning av del av enskilda väg Borg - Fjälster 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att den del av enskilda vägen 19537 (Borg – Fjälster) som är 

belägen inom detaljplanen för del av Nosshult1:1 samt del av Vimmerby 3:4, 

(detaljplan 0884-P423) ska ges namnet Grägarpsvägen.  

 

Sammanfattning 

Kommunens namngivningsgrupp har från Gatukontoret fått i uppdrag att 

utarbeta förslag till namn på den del av enskilda vägen 19537 (Borg Fjälster) 

som är belägen inom detaljplanelagt område. (detaljplan 0884-P423, för del 

av Nosshult 1:1 samt del av Vimmerby 3:4)  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att den del av enskilda vägen 19537 (Borg – Fjälster) som är 

 belägen inom detaljplanen för del av Nosshult1:1 samt del av 

 Vimmerby 3:4, (detaljplan 0884-P423) ska ges namnet 

 Grägarpsvägen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Joakim Svensson, trafikadministratör, 2017-05-15 Id 56827 

Arbetsutskottets beslut 2017-10-10 § 243 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 290 Dnr 2015/000347 015 

Krishanteringsplan för Vimmerby kommun 2015-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta reviderad krishanteringsplan. 

att föregående version antagen 2015-10-19 § 245 upphör att gälla. 

att  Ledningsplan extraordinära händelser 2011-08-29 §175 upphör 

 att gälla.  

Sammanfattning 

Aktuell krishanteringsplan saknar delvis den robusthet och tydlighet som 

krävs vid extraordinära händelser. I nuvarande plan finns det inte några 

alternativa ledningslokaler vid en händelse som innebär att stadshuset inte är 

brukbart. I den nya planen är det inskrivet vilka olika 

krishanteringsfunktioner som arbetar i vilka lokaler och vart alternativ plats 

för dessa finns. Vidare är hela avsnittet med instruktioner för 

kriskommunikationsarbetet utlyft och återfinns i den av kommunstyrelsen 

antagna kriskommunikationsplanen med en tydligare robusthet och tydlighet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta reviderad krishanteringsplan. 

att föregående version antagen 2015-10-19 § 245 upphör att gälla. 

att  Ledningsplan extraordinära händelser 2011-08-29 §175 upphör 

 att gälla.  

Beslutsunderlag 

Beslut enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Krishanteringsplan 2015-2018 Id 48671 

Tjänsteskrivelse Håkan Westerback, säkerhetssamordnare, 2017-10-04 

Arbetsutskottets beslut 2017-10-24 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen (för vidare distribution till berörda parter)  

___________________ 
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§ 291 Dnr 2017/000492  

Renhållningstaxa 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby 

kommun anta föreslagen Renhållningstaxa för 2018.  

 

Sammanfattning 

Inför 2017 reviderades renhållningstaxan inför införandet av det nya 

insamlingssystemet som delvis har införts under 2017. Alla en- och 

tvåfamiljshus och fritidshus har fått erbjudande om det nya 

insamlingssystemet som innebär matavfallssortering och fastighetsnära 

insamling av förpackningar och tidningar. Nästa steg är att erbjuda dessa 

tjänster till flerfamiljshus och verksamheter. 

Målet med den nya taxan är den ska vara miljöstyrande för att uppfylla 

avfallsplanens mål om anslutningsgrad till det nya systemet, och att 

matavfall, förpackningar och tidningar sorteras ut och behandlas biologiskt 

respektive materialåtervinns istället för att skickas till förbränning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Vimmerby 

kommun anta föreslagen Renhållningstaxa för 2018.  

Beslutsunderlag 

Renhållningstaxa 2018 

Tjänsteskrivelse Renhållningstaxa, Daniel Johansson, VEMAB 

Styrelseprotokoll VEMAB 2017-10-04 § 103 

Beslutet skickas till 

VEMAB 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 292 Dnr 2017/000420 058 

Redundant fiberanslutning mellan Vimmerby och Ydre 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare fattat beslut 2017-10-03 § 

246 avseende finansiering genom omprioritering i budget.  

 

Sammanfattning 

EON har påbörjat ett markförläggningsprojekt 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.  

Kommunstyrelsen beslutade i oktober § 246 

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”.   

 

Ydre kommun har meddelat att de ej kommer att slutföra deras del av 

”Ydreforssträckan” förrän år 2021. Vilket påverkar innebär att 

återbetalningen från MSB försenas till tidigast år 2021. 

Samtidigt har en redundant sträckning österut mot Västervik diskuterats. En 

sträckning som är beräknad till ca 4360 tkr. 

Sammantaget kommer inga utbetalningar i ärendet göras under 2017, varvid 

en omprioritering i budget inte längre är nödvändig.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare fattat beslut 2017-10-03 § 

246 avseende finansiering genom omprioritering i budget.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03 § 246 

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  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-10-30, Id 58651 
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Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

VEMAB 

ITSAM 

 

___________________ 
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§ 293 Dnr 2017/000002 000 

Inbjudningar 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde föreligger inga inbjudningar.  

 

___________________ 
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§ 294 Dnr 2017/000001 000 

Meddelanden 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde föreligger inga meddelanden.  

 

___________________ 
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§ 295 Dnr 2017/000498 006 

Återrapportering från inbjudan, möten och besök 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ledamöter rapporterar från deltagande vid inbjudan och 

möten. 

 

Eva Berglund (S) rapporterar från sitt besök på landsbygdsdagarna i 

Oskarshamn. 

Tomas Peterson (M) rapporterar från sitt besök vid Regiondagarna i 

Hultsfred. 

Erik Paulsson (C) rapporterar från sitt besök vid Svenska Ryttarföreningen i 

Vetlanda. 

Helen Nilsson (S) rapporterar från sitt besök från civilminister Ardalan 

Shekarabi i Vimmerby.  

 

___________________ 
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§ 296 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.  

 

___________________ 

 


