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Tomas Peterson (M), Ordförande 
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Magnus Gustafsson (M) Ola Gustafsson (KD) 
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Peter Fjällgård (V) 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) 
Erik Paulsson (C) 
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Kl. 1550-1600 § 318,319 
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Kl. 1010-1600 § 299-305, 307-322 
Kl. 1600- § 306, 323 
 
Kl. 0900-1630 § 297-323 

 Ersättare 
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Kent Skaate (C) 

 
Kl. 0940-1010 § 298 
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Kl. 0900-0930, § 297 
Kl. 1010- § 299 
Kl. 0900-1400 § 297-303, 307-317 

Övriga närvarande Axel Stenbeck, kommunsekreterare 
Carolina Leijonram, kommunchef 
Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef 
Anders Degerman, folkhälsosamordnare 
Carina Östh, näringslivsutvecklare 
Anna Olausson, kultur- och fritidschef 
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Jakob Bank, controller 
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Protokolljusterare Ingela Nilsson Nachtweij 

Justeringens plats och tid Vimmerby Stadshus, 2017-12-06 
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 297-330 

 Axel Stenbeck  

 Ordförande 

  

 Tomas Peterson  

Protokolljusterare 

  

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-12-05 

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-07 Datum då anslaget tas ned 2018-01-02 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Axel Stenbeck, kommunsekreterare  
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 § 297 Dnr 2017/000004 000 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Ingela Nilsson Nachtweij (C) att, 

tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 298 Dnr 2017/000374 001 

Organisationsförändring kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att genomföra organisationsförändring enligt alternativ C 

 Tillskapa "Kontaktcenter Vimmerby kommun" med ingående delar 

nuvarande reception, biblioteksverksamhet och museet Näktergalen. 

 Undersöka möjligheten att införliva reception för individ och 

familjeomsorg i ”Kontaktcenter Vimmerby kommun”  

 Kontaktcenter ingår i kommunens administrativa avdelning under 

ledning av dess administrativa chef. 

 Administrativa chefen får i uppdrag att omgående rekrytera en 

projektledare med uppgift att under perioden 2018-02-01—2019-02-

01 etablera ett kontaktcenter. Projektledaren får personalansvar för 

medarbetare i bibliotek, museet Näktergalen och reception/växel. 

 Administrativa chefen får i uppdrag att rekrytera chef för 

kontaktcenter innan projekttiden har gått ut. 

 Utvecklingsavdelningen ansvarar för frågor om näringsliv, fritid, 

folkhälsa, SLUS samt verksamheterna Fabriken och Kulturskolan 

under ledning av avdelningens utvecklingschef. 

Att den nya organisationen börjar gälla successivt fr.o.m. 2018-02- 01.  

Att finansiering ska ske inom kommunstyrelse-förvaltningens budgetram.  

Reservationer 

Erik Paulsson (C) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) reserverar sig till 

förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav på sitt sammanträde 2017-08-22 

kommunchefen klartecken att påbörja rekryteringsarbetet för att finna en ny 

utvecklingschef.  

En förstudie om införande av ett kontaktcenter har presenterats som berör 

framför allt administrativa avdelningen och utvecklingsavdelningen inom 

kommunstyrelseförvaltningen. Det föranleder att en översyn av 
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organisationen behöver göras. Förstudien kommer framöver utgöra en grund 

för fortsatta diskussioner. Förslag till beslut ovan innebär inte att förstudien 

kring ett ”kontaktcenter Vimmerby kommun” antas i sin helhet. Istället ska 

ovanstående ses som en start på en lång process där vi i dagsläget behöver ha 

utrymme för att förändra utifrån faktorer som framkommer under resans 

gång. Vi behöver fortlöpande ha dialog med berörda medarbetare och 

fackliga organisationer samt där det eventuellt också kan krävas politiska 

beslut.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att genomföra organisationsförändring enligt alternativ C 

Tillskapa "Kontaktcenter Vimmerby kommun" med ingående delar 

nuvarande reception, biblioteksverksamhet och museet Näktergalen. 

Undersöka möjligheten att införliva reception för individ och familjeomsorg 

i ”Kontaktcenter Vimmerby kommun”  

Kontaktcenter ingår i kommunens administrativa avdelning under ledning av 

dess administrativa chef. 

Administrativa chefen får i uppdrag att omgående rekrytera en projektledare 

med uppgift att under perioden 2018-02-01—2019-02-01 etablera ett 

kontaktcenter. Projektledaren får personalansvar för medarbetare i bibliotek, 

museet Näktergalen och reception/växel. 

Administrativa chefen får i uppdrag att rekrytera chef för kontaktcenter 

innan projekttiden har gått ut. 

Utvecklingsavdelningen ansvarar för frågor om näringsliv, fritid, folkhälsa, 

SLUS samt verksamheterna Fabriken och Kulturskolan under ledning av 

avdelningens utvecklingschef. 

Att den nya organisationen börjar gälla successivt fr.o.m. 2018-02- 01.  

Att finansiering ska ske inom kommunstyrelse-förvaltningens budgetram 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att det ska framgå i beslutet att 

projektledaren skall internrekryteras. 

Tomas Peterson (M) yrkar, med instämmande av Peter Högberg (S), avslag 

till Ingela Nilsson Nachtweijs (C) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag 

undantaget särskilt yrkande angående attsats kring rekrytering av 

projektledare. 

 

Två förslag föreligger kring rekrytering av projektledare. Ordförande ställer 

förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Ingela Nilsson 

Nachtweijs (C) yrkande. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Carolina Leijonram, kommunchef 

Verksamhetsbeskrivningar för administrativa avdelningen och 

utvecklingsavdelningen, bilaga 1 

Förstudie infocenter, bilaga 2 

Organisationsskiss, bilaga 3 

FÖSAM/CESAM, Arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 4 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser inom kommunkoncernen 

 

___________________ 
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§ 299 Dnr 2017/000441 803 

Unga möter beslutsfattare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  utse Daniel Nestor (S), Niklas Gustafsson (M), Ingela Nilsson 

 Nachtweij (C) och Ola Gustafsson (KD) som tillsammans med 

 representanter från elevråden bildar två arbetsgrupper som 

 arbetar vidare med de frågor som uppkom på lunchmötet 

 mellan unga och beslutsfattare den 7 nov. 

Att  dessa fyra representanter från kommunstyrelsen arvoderas.  

Ajournering 

Kommunstyrelsen ajournerar sig mellan 10:10-10:15 

 

Sammanfattning 

Under lunchmötet mellan Unga och beslutsfattare på Fabriken den 7 

november beslutades att 8 frågor ska gå vidare för behandling. Två grupper 

bildas med vardera två beslutsfattare från kommunstyrelsen samt 4-6 

representanter från elevråden på Astrid-Lindgrenskolan, Vimarskolan och 

Vimmerby gymnasium, 1-2 elever/skola. 

Arbetsgrupperna träffas 2-3 gånger och redovisar vad de kommit fram till på 

Globträdsdagen den 5 maj.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  utse fyra representanter från kommunstyrelsen, två från 

 majoriteteten och två från oppositionen som tillsammans med 

 representanter från elevråden bildar två arbetsgrupper som 

 arbetar vidare med de frågor som uppkom på lunchmötet 

 mellan unga och beslutsfattare den 7 nov. 

Att  dessa fyra representanter från kommunstyrelsen arvoderas.  

 

Tomas Peterson (M) föreslår från majoriteten Daniel Nestor (S) och Niklas 

Gustafsson (M).  
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Erik Paulsson (C) föreslår från oppositionen Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

och Ola Gustafsson (KD)  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anders Degerman, folkhälsosamordnare 

Beslutet skickas till 

Anders Degerman 

Daniel Nestor (S) 

Niklas Gustafsson (M) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Ola Gustafsson (KD)  

 

___________________ 
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§ 300 Dnr 2017/000537 820 

Mötesplatser 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde redogör Anders Degerman, folkhälsosamordnare 

och Carina Östh, näringslivsutvecklare för Vimmerby kommuns arbete med 

Mötesplatser. 

 

Det finns en ambition att utveckla kommunens arbete med mötesplatser. 

Kommunstyrelsen efterfrågar ekonomiska kalkyler över kostnader och 

vinster kopplat till Mötesplatser.  

Kommunstyrelsen diskuterar kring eventuell uppstart av ytterligare 

mötesplatser i Frödinge och Södra Vi 

Ärendet kommer hanteras vidare inom kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Arbetsutskottet 

 

___________________ 
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§ 301 Dnr 2017/000536 805 

Ernst & Young, bidragsutredning föreningar 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Ernst & Young har, på uppdrag av utvecklingsavdelningen, gjort en 

bidragsutredningar kring föreningslivet. Vid dagens sammanträde redogör 

Malin Lundberg, Ernst & Young, för rapporten. 

Deltar gör även Anna Olausson, kultur- och fritidschef, Gun-Britt Wall 

Larsson, föreningssamordnare. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport, Ernst & Young 

 

___________________ 
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§ 302 Dnr 2017/000520 04 

Uppdatering av SKLs analysgrupps material 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att arvode ska utgå till närvarande gruppledare.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde redogör Jakob Bank, controller och Mattias 

Karlsson, ekonomichef för en uppdaterad version av SKLs analysrapport 

från 2014.  

Gruppledarna har bjudits in att närvara, Lars Johansson (V) närvarar.  

Beslutsunderlag 

Analysrapport 

 

___________________ 
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§ 303 Dnr 2017/000250 042 

Ekonomiuppföljning 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde redogör Jakob Bank, controller och Mattias 

Karlsson, ekonomichef för ekonomiuppföljning till och med oktober månad. 

Monica Bergh, HR-chef, redogör för personalkostnader.  

Beslutsunderlag 

Ekonomiuppföljning 

 

___________________ 
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§ 304 Dnr 2017/000388 000 

Uppdragsbeskrivning för Agneta Gatel 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppdragsbeskrivning för Agneta 

Gatel.  

Reservationer 

Erik Paulsson (C) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) avstår från att delta i 

beslutet.  

 

Sammanfattning 

Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen Birgitha Sahlin är 

sjukskriven. Som tillförordnad förvaltningschef har Agneta Gatel anställts 

under perioden 15 november till 31 januari. Med anledning av det pressade 

läget inom barn- och utbildningsförvaltningen får Kristineberg Lärföretag i 

uppdrag att genomlysa verksamheten. 

Anställningen som tillförordnad förvaltningschef uppgår till 50 % och 

belastar barn- och utbildningsnämndens budget. Uppdraget att genomlysa 

verksamheten uppgår till 20 % och belastar kommunstyrelsens budget. 

 

Vid dagens sammanträde deltar Agneta Gatel, Kristineberg Lärföretag.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 

uppdragsbeskrivning för Agneta Gatel.  

Beslutsunderlag 

Uppdragsbeskrivning, Tomas Peterson (M), Helen Nilsson (S) 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-28 § 299 

Beslutet skickas till 

Kristineberg Lärföretag 

 

___________________ 
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§ 305 Dnr 2017/000257 08 

Remiss – Ny politisk organisation för mandatperioden 
2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  anta nya politisk organisation enligt organisationsberedningens 

 förslag. 

Att organisationsberedningen får fortsatt uppdrag att arbeta med 

 genomförande av förslaget. 

Att Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att lämna remissvar.  

 

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Erik Paulsson (C) avstår från att delta i 

beslutet.  

 

Anteckning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Erik Paulsson (C) menar att 

kommunstyrelsen endast beslutade att kommunstyrelsen beslutar att avstå 

från att lämna remissvar. 

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 har varit på remiss till och med den 5 

december.  
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Förslag till beslut 

Peter Högberg (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta att anta nya politisk organisation enligt organisationsberedningens 

förslag samt att organisationsberedningen får fortsatt uppdrag att arbeta med 

genomförande av förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07 § 288 

Förslag på ny politisk organisation 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 306 Dnr 2017/000426 214 

Inriktningsbeslut för detaljplan för del av Vimmerby 3:3 
Blåsekulleparken 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att i det fortsatta detaljplanearbetet, utforma 

området Blåsekulleparken till ett storkvarter för flerbostadshus.  

Reservationer 

Erik Paulsson (C) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget yrkande.  

Ajournering 

Kommunstyrelsen ajournerar sig 16:00-16:15 

Sammanfattning 

Som en del av kommunens förtätningsarbete har 15 stycken detaljplaner 

beställt inom Vimmerby. En av dessa är Blåsekulleparken, som under 

beställningsprocessen gick under namnet Vattentornsgatan/ Domaregatan. 

Företaget Bo Klok har visat intresse av att exploatera området för 

flerbostadshus. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen behöver, i sitt fortsatta detaljplanearbete, 

få en inriktning i hur man går vidare med exploateringen av Blåsekulle. Ska 

området utformas till ett villakvarter eller ett storkvarter för flerbostadshus?  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att i det fortsatta 

detaljplanearbetet, utforma området Blåsekulleparken till ett storkvarter för 

flerbostadshus. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att göra en detaljplan för viss bebyggelse 

men att vi vill exploatera varsamt i dialog med medborgarna och med 

bevarad utsiktsplats.  
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Beslutsgång 

Två förslag föreligger. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 

att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2017-06-27 § 169  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

___________________ 
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§ 307 Dnr 2015/000255 170 

Avsluta gemensam operativ ledningsorganisation för 
Räddningstjänsterna i Vimmerby och Hultsfred 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare fattat beslut (2015-08-25 KS 

§ 277) angående gemensam operativ ledningsorganisation för 

Räddningstjänsterna i Vimmerby och Hultsfred kommuner.  

 

Sammanfattning 

Räddningstjänsterna Vimmerby och Hultsfred inledde 2016-01-07 ett försök 

med att inrätta en gemensam operativ ledningsorganisation i syfte att skapa 

en större robusthet avseende ledning. 

Försöket med den gemensamma operativa ledningsorganisationen har 

utvärderats löpande i syfte att korrigera och få till nödvändiga justeringar 

vart eftersom. Båda organisationerna har under försöksperioden förändrats 

var för sig sedan försöket inleddes, både strukturellt och personellt. Med 

detta har många justeringar inte varit möjliga att genomföra beroende på 

bl.a. teknik, organisationsstruktur, synsätt. Det har resulterat i att friktioner 

som uppstått i försöket med den gemensamma operativa 

ledningsorganisationen tagit mycket fokus och kraft från andra viktiga 

samverkansområden. För att räddningstjänsten ska kunna fortsätta den så 

viktiga utvecklingen inom räddningstjänstsamverkan är det av yttersta vikt 

att båda organisationerna tillförs de förutsättningar till 

räddningstjänstsamverkan som på bästa sätt tillgodoser organisationen 

slagkraft, uthållighet samt effektivitet beroende på struktur, behov och 

omvärld.  

Räddningscheferna är överens om ovanstående.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva tidigare fattat 

beslut (2015-08-25 KS § 277) angående gemensam operativ 

ledningsorganisation för Räddningstjänsterna i Vimmerby och Hultsfred 

kommuner.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2015-08-25 § 277 

Tjänsteskrivelse, Stefan Larsson, räddningschef 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-28 § 295 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Hultsfred kommun 

 

___________________ 
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§ 308 Dnr 2016/000149 109 

Medborgarförslag om att upprätta en hundrastgård 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen 

att ekonomiska förutsättningar för upprättande och skötsel för en 

hundrastgård saknas inom samhällsbyggnadsavdelningen.  

Sammanfattning 

Yvonne Kindman har lämnat in ett medborgarförslag om att det behöver 

upprättas en centralt belägen hundrastgård i Vimmerby.  

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.  

Samhällsbyggnadsavdelningen har varit i kontakt med Brukshundsklubben 

som meddelar att klubben ej har ekonomiska medel att sköta en eventuell 

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.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Yvonne Kindberg, Id 50520 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 48 2016-02-29  

Arbetsutskottets beslut 2016-03-21 § 14 

Tjänsteskrivelse Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, 2017-11-20 

Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03 § 240 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-28 § 292 

Beslutet skickas till 

Yvonne Kindman 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

___________________ 
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§ 309 Dnr 2017/000378 109 

Medborgarförslag Nyttja Vimarvallen till hundrastgård 
och andra evenemang 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen 

att ekonomiska förutsättningar för upprättande och skötsel för en 

hundrastgård saknas inom samhällsbyggnadsavdelningen.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har lämnats in om att skapa en hundrastgård på 

Vimarvallen i Vimmerby.  

Föreliggande medborgarförslag är av sådant slag att kommunfullmäktige kan 

överlåta på kommunstyrelsen att fatta beslut. 

 

Medborgarförslag om införande av hundrastgård har tidigare inkommit till 

Vimmerby kommun. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslog 

kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget med motiveringen att dagens 

ekonomiska situation, samt de sparbeting som åligger avdelningen, ger inget 

utrymme att upprätta och sköta en hundrastgård. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har varit i kontakt med Brukshundsklubben 

som meddelar att klubben ej har ekonomiska medel att sköta en eventuell 

hundrastgård. 

Med hänvisning till föregående beslut om hundrastgård föreslås avslag till 

medborgarförslaget.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta avslå 

medborgarförslaget med motiveringen att ekonomiska förutsättningar för 

upprättande och skötsel för en hundrastgård saknas inom 

samhällsbyggnadsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Petra Karlsson, Id 57787 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25 § 185  
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Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-10-16 Id 58471 

Arbetsutskottets beslut 2017-10-24 § 263 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-28 § 293 

Beslutet skickas till 

Petra Karlsson 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 310 Dnr 2015/000288 109 

Medborgarförslag angående stängsel utmed 
Lundagatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 

Michael Hjort har lämnat in medborgarförslag om att sätta upp stängsel 

utmed Lundgatan då det förekommit allvarliga incidenter med barn som 

sprungit ut på vägen från stigar utmed Bullerbygatan (kv Norrgården, 

Bullerbyn). 

Med stöd av 5 kap 25 § kommunallagen har Kommunfullmäktige överlåtit 

till Kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet. 

 

På berörd sträcka bedöms behovet av stängsel inte uppfyllas i ett perspektiv 

av trafiksäkerheten för gående, cyklande och boende utmed sträckan då en 

väl fungerande skiljeremsa mellan gatan och GC-vägen finns på hela 

sträckan.     

Det vore orimligt att särskilja GC-vägar och trottoarer från gator i stadsmiljö 

med stängsel eller annan fysisk anordning bara i Vimmerby stad skulle 

flertalet mil stängsel behöva sättas upp, det estetiska utseendet skulle inte 

vara tilltalande. 

Med utgångspunkt från ovanstående föreslår Samhällsbyggnadsavdelningen 

att medborgarförslaget avslås.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 

medborgarförslaget.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Michael Hjort, Id 48404 

Kommunfullmäktiges beslut, 2015-09-28 § 218 

Kommunstyrelsens beslut, 2015-11-17 § 399 

Tjänsteskrivelse, Ulf Karlsson, gatuingenjör, 2017-10-13 Id 58465 
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Arbetsutskottets beslut 2017-11-14 § 278 

Beslutet skickas till 

Michael Hjort 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 311 Dnr 2014/000016 109 

Motion - Inrätta Barnahus för barn i norra länet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med socialnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås med motiveringen att 

befolkningsunderlaget i de tre kommunerna Vimmerby, Västervik och 

Hultsfreds kommuner är för litet för ett barnahus samt att avståndet till 

barnahus i Kalmar är för långt ur ett barnperspektiv.  

 

Sammanfattning 

En motion är år 2014 inlämnad av Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun 

Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD). Motionen tar upp frågan om 

inrättande av barnahus i norra Kalmar län. 

Frågan om barnahus har utretts tillsammans med Västerviks och Hultsfreds 

kommuner. Där konstateras att befolkningsunderlaget i dessa tre kommuner 

inte är tillräckligt för att inrätta ett barnahus. Kommunstyrelsen beslutade att 

återremittera motionen till socialnämnden för att undersöka samverkan med 

barnahus i Kalmar. Avståndet till Kalmar för barnförhör bedöms som för 

långt. 

 

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde diskuteras beslutsformuleringen 

och motiveringen. Marie Nicholson (M) och Lis-Astrid Andersson (S) 

förtydligar kring motiveringen.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med socialnämnden, kommunfullmäktige 

besluta att motionen ska avslås med motiveringen att befolkningsunderlaget i 

de tre kommunerna Vimmerby, Västervik och Hultsfreds kommuner är för 

litet för ett barnahus samt att avståndet till barnahus i Kalmar är för långt ur 

ett barnperspektiv.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun Brunegård (KD) 

och Torbjörn Sandberg (KD) 
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Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-27, KF§ 14 

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-18, KS § 102 

Socialnämndens beslut 2014-05-15 § 61 

Skrivelse från Rädda Barnen 

Kommunstyrelsens beslut 2014-09-16 § 289 

Socialnämndens beslut 2017-10-19 § 97 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-14 § 276 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn 

Sandberg (KD)  

 

___________________ 
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§ 312 Dnr 2017/000268 109 

Motion om pedagogisk omsorg och förskolor med 
mångfald och valfrihet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

fullmäktige besluta att avslå motionen.  

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Erik Paulsson (C) reserverar mot beslutet 

sig till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) har till 

kommunfullmäktige inlämnat en motion om pedagogisk omsorg och 

förskolor med mångfald och valfrihet. Kommunfullmäktige beslutade (2017-

05-29, § 114) att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för 

beredning och framtagande av förslag till beslut.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden, 

fullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till motionen. 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förlag (avslag till 

motionen)  

Beslutsgång 

Två förslag föreligger. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 

att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs och följande voteringsproposition ställs upp och godkänns: 

 

Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

Den som vill bifalla Ingela Nilsson Nachtweijs (C) förslag röstar nej. 
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Omröstningsresultatet blir 5 ja-röster och 3 nej-röster. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Omröstningsresultat 

Helen Nilsson (S)   Ja 

Magnus Gustafsson (M)  Avstår 

Claes Wetterström (M)  Ja 

Lis-Astrid Andersson (S)   Ja 

Peter Högberg (S)   Ja 

Peter Fjällgård (V)   Nej 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  Nej 

Erik Paulsson (C)   Nej 

Tomas Peterson (M)   Ja 

 

Beslutsunderlag 

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

Id 56747  

Kommunfullmäktiges beslut, 2017-05-29, KF § 114 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-25 § 160 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-14 § 277 

Beslutet skickas till 

Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 
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§ 313 Dnr 2016/000057 256 

Belysning utmed Kungsvägen i Storebro 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 

finansiering med 200 tkr och utbyggnad av gatubelysning på Kungsvägen i 

Storebro. Finansieringen ska ske genom omdisponering av outnyttjade 

investeringsmedel inom ramen av total investeringsplan för 2017 på 34,2 

mkr.  

Sammanfattning 

I samband med försäljning av Gissemåla 4:136 skrev man in i köpavtalet att 

kommunen ska uppföra gatubelysning utmed kungsvägen senast 2017-06-30. 

Investeringen behöver utföras för att upprätthålla överenskommelsen i 

köpavtalet. VEMAB som är vår entreprenör gällande gatubelysning har 

lämnat ett kostnadsförslag på ca 200 000 kronor för att utföra uppdraget. 

Finansiering av investeringen på 200 000 kronor föreslås att ske genom att 

omdisponera outnyttjade del av redan beviljade medel för ”Utrustning 

Plenisalen”. Beviljat 600 tkr, arbetet färdigställt till en totalkostnad av 308 

tkr och ingår i den totala investeringsramen för 2017 på 34,2 MSEK.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja finansiering 

med 200 tkr och utbyggnad av gatubelysning på Kungsvägen i Storebro. 

Finansieringen ska ske genom omdisponering av outnyttjade 

investeringsmedel inom ramen av total investeringsplan för 2017 på 34,2 

mkr.  

Beslutsunderlag 

Köpavtal med tillhörande kartbilaga. 

Tjänsteskrivelse, Andreas Horste, gatuchef 2017-11-20 Id 58708 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-28 § 294 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

___________________ 
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§ 314 Dnr 2017/000494 024 

Översyn av arvoden till förtroendevalda med anledning 
av förändrat arbetssätt för socialjour 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, med ändring av socialnämndens beslut, 

kommunfullmäktige besluta att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning 

Vid socialnämndens sammanträde 2017-10-19 beslutade man att föreslå 

kommunfullmäktige att se över arvodena för socialnämndens ledamöter med 

anledning av det förändrade arbetssättet med socialjour. 

Kommunstyrelsen har i samband med bildandet av tillfällig 

fullmäktigeberedning för ny politisk organisation, uppdragit åt 

kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av HR-avdelningen ta fram 

förslag till bestämmelser om arvoden efter valet 2018. Samt att arbetet med 

framtagande av bestämmelser av arvoden efter valet 2018 sker efter att den 

politiska organisationen är fastställd. 

Med anledning av pågående uppdrag hos kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslås kommunfullmäktige att hänskjuta socialnämndens framställan dit.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, med ändring av socialnämndens beslut, 

kommunfullmäktige besluta att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2017-10-19 § 96 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04 § 77  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-11-07 Id 58718 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-28 § 300 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

___________________ 
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§ 315 Dnr 2017/000491 010 

Policy för bisyssla 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad 

Policy för bisyssla.  

 

Sammanfattning 

Gällande policy behöver revideras för att kollektivavtalet ändrats beträffande 

bisyssla. I Allmänna bestämmelser som är kollektivavtalet står om anställdas 

bisysslor. Tidigare fanns en skyldighet från våra anställda att på uppmaning 

från chefen redovisa eventuell bisyssla. Numera finns en skyldighet att utan 

anmodan redovisa eventuell bisyssla.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att 

anta reviderad Policy för bisyssla.  

Beslutsunderlag 

Policy för bisyssla 

Tjänsteskrivelse, Monica Bergh, HR-chef 2017-09-18 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-14 § 280 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 

 

___________________ 
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§ 316 Dnr 2017/000499 040 

Avgift vid delad placering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden 

kommunfullmäktige besluta att avgiften för plats i förskola, pedagogisk 

omsorg och fritidshem vid delad placering fördelas procentuellt efter 

inkomst i respektive vårdnadshavares hushåll och att ändringen gäller från 

och med 1 januari 2018.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun tillämpar maxtaxa för plats i pedagogisk omsorg, 

förskola och fritidshem. Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög 

avgiften får bli för olika familjer. Nivåerna justeras varje år och meddelas 

kommunerna av Skolverket. Vid växelvisboende där vårdnadshavare har 

delad placering blir det två avgifter för samma barn. 

Idag betalar varje vårdnadshavares hushåll max halva avgiften av taket för 

maxtaxa. Den inkomst varje hushåll uppger ändras idag manuellt i det 

administrativa systemet till max hälften av beloppet för taket i maxtaxa. 

Möjligheten att kontrollera om hushållet lämnat rätt inkomstuppgifter kan då 

inte kontrolleras bakåt i tiden. 

I det administrativa systemet för hantering av avgifter finns möjligheten att 

fördela avgiften procentuellt efter vårdnadshavarnas hushålls inkomster vid 

delad placering. Det innebär att avgiften blir rättvisare fördelad men att 

maxtaket fortfarande gäller per barn. En procentuell fördelning minskar det 

administrativa arbetet med avgifter vid delad placering.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med barn- och utbildningsnämnden 

kommunfullmäktige besluta att avgiften för plats i förskola, pedagogisk 

omsorg och fritidshem vid delad placering fördelas procentuellt efter 

inkomst i respektive vårdnadshavares hushåll och att ändringen gäller från 

och med 1 januari 2018.  
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Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-25 § 161 

Arbetsutskottets beslut 2017-11-14 § 281 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 317 Dnr 2017/000512 003 

Arkivreglemente för Vimmerby kommun 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  anta föreliggande förslag till arkivreglemente för Vimmerby 

 kommun. 

Att kommunala bolagen uppdaterar sina respektive 

 bolagsordningar gällande arkivreglemente.  

Sammanfattning 

Vimmerby kommuns nuvarande arkivreglemente antogs av 

kommunfullmäktige 2010-05-31 § 99. Det har skett en del förändringar både 

gällande dokumenthantering så väl som arkivredovisning sedan 

arkivreglementet fastställdes 2010.  

 

Sedan 2017 är Vimmerby kommun en av kommunalförbundet Sydarkiveras 

18 medlemmar. Sydarkiveras huvuduppgift är att bevara elektronisk 

information för framtida generationer. Det innebär att Sydarkivera tar fram 

en digital plattform för slutarkivering. Detta är ett komplext och kostsamt 

åtagande som Vimmerby kommun bedömt att man inte klarar på egen hand.  

 

I förslag till nytt arkivreglemente delas ansvaret för arkivfrågorna mellan den 

gemensamma arkivmyndigheten Sydarkivera och den lokala 

arkivmyndigheten som är kommunstyrelsen. Detta innebär att 

kommunstyrelsen även fortsättningsvis är arkivmyndighet för det centrala 

pappersarkivet. Sydarkivera är gemensam arkivmyndighet för den 

elektroniska informationen för sina förbundsmedlemmar och ska utöva 

tillsyn över deras arkiv.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  anta föreliggande förslag till arkivreglemente för Vimmerby 

 kommun. 

Att kommunala bolagen uppdaterar sina respektive 

 bolagsordningar gällande arkivreglemente.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef 

Arkivreglemente Vimmerby kommun 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

Samtliga nämnder och bolag 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 318 Dnr 2017/000486 253 

Köpeavtal Del av Vimmerby 3:6 Östra Ceos Eklunds 
Företagscenter AB 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpeavtal för del av fastigheten 

Vimmerby 3:6, Östra Ceos industriområde, mellan Vimmerby kommun och 

Eklunds Företagscenter AB.  

Sammanfattning 

Kommunen äger exploateringsfastigheten Vimmerby 3:6 i Vimmerby 

kommun, som delvis är belägen i Östra Ceos industriområde. Kommunens 

avsikt är att när det är lämpligt försöka tillhandahålla tomtmark för att olika 

verksamheter ska kunna etablera sig i området. Köparen har framfört intresse 

om att få förvärva industrimark på Östra Ceos för sin verksamhet.    

Kommunen säljer till Eklunds Företagscenter AB del av fastigheten 

Vimmerby 3:6, Östra Ceos, Vimmerby kommun. Markområdets areal 

omfattar cirka 11 600 kvadratmeter. Köpeskillingen är 2 262 000 kronor. 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet bedömer försäljningen 

både gynnsam och säker att genomföra.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpeavtal för del av fastigheten 

Vimmerby 3:6, Östra Ceos industriområde, mellan Vimmerby kommun och 

Eklunds Företagscenter AB 

Beslutsunderlag 

Köpeavtal med tillhörande kartbilaga enligt ovanstående.  

Tjänsteskrivelse, Sandra Torvaldsson, Mark- och exploateringsingenjör 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

___________________ 
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§ 319 Dnr 2017/000229 261 

Köpeavtal del av Vimmerby 3:2, i anslutning till 
Samuelstorp Vimmerby 3:124 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpeavtal för del av fastigheten 

Vimmerby 3:2 mellan Vimmerby kommun och Erik Danielsson samt 

Therese Dahlström 

 

Sammanfattning 

Kommunen äger fastigheten Vimmerby 3:2, Vimmerby kommun. Köparna 

har framfört intresse om att få förvärva del av Vimmerby 3:2 för att kunna 

vidareutveckla sin gårdsfastighet Vimmerby 3:124, Samuelstorp, Vimmerby 

kommun. Köparna har för avsikt att fastighetsreglera in del av Vimmerby 

3:2 i fastigheten Vimmerby 3:124.    

 

Kommunen överlåter och försäljer del av fastigheten Vimmerby 3:2, i 

anslutning till Samuelstorp, Vimmerby 3:124, Vimmerby kommun, till Erik 

Danielsson samt Therese Dahlström. Markområdets areal omfattar cirka 6,7 

hektar. Dessa 6,7 hektar utgör cirka 2 hektar produktiv skogsmark, cirka 3 

hektar åkermark och cirka 1,7 hektar betesmark.  

 

Köpeskillingen är 500 000 kronor, baserat på externt värderingsunderlag. 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsenhet bedömer försäljningen 

både gynnsam och säker att genomföra. Har även fått muntligt godkännande 

i KSAU.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpeavtal för del av fastigheten 

Vimmerby 3:2 mellan Vimmerby kommun och Erik Danielsson samt 

Therese Dahlström 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sandra Torvaldsson, Mark- och exploateringsingenjör 

Köpeavtal med tillhörande kartbilaga enligt ovanstående.  
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

___________________ 
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§ 320 Dnr 2017/000444 214 

Detaljplan för Boken 2 och 6, Furan 3 samt del av 
Vimmerby 3:3 Kulturkvarteret Näs, Vimmerby kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

detaljplanen för Boken 2 och 6, Furan 3 samt del av Vimmerby 3:3, 

Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att ändra allmän platsmark (naturmark) till 

kvartersmark (besöksanläggning) för att kunna utveckla trädgårdarna på 

Astrid Lindgrens Näs.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

detaljplanen för Boken 2 och 6, Furan 3 samt del av Vimmerby 3:3, 

Vimmerby kommun.  

Beslutsunderlag 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Behovsbedömning 

Granskningsutlåtande 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-11-08 § 182 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 321 Dnr 2017/000533 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näs Kohagen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att ändra allmän platsmark (naturmark) till 

kvartersmark (naturområde) för att kunna utveckla besöksanläggningen 

Astrid Lindgrens Näs.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun, för vidare 

antagande av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Behovsbedömning 

Granskningsutlåtande 

Miljö- och byggnadsnämnden beslut 2017-11-08 § 184 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 322 Dnr 2017/000535 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Näs parkering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att ändra allmän platsmark (naturmark) till 

kvartersmark (parkering) för att kunna utveckla besöksanläggningen på 

Astrid Lindgrens Näs.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun.  

Beslutsunderlag 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Behovsbedömning 

Granskningsutlåtande 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-11-08 § 183 

Beslutet skickas till  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 323 Dnr 2016/000590 005 

Framtida organisation för Vimmerby fiber 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  genom denna avsiktsförklaring godkänna fortsatt arbete med 

 inriktningen till föreslagen organisation för fortsatt 

 fiberutbyggnad och att återkomma med ägardirektiv i januari 

 2018. 

Att  den nya organisationen ska träda i kraft 2018-01-01.  

Sammanfattning 

Det har sedan en längre tid förekommit brister i kontakter med kommunens 

invånare och företag p g a att det ej finns någon uppbyggd organisation som 

handskas med frågor inom sakområdet. Under den tidigare aktiva 

utbyggnadsdelen så ansvarade ITSAM för kundkontakter. En slutrapport 

kring projekten kommer att redovisas i december, 2017 för 

kommunfullmäktige kring de delar i kommunen som är färdigställda. 

Projekten är formellt avslutade och då kommer inte heller ITSAM ha kvar 

den samordnande funktionen. (I andra ITSAM-kommuner har heller inte 

ITSAM den rollen.) 

För närvarande ligger kommunens fortsatta utbyggnadsplaner i ett fryst läge 

med anledning av den ekonomiska situationen i kommunen. 

Det finns tre byalagsnät som överlåtits till Vimmerby kommun och som 

ligger i Vimmerby Fibernät AB. Det finns ett byalag i kommunen som fått 

ett beviljat statligt bidrag för utbyggnad. Det finns även andra 

kommuninvånare som hört av sig och vill diskutera ansökningar och plan för 

utbyggnad.  

Det fanns en uttalad politisk ambition att erbjuda fiber till företagen på det 

södra industriområdet i Vimmerby stad. Intresset visade sig dock vara svalt 

vid den inventering som genomfördes i början av 2017. De företag som 

inkom med en intresseanmälan har istället fått en offert utifrån bedömda 

förutsättningar som gäller för respektive företag.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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Att  genom denna avsiktsförklaring godkänna fortsatt arbete med 

 inriktningen till föreslagen organisation för fortsatt 

 fiberutbyggnad och att återkomma med ägardirektiv i januari 

 2018. 

Att  den nya organisationen ska träda i kraft 2018-01-01.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Carolina Leijonram, kommunchef 

Synpunkter från ITSAM 

Beslutet skickas till 

Kommunens nämnder och bolag 

ITSAM 

 

___________________ 
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§ 324 Dnr 2017/000415 002 

Redovisning av delegationsbeslut - arbetsutskottets 
åtgärder 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Sammanfattning 

Arbetsutskottet redovisar fattade delegationsbeslut för november månad.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14 

Arbetsutskottets protokoll 2017-11-28 

 

___________________ 
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§ 325 Dnr 2017/000498 006 

Återrapportering från inbjudan, möten och besök 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde redogör Tomas Peterson (M) för resan till 

Mukono, Uganda. 

Tomas Peterson (M) och Claes Wetterström (M) redogör för ett möte med 

EON. 

Helen Nilsson (S) redogör för ett möte med Socialdemokraterna i 

Stockholm.  

 

___________________ 
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§ 326 Dnr 2017/000002 000 

Inbjudningar 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Vid dagens sammanträde föreligger inga inbjudningar.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger inga inbjudningar 

 

___________________ 
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§ 327 Dnr 2017/000001 000 

Meddelanden 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger följande meddelande till handlingarna 

 

ITSAM direktionens beslut 2017-10-05 § 27 Delårsbokslut 

Regionförbundets beslut § 97 Delårsbokslut 

ITSAM Direktionens protokoll 2017-11-21 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-11-08 § 185 

 

___________________ 
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§ 328 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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§ 329 Dnr 2017/000538 308 

Gallring av handlingar gällande parkeringstillstånd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  gallra alla parkeringstillstånd och tillhörande handlingar som är 

 utfärdade innan den 2018-01-01 

Att all hantering av utfärdade av parkeringstillstånd för 

 rörelsehindrade behandlas digitalt i pr3-kort från och med 

 2018-01-01 

Att pappershandlingar rörande parkeringstillstånd för 

 rörelsehindrade som inkommer efter 2017-12-31 scannas in i 

 pr3-kort och därefter gallras.  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsavdelningen behöver göra ett omtag på hantering av 

ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade då det saknas 

struktur. Därför föreslås att alla parkeringstillstånd som har inkommit innan 

2018-01-01 gallras 3 år efter utfärdandedatum. Från och med 2018-01-01 

föreslås all hantering ske digitalt och sålunda så ska alla pappershandlingar 

scannas in i programmet och därefter gallras.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  gallra alla parkeringstillstånd och tillhörande handlingar som är 

 utfärdade innan den 2018-01-01 

Att all hantering av utfärdade av parkeringstillstånd för 

 rörelsehindrade behandlas digitalt i pr3-kort från och med 

 2018-01-01 

Att pappershandlingar rörande parkeringstillstånd för 

 rörelsehindrade som inkommer efter 2017-12-31 scannas in i 

 pr3-kort och därefter gallras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Maria Åkerö, trafikingenjör 

Beslutet skickas till 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 

Sydarkivera 

 

___________________ 
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§ 330 Dnr 2017/000544 340 

Utökning av verksamhetsområde för sanitärt spillvatten 
samt dricksvatten inom fritidsområdet vid Tobo 2:5, 
Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  fastigheterna inom Tobo-området som skall ingå i 

 verksamhetsområdet för Storebro samhälle med tillgång till 

 vattentjänsterna dricksvattenförsäljning samt 

 spillvattenanslutning, framgående av bilaga 1. 

Att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i det aktuella 

 området genom en allmän va-anläggning så länge behovet 

 finns kvar. 

Att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

 aktuellt kommunfullmäktigebeslut vunnit laga kraft. 

 

Sammanfattning 

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) är sedan 2010-01-01 huvudman 

för den kommunala 

vatten- och avloppsförsäljningen (VA) i Vimmerby kommun. 

Vid sjön Gissen ca. 2 km sydväst om Storebro samhälle finns ett 

fritidsområde som exploaterades på fastigheten To bo 2:5 i början på 1970-

talet. Området är beläget i direkt anslutning till sjön Gissens norra strand ca. 

400 meter sydost om Fredensborgs herrgård. Området omfattar totalt 41 

avstyckade fastigheter varav ca. 33 tomter är bebyggda. I dagsläget finns 

också ett antal fastighetsägare som är permanent boende i området. Området 

är för närvarande inte anslutet till huvudmannens verksamhetsområde för 

VA utan vatten och avlopp är tills vidare löst enskilt eller i form av enskilda 

gemensamhetsanläggningar av äldre datum. 

I den kommunala VA-planen som antogs av kommunfullmäktige 2013-11-

25, finns området Tobo vid sjön Gissen redovisat som ett prioriterat område 

med bostadsbyggnader i samlad grupp vilket snarast möjligt bör anslutas till 

kommunalt V A. To bo-området har med åren successivt blivit ett så kallat 
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omvandlingsområde och i den senaste revideringen till VA-planen som 

redovisats till länsstyrelsen i Kalmar län är området To bo vid sjön Gissen 

utpekat som ett omvandlingsområde som ska anslutas efter att 

verksamhetsområde fastställts. Tidplanen anger att anslutning är planerat år 

2018.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  fastigheterna inom Tobo-området som skall ingå i 

 verksamhetsområdet för Storebro samhälle med tillgång till 

 vattentjänsterna dricksvattenförsäljning samt  

 spillvattenanslutning 

Att  vattentjänsterna enligt ovan skall tillgodoses i det aktuella 

 området genom en allmän va-anläggning så länge behovet 

 finns kvar 

Att  föreslagen ändring av verksamhetsområdet ska gälla så snart 

 aktuellt kommunfullmäktigebeslut vunnit laga kraft.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse inkl. bilaga, Torbjörn Swahn, VD Vimmerby Energi & 

Miljö AB.  

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 

 


