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Beslutande Ledamöter 
Tomas Peterson (M), Ordförande 
Helen Nilsson (S), 1:e vice ordförande 
Magnus Gustafsson (M) 
Claes Wetterström (M) 
Kenneth Björklund (S) 
Peter Högberg (S) 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) 
Erik Paulsson (C) 
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09:00-16:15 § 42-64 
 
 
 
Jäv § 62 

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

 
09:30-12:00 § 42-47 
09:00-14:30 § 42-48 
Tjänstgörande § 62 
Tjänstgörande § 64-70 

Övriga närvarande Axel Stenbeck, kommunsekreterare 
Carolina Leijonram, kommunchef 
Birgitha Sahlin, förvaltningschef barn- och utbildning 
Anne-Cathrine Ingström, verksamhetschef förskola 
Mirja Holgersson, fritidssamordnare 
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Patrik Kinnbom, utvecklingschef 
Mattias Karlsson, ekonomichef 
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Ulf Nilsson (S), Regionförbundet 
Harald Hjalmarsson (M), Regionförbundet 
Leif Larsson (C), Regionförbundet 
Helen Nilsson, Regionförbundet 
Anna Carin Pålsson, Regionförbundet  
Nina Öhrn Persson, Regionförbundet  
Per Ålind, Regionförbundet 
 
 
 

 

Protokolljusterare Peter Högberg 

Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen, 2017-03-17 
 

Underskrifter 
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Paragrafer §§ 42-70 
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 Tomas Peterson  

Protokolljusterare 

  

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-03-07 

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-17 Datum då anslaget tas ned 2017-04-07 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Axel Stenbeck, kommunsekreterare  
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 § 42 Dnr 2017/000004 000 

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

Kommunstyrelsens beslut 

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

ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 43 Dnr 2015/000494 216 

Lokal- och platsbehov inom förskolan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  i avvaktan tills den nya förskolan i Vimmerby finns färdigställd 

ska den tillfälliga förskoleverksamheten i Vimmerby stad 

förläggas till området vid Lundens förskola 

att  ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att, i samråd med 

barn- och utbildningsförvaltningen utifrån behov beställa och 

iordningställa tillfälliga paviljonger för upp till sex stycken 

avdelningar inom kommunens förskoleverksamhet 

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

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

beslutet till förmån för eget yrkande.      

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde redogör Birgitha Sahlin, förvaltningschef barn- och 

utbildning och Anne-Cathrine Ingström, verksamhetschef förskola, för 

lokalbehov inom förskolan. 

 

Förslag till beslut 

Majoriteten yrkar 

att  i avvaktan tills den nya förskolan i Vimmerby finns färdigställd 

ska den tillfälliga förskoleverksamheten i Vimmerby stad 

förläggas till området vid Lundens förskola. 

att  ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att, i samråd med 

barn- och utbildningsförvaltningen utifrån behov beställa och 

iordningställa tillfälliga paviljonger för upp till sex stycken 

avdelningar inom kommunens förskoleverksamhet 

 

Centerpartiet yrkar 

att  ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att, i samråd med 

barn-och utbildningsförvaltningen beställa och iordningställa 
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tillfälliga paviljonger för upp till fyra stycken avdelningar inom 

förskoleverksamheten och parallellt med detta tar fram 

tillfälliga avdelningar som snabbare kan tas i bruk, jämfört med 

paviljonger för att åtgärda det akuta behovet av förskoleplatser 

 

Beslutsgång 

Två förslag föreligger. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 

att kommunstyrelsen bifaller majoritetens förslag.      

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Barn- och utbildningsnämnden      

 

___________________ 
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§ 44 Dnr 2017/000058 041 

Komplettering av investeringsplan 2017 samt 
överflyttning av investeringar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

att  godkänna reviderad investeringsbudget enligt föreliggande 

förslag.  

Sammanfattning 

I november 2016 godkändes budget 2017 av kommunfullmäktige. För att 

kunna slutföra de investeringsprojekt som påbörjats 2016 måste utrymme 

göras i nuvarande investeringsbudget. Totalt rör det sig om 7 582 tkr.   

Arbetsutskottet gav i januari samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att 

omprioritera i investeringsplanen inom beslutat investeringsram på 34,2 mkr. 

 

Ärendet diskuteras angående särskilda budgetposter. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta  

att  godkänna reviderad investeringsbudget enligt föreliggande 

förslag.  

Beslutsunderlag 

Reviderad Investeringsbudget 2017 behov 2021 plan 2030 

Arbetsutskottets beslut § 24 2017-01-31 

Kommunfullmäktiges beslut § 235 2016-11-28 

Budgetdokumentet 2017 med plan för 2018-2019 

Tjänsteskrivelse, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef 2017-02-21 Id 

55544 

Arbetsutskottets beslut § 47 2017-02-28 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

___________________ 
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§ 45 Dnr 2016/000317 821 

Antagande av taxa angående idrottsanläggningen 
Ceosvallen.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  anta förslaget för taxor på Ceosvallen beträffande konstgräset 

samt naturgräset under 2017. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  ge Utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till en 

fördelningsprincip vad gäller bokning utav konstgräset, 

naturgräset och omklädningsrum för 2017. Arbetsutskottet 

delegeras mandat att besluta i frågan. 

Att finansiering av antagen taxa sker inom kommunstyrelsens ram. 

Att matchtaxan börjar gälla när läktaren tas i bruk. 

 

Sammanfattning 

Utvecklingsavdelningen har, tillsammans med Peter Högberg, i uppgift att ta 

fram förslag till avtal med Vimmerby IF beträffande Ceosvallen. Efter dialog 

med kommunstyrelsens arbetsutskott har inriktningen för 2017 beslutats vara 

en kommunal taxa för både konstgräset samt naturgräset, som föreningar kan 

boka. Hela anläggningen på Ceosvallen skulle då både skötas och drivas 

kommunalt med vissa undantag.  

 

Mirja Holgersson, fritidssamordnare redogör i ärendet. 

Ärendet diskuteras angående taxan och städkostnad.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  anta förslaget för taxor på Ceosvallen beträffande konstgräset 

samt naturgräset under 2017. 

 

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 
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Att  ge Utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till en 

fördelningsprincip vad gäller bokning utav konstgräset, 

naturgräset och omklädningsrum för 2017. Arbetsutskottet 

delegeras mandat att besluta i frågan. 

Att finansiering av antagen taxa sker inom kommunstyrelsens ram. 

Att matchtaxan börjar gälla när läktaren tas i bruk.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning av intäkter Ceos 2017-02-22 

Tjänsteskrivelse, Mirja Holgersson, fritidssamordnare 2017-02-22 Id 55521 

Arbetsutskottets protokoll § 57 2017-02-28 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 46 Dnr 2016/000086 805 

Reglemente för samverksanfond för civilsamhället 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  anta riktlinjer för samverkansfond för civilsamhället. 

Att  delegera beslut för ansökta medel från fonden enligt förslaget 

som framgår i riktlinjerna.     

Att  en utvärdering ska göras inom sex månader. 

Sammanfattning 

2016-11-08 beslutades det om en Samverkansfond för civilsamhället och att 

ett regelverk skulle tas fram senast mars-april 2017. Tjänstemän på kultur- 

och fritidsenheten har gemensamt arbetat fram ett förslag.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att  anta riktlinjer för samverkansfond för civilsamhället. 

Att  delegera beslut för ansökta medel från fonden enligt förslaget 

som framgår i riktlinjerna.   

   

Peter Högberg (S) yrkar att en utvärdering av samverkansfonden ska göras 

till kommunstyrelsen inom sex månader. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag med 

Peter Högbergs (S) tilläggsyrkande.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslut KS § 349 

Riktlinjer för samverkansfond, Id 55164 

Tjänsteskrivelse, Mirja Holgersson, fritidssamordnare, 2017-02-20, Id 55165 

Arbetsutskottets protokoll § 58 2017-02-28 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen  

___________________ 
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§ 47 Dnr 2017/000131 805 

Återbetalning av lokalt aktivitetsstöd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  betala ut besparingen kultur- och fritidsnämnden genomförde 

2015-11-09 av LOK-stödet för hösten 2015 års 

sammankomster. Summan 106 960 kr fördelas på de berörda 

föreningarna. Finansiering sker via befintlig ram för 

oförutsedda medel.  

 

Sammanfattning 

2015-11-09 beslutade dåvarande Kultur- och fritidsnämnden, pga. 

besparingar, att sänka det lokala aktivitetsstödet till idrottsföreningar från 

70kr per sammankomst till 50kr per sammankomst och att sammankomster 

hösten 2015 skulle behandlas efter de regler som började gälla från och med 

2016-01-01.  

Vimmerby tennisklubb har därefter skickat in en skrivelse där de anser att 

beslutet strider mot kommunallagen som säger att inga retroaktiva beslut av 

negativ karaktär för kommuninvånarna får fattas.  

Kultur- och fritidsenheten har därefter varit i kontakt med två oberoende 

jurister i frågan där utlåtandet från dem båda bifaller föreningens skrivning.  

Mellanskillnaden som sparades in i och med sänkningen av bidraget uppgår 

till totalt 106 960kr för samtliga idrottsföreningar. Finansiering för 

utbetalning sker via befintlig ram för oförutsedda medel. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att  betala ut besparingen kultur- och fritidsnämnden genomförde 

2015-11-09 av LOK-stödet för hösten 2015 års 

sammankomster. Summan 106 960kr fördelas på de berörda 

föreningarna. Finansiering sker via befintlig ram för 

oförutsedda medel.  
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Helen Nilsson (S) och Erik Paulsson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens beslut KFN § 107 Dnr 2015/2  

Skrivning Vimmerby tennisklubb Dnr 2016/4 

Tjänsteskrivelse, Mirja Holgerson, fritidssamordnare, 2017-02-20 

Arbetsutskottets protokoll § 60 2017-02-28 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen (för vidare distribution till föreningarna) 

Ekonomiavdelningen  

      

 

___________________ 
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§ 48 Dnr 2017/000047 000 

Regional utvecklingsstrategi 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger information om Regional 

Utvecklingsstrategi (RUS). Från Regionförbundet deltar Ulf Nilsson (S), 

ordförande, Harald Hjalmarsson (M), vice ordförande, Leif Larsson (C), 

Helen Nilsson, förbundsdirektör, Anna Carin Pålsson, Nina Öhrn Persson 

och Per Ålind. 

 

Från Vimmerby kommun deltar Patrik Kinnbom, utvecklingschef, Mattias 

Karlsson, ekonomichef, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, Anders 

Degerman enhetschef folkhälsa.  

 

___________________ 
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§ 49 Dnr 2016/000643 803 

Redovisning av Folkhälsopolitiskt forum 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Anders Degerman, enhetschef folkhälsa, redogör om senaste LUPP-

undersökningen samt statistik från Kulturskolan och Fabriken.      

 

___________________ 
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§ 50 Dnr 2016/000581 106 

Regional samverkan kring ungas uppväxt 2017-2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  godkänna förslaget om regional samverkan från 

Regionförbundet Kalmar län 2017-2019. 

Att  finansiering sker via utvecklingsavdelningens budget.     

Sammanfattning 

Vimmerby har genomfört Lupp sedan 2005. Lupp ger en bra bild av ungas 

uppväxtvillkor men är framför allt ett bra underlag för arbeta vidare med 

ungdomsfrågorna. Lupp ger en gemensam utgångspunkt för unga, 

tjänstemän och politiker.  

De senaste Lupp undersökningarna har genomförts med stöd av 

regionförbundet, som bidragit med stöd i form av nätverk mellan de 

deltagande kommunerna samt Linnéuniversitetet. Regionförbundets stöd är 

även viktigt för uppföljningen av resultatet då de kan ge stöd i enskilda 

områden såsom arbetet med delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  godkänna förslaget om regional samverkan från 

Regionförbundet Kalmar län 2017-2019. 

Att  finansiering sker via utvecklingsavdelningens budget.     

Beslutsunderlag 

Förslag till kommunerna ang. Regional samverkan kring ungas uppväxt 

2017-2019. 2016-11-11. Id 53955  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-03-02, Id 55683 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Regionförbundet Kalmar Län 

 

___________________ 
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§ 51 Dnr 2016/000671 861 

Ansvar och budget för framtida nationaldagsfirande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att ge uppdrag till utvecklingsavdelningen för firandet av 

nationaldagen 

Att budget för firandet 2017 fastslås till 40 000 kr 

Att budget för firandet finns avsatt i utvecklingsavdelningens 

budget från och med 2018  

Att besluta om inköp för komplettering av ljudanläggning för 25 

000 kr 

Att  renovera och rusta upp scenen för 15 000 kr. Därefter utreda 

möjligheterna att bygga en ny funktionell scen. 

Att finansiering sker via kommunstyrelsens oförutsedda medel 

2017.  

 

Sammanfattning 

Ansvaret för firandet av Nationaldagen har sedan en tid tillbaka legat på 

kultur- och fritidsenheten, tidigare kultur- och fritidsförvaltningen. Med ett 

tydligare uppdrag med syfte och förväntningar kan firandet bli den folkfest 

som många eftersöker och förväntar sig. 

Syftet med firandet bör i första hand vara att skapa god stämning, 

sammanhållning och gemenskap. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Att ge uppdrag till utvecklingsavdelningen för firandet av 

nationaldagen 

Att budget för firandet 2017 fastslås till 40 000 kr 

Att budget för firandet finns avsatt i utvecklingsavdelningens 

budget från och med 2018  

Att besluta om inköp för komplettering av ljudanläggning för 25 

000 kr 
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Att  renovera och rusta upp scenen för 15 000 kr. Därefter utreda 

möjligheterna att bygga en ny funktionell scen. 

Att finansiering sker via kommunstyrelsens oförutsedda medel 

2017.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anders Degerman, enhetschef folkhälsa, 2017-02-16 Id 

55380 

Arbetsutskottets beslut § 59 2017-02-28 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 52 Dnr 2016/000602 109 

Motion om sommaraktiviteter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  motionen anses besvarad då utvecklingsavdelningen påbörjat 

planeringen av sommaren 2017 

Att  avslå förslaget om att prioritera vistelse vid badsjöar under 

sommaraktiviteterna 

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C), Erik Paulsson (C) och Peter Fjällgård (V) 

reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

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

sommaraktiviteter för barn och unga i kommunen. Under sommaren 2016 

arrangerades sommaraktiviteter för barn och unga i kommunen på ett nytt 

sätt och delvis finansierat med medel från staten. Sommarens aktiviteter har 

utvärderats och vissa förbättringsområden har identifierats. En viktig 

förutsättning är en tidig dialog mellan kommunen, föreningsliv och 

näringsliv och planering.  

Centerpartiet föreslår genom denna motion att utvecklingsavdelningen 

snarast planerar för 2017 års sommaraktiviteter i samverkan med 

föreningsliv och näringsliv och att vistelse vid badsjö under ordnade former 

prioriteras vid samordningen av sommaraktiviteter.   

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  motionen anses besvarad då utvecklingsavdelningen påbörjat 

planeringen av sommaren 2017 

Att  avslå förslaget om att prioritera vistelse vid badsjöar under 

sommaraktiviteterna 
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Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till motionen i sin helhet med 

motiveringen att vistelse vid badsjö under ordnade former kan genomföras i 

närmare samarbete med föreningsliv och andra aktörer 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

bifaller föreliggande förslag.      

      

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 54108  

Kommunfullmäktiges beslut KF § 255 2016-11-28  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-08, Id 54386 

Tjänsteskrivelse, Anders Degerman, 2017-02-03 Id 55076 

Arbetsutskottets beslut § 55 2017-02-28 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ingela Nilsson Nachtweij   

 

 

___________________ 
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§ 53 Dnr 2016/000616 109 

Motion om politisk organisation i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Reservationer 

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

beslutet.  

 

Sammanfattning 

Centerpartiet föreslår i en motion att kommunstyrelsen ska inrätta ett 

samhällsbyggnadsutskott samt ett utvecklingsutskott med start 2017-03-01. 

Centerpartiet anser att nuvarande arbetsutskott inte hinner med att bereda 

alla ärenden som ska verkställas samt att det är svårt för fyra ledamöter att 

hålla kontakten och vara insatt i så många frågor under olika 

verksamhetsområden på en och samma gång. Det anses behövas en bredare 

och mer funktionell organisation inom kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Erik Paulsson (C) yrkar bifall till motionen 

Helen Nilsson (S) yrkar avslag till motionen 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

bifaller föreliggande förslag.      

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 54165 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 260 2016-11-28  

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-08, Id 54387 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 22(48) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Arbetsutskottets beslut KSAU § 278 2016-12-19 

Remissvar Kristdemokraterna 2017-01-30 Id 55191 

Remissvar Vänsterpartiet 2017-02-02 Id 55228 

 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Erik Paulsson (C)      

 

___________________ 
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§ 54 Dnr 2015/000465 109 

Motion om att söka LONA-bidrag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med miljö- och byggnadsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Caroline Axelsson, MP, har lämnat in en motion om att söka LONA-bidrag i 

syfte att öka miljömedvetenheten hos medborgare och medarbetare i 

Vimmerby kommun. LONA är ett statligt bidrag och står för Lokala 

Naturvårdsprojekt. Caroline Axelsson yrkar att fullmäktige beslutar att 

kommunen ska söka bidrag till lokalt naturvårdsprojekt för 

kunskapsuppbyggnad, information, folkbildning och annan 

kunskapsspridning. 

LONA-bidraget är avsett för naturvårdsåtgärder med inslag av friluftsliv. Det 

föreslagna projektet är inte naturvårdsrelaterat.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med miljö- och byggnadsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

      

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 13 2017-01-18 

Kommunstyrelsens beslut § 17 2016-01-12 

Kommunfullmäktiges beslut § 284 2015-11-23 

Motion, Caroline Axelsson (MP), 2015-11-13, Id 49318 

 

Beslutet skickas till 

Caroline Axelsson 

Miljö- och byggnadsnämnden      

 

___________________ 
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§ 55 Dnr 2016/000647 109 

Motion - sänk avgiften för att pröva strandskyddet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.  

Ajournering 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) begär ajournering  

Sammanfattning 

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

har väckt motion om att sänka avgifter för att pröva strandskyddet. Från 

olika håll uttalas att ambitionen är att hålla hela Sverige levande. Det är 

nödvändigt att landsbygdskommuner ges möjlighet att utnyttja de fördelar 

och resurser som finns genom att erbjuda ett boende nära sjöar och 

vattendrag. 

 

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

yrkar att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att 

lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära 

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

 

Vid arbetsutskottets sammanträde informerades om att ca 15 stycken 

ansökningar kommer in per år. Vilket innebär en kostnad på ca 90 tkr per år. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med miljö- och byggnadsnämnden, 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Claes Wetterström (M) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

bifaller Claes Wetterströms (M) förslag.      
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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  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 34 2017-02-08 

Arbetsutskottets beslut § 53 2017-02-28 

 

Beslutet skickas till 

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

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

___________________ 
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§ 56 Dnr 2016/000618 109 

Motion om utvärdering av samverkan mellan Hultsfreds 
och Vimmerby kommuner rörande gemensam 
nämnd/förvaltning inom miljö- och byggområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.  

 

Sammanfattning 

Micael Glennfalk (M) har genom motion väckt frågan om utvärdering av 

samverkan mellan Hultsfreds och Vimmerby kommuner rörande gemensam 

nämnd/förvaltning inom miljö- och byggområdet.  

 

Micael Glennfalk (M) yrkar att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 

som huvudman för undersökningen att  

1. lägga ut uppdraget på extern part att omgående utvärdera samarbetet. 

2. att utvärderingen sker genom djupintervjuer vid personligt möte eller per 

telefon och inte enbart genom ett frågeformulär med ja/nej-svar. 

3. att på grund av tidsbristen utvärderingen görs skyndsamt då eventuell 

uppsägningstid av samarbetsavtalet är två år. 

4. att utvärderingen inte delegeras till nämnden eller förvaltningen att själva 

hantera utan handlas upp av kommunstyrelsen för att redovisas direkt till 

kommunfullmäktige, gärna med förslag på om avtalet ska sägas upp, 

omförhandlas eller vara kvar oförändrat.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att motionen anses vara besvarad av följande skäl; 

• Revisorernas granskning av sammanslagningen kring miljö- 

och byggsamverkan bedömer att Hultsfred-Vimmerby miljö- 

och byggnadsnämnd bedriver en ändamålsenlig och 

ekonomiskt tillfredsställande verksamhet. 
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• Förvaltningen följer löpande upp och anpassar 

utvecklingsarbetet i och med att man finns med i SKL:s 

"löpande insikt". 

• Att kommunledningar i Vimmerby kommun och Hultsfreds 

kommun, 4 ggr/år samråder och tar del av 

nämndens/förvaltningens resultat utifrån balanserad styrning. 

Någon uppsägning har inte tidigare berörts och berördes inte 

heller på det senaste samrådet i februari, 2017 och bedöms 

därför inte vara aktuell. 

 

Claes Wetterström (M) yrkar avslag till föreliggande förslag (bifall till 

motionen). 

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

 

Beslutsgång 

Ett bifallsyrkande och ett avslagsyrkande föreligger. Ordförande ställer 

förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Claes 

Wetterströms (M) bifallsyrkande. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) begär votering.   

 

Ordförande finner, efter votering, att kommunstyrelsen bifaller Claes 

Wetterströms (M) bifallsyrkande.     

 

Omröstningsresultat 

Ja står för bifall till arbetsutskottets förslag 

Nej står för bifall till Claes Wetterströms (M) förslag 

 

Helen Nilsson Ja 

Magnus Gustafsson Nej 

Claes Wetterström Nej 

Kenneth Björklund Ja 

Peter Högberg Avstår 

Peter Fjällgård Nej 

Ingela N Nachtweij Ja 

Erik Paulsson Ja 

Tomas Peterson Nej 

 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Micael Glennfalk (M), Id 54167 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 261 2016-11-28 
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Granskning av Hultsfred – Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd Dnr 

2016/261, 2016-04-20 

Mötesanteckningar Samrådsmöte Vimmerby-Hultsfred 2017-02-17 

Tjänsteskrivelse, Carolina Leijonram, kommunchef 2017-02-21 Id 55541 

 

Beslutet skickas till 

Micael Glennfalk 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen      

 

___________________ 
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§ 57 Dnr 2016/000470 291 

Försäljning av Pelarne skola 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att I första hand ska fastigheten erbjudas till försäljning till den 

lokala hembygdsföreningen för en symbolisk köpekilling av en 

krona.  

Att Om hembygdsföreningen tackar nej till köpet ska fastigheten 

värderas och säljas på öppna marknaden.  

Att kommunen inte genom försäljning till hembygdsföreningen 

eller försäljning på öppna marknaden förbinder sig till någon 

framtida förpliktelse eller framtida återhyrning av hela eller 

delar av fastigheten eller lokalerna. 

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

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

beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 

Förskolans fastighet ägs av Vimmerby kommun och ingår i kommunens 

fastighetsbestånd.  

Förskolans verksamhet i lokalerna har i brist på barnunderlag upphört.  

Diskussioner om en försäljning har länge pågått i kommunen varför inga 

speciella satsningar har gjorts under senare åren. Byggnaden har ett eftersatt 

underhåll och den värms upp med oljepanna idag. Behov av upprustning av 

byggnaden och byte av uppvärmningssystem till en effektivare och 

miljövänligare föreligger.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att I första hand ska fastigheten erbjudas till försäljning till den 

lokala hembygdsföreningen för en symbolisk köpeskilling av 

en krona.  
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Att Om hembygdsföreningen tackar nej till köpet ska fastigheten 

värderas och säljas på öppna marknaden.  

Att kommunen inte genom försäljning till hembygdsföreningen 

eller försäljning på öppna marknaden förbinder sig till någon 

framtida förpliktelse eller framtida återhyrning av hela eller 

delar av fastigheten eller lokalerna. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar avslag till föreliggande förslag och 

istället att utvecklingsavdelningen genomför en förstudie i samverkan med 

föreningsliv och näringsliv om möjlig användning av Pelarne skola. 

Förstudien bör i möjligaste mån finansieras av externa medel.   

Beslutsgång 

Ett bifallsyrkande och ett avslagsyrkande föreligger. Ordförande ställer 

förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande 

förslag.  

Ingela Nilsson Nachtweij (C) begär votering. 

Ordförande finner, efter votering, att kommunstyrelsen bifaller föreliggande 

förslag.      

 

Omröstning 

Ja står för bifall till arbetsutskottets förslag 

Nej står för bifall till Ingela Nilsson Nachtweijs (C) förslag 

 

Helen Nilsson Ja 

Magnus Gustafsson Ja 

Claes Wetterström Ja 

Kenneth Björklund Ja 

Peter Högberg Ja 

Peter Fjällgård Nej 

Ingela N Nachtweij Nej 

Erik Paulsson Nej 

Tomas Peterson Ja 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2016-03-15 

Barn och utbildningsnämndens beslut från sammanträdet 2016-03-23 

Tjänsteskrivelse Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, 2017-01-30 Id 

55337 

Arbetsutskottets beslut § 45 2017-02-28 

 

Beslutet skickas till 
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Barn och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsavdelningen  

Ekonomiavdelningen 

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 32(48) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58 Dnr 2016/000678 005 

Remiss angående policy för informationssäkerhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget.  

 

Sammanfattning 

En ny version av Policy för informationssäkerhet är framtagen av ITSAM 

och de önskar våra synpunkter. 

Ärendet har varit ute på remiss hos Barn- och utbildningsförvaltningen, 

Socialförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen samt kommunala 

bolagen Vimarhem och Vimmerby Energi och Miljö. 

Remissperioden har varit under perioden 2016-12-23 – 2017-02-21 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta yttrandet som sitt 

eget.  

Beslutsunderlag 

Policy för informationssäkerhet (0:0:0) 

Yttrande om policy för informationssäkerhet (Barn- och 

utbildningsförvaltningen) 

Tjänsteskrivelse, Stefan Malmborg, webbstrateg, 2017-02-08 Id 55198 

Arbetsutskottets beslut § 50 2017-02-28 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet ITSAM 

 

___________________ 
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§ 59 Dnr 2017/000075 007 

Svar på revisionsrapport - Granskning av kultur- och 
fritidsverksamheten Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  godkänna utvecklingsavdelningens redogörelse och förslag på 

åtgärd. 

Att  överlämna skrivelsen som svar till kommunens revisorer. 

 

Protokollsanteckning 

Centerpartiet lämnar in följande protokollsanteckning. 

I enlighet med Centerpartiets motion vill vi påtala nyttan med ett utskott 

underställt kommunstyrelsen som hanterar kultur- och fritidsfrågor  

 

Sammanfattning 

På uppdrag av revisorerna har PwC genomfört en granskning av kultur- och 

fritidsverksamheten. 

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2016 att avveckla kultur- och 

fritidsnämnden och föra över verksamheten till kommunstyrelsen och dess 

förvaltning. Inom kommunstyrelsens förvaltning finns numera en 

utvecklingsavdelning som omfattar kultur- och fritidsenheten. Kultur- och 

fritidsenhetens uppdrag omfattar bland annat fritidsverksamhet, drift av 

kommunala idrotts- och fritidsanläggningar, föreningskontakter och 

föreningsutveckling, bidrag och anslag till studieförbund, 

biblioteksverksamhet och kulturskolans verksamhet. 

 

Revisorerna har i sin riskanalys bland annat uppmärksammat hur före detta 

kultur- och fritidsnämnden hanterat stödet till föreningar. Med anledning av 

organisationsförändringen och gjorda iakttagelser har revisorerna beslutat att 

granska om kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kultur- och 

fritidsverksamheten kan bedömas vara tillräcklig. 
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Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att  godkänna utvecklingsavdelningens redogörelse och förslag på 

åtgärd. 

Att  överlämna skrivelsen som svar till kommunens revisorer. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsverksamheten, Vimmerby 

kommun 

Tjänsteskrivelse, Patrik Kinnbom, utvecklingschef, 2017-02-20 

Arbetsutskottets beslut § 49 2017-02-28 

 

Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 

Kommunfullmäktiges presidium 

 

 

___________________ 
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§ 60 Dnr 2017/000102 024 

Arvoden till förtroendevalda 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  godkänna årlig uppräkning av arvoden för förtroendevalda i 

Vimmerby kommun 2017 enligt föreliggande förslag.  

 

Sammanfattning 

Förtroendevaldas arvoden ska årligen räknas upp i relation till riksdagsmans 

arvode och i nuvarande förslag finns också andra förändringar.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna årlig uppräkning av arvoden för förtroendevalda i Vimmerby 

kommun 2017 enligt föreliggande förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Monica Bergh, HR-chef, 2017-01-31 Id 55199 

Bestämmelser om ersättningar 2017-01-31 Id 55200 

Bilaga till bestämmelser 2017-01-31 Id 55201 

 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 

Förvaltningar 

 

 

___________________ 
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§ 61 Dnr 2017/000077 024 

Förslag på delegation för utbetalning av arvode till 
ledamot och ersättare i kommunstyrelsen och 
arbetsutskottet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att beslut om arvodesutbetalning gällande paragraf § 2 punkt 4-10, delegeras 

till arbetsutskottet.  

Sammanfattning 

Enligt gällande arvodesbestämmelser får en nämnd inte betala ut arvode utan 

särskilt nämndbeslut. Vid kommunstyrelsens sammanträde i februari 

framkom det önskemål om att delegera beslut om arvodesutbetalning till 

arbetsutskottet. Vid arbetsutskottets sammanträde 2017-02-28 fick 

kommunsekreteraren i uppdrag att ta fram ett förslag om att delegera 

beslutsfattandet till arbetsutskottet. När delegationsordningen revideras 

nästkommande gång kommer följande beslut tas med. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att beslut om arvodesutbetalning gällande paragraf § 2 punkt 4-10, delegeras 

till arbetsutskottet.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 35 2016-02-29  

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-03-01 Id 55656 

Beslutet skickas till 

Therese Jigsved, kanslijurist 

Axel Stenbeck, kommunsekreterare 

Personalavdelningen 

 

 

___________________ 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 37(48) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62 Dnr 2016/000418 009 

Borgerlig vigsel i Vimmerby kommun - arvode och 
avgifter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna föreliggande förslag till bestämmelser om arvode 

och avgift vad gäller borgerlig vigsel i Vimmerby kommun 

att  finansiering sker inom kommunstyrelsens budget. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  godkänna föreliggande förslag till rutiner för borgerlig vigsel i 

Vimmerby kommun.  

Anmälan om jäv 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

Sammanfattning 

Arbetsutskottet beslutade 2017-02-14, KSAU § 42 att Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) och Therese Jigsved, kanslijurist ges i uppdrag att ta fram 

förslag på vigselförrättare samt se över frågor kring arvode och taxa för 

borgerlig vigsel under innevarande mandatperiod. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna föreliggande förslag till bestämmelser om arvode 

och avgift vad gäller borgerlig vigsel i Vimmerby kommun 

att  finansiering sker inom kommunstyrelsens budget. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

att  godkänna föreliggande förslag till rutiner för borgerlig vigsel i 

Vimmerby kommun.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-14, KSAU § 42 

Bestämmelser om arvode och avgift vad gäller borgerlig vigsel i Vimmerby 

kommun, Id 55476 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 38(48) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-02-14 Id 52509 

Arbetsutskottets beslut § 51 2017-02-28 

Beslutet skickas till 

Therese Jigsved, kanslijurist 

Ingela Nilsson Nachtweij      

 

 

___________________ 
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§ 63 Dnr 2014/000256 112 

Borgerliga vigselförrättare mandatperioden 2015-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att länsstyrelsen i Kalmar län beslutar att 

entlediga följande personer från sitt uppdrag som borgerlig vigselförrättare: 

 

Micael Glennfalk (M) 

 

Annika Högberg (S) 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår att länsstyrelsen i Kalmar län utser följande 

personer till borgerlig vigselförrättare för resterande delen av 

mandatperioden 2015-2018: 

 

Marie-Charlotte Nicholson (M) 

 

Helen Nilsson (S) 

 

Kent Skaate 

Sammanfattning 

Behov finns därför att nominera ett antal nya vigselförrättare för resterande 

delen av perioden 2015-01-01-- 2018-12-31. 

 

Arbetsutskottet beslutade 2017-02-14 att Ingela Nilsson Nachtweij (C) och 

Therese Jigsved, kanslijurist ges i uppdrag att ta fram förslag på 

vigselförrättare. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att länsstyrelsen i Kalmar län beslutar att 

entlediga följande personer från sitt uppdrag som borgerlig vigselförrättare: 

 

Micael Glennfalk (M) 

 

Annika Högberg (S) 
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Kommunstyrelsen föreslår att länsstyrelsen i Kalmar län utser följande 

personer till borgerlig vigselförrättare för resterande delen av 

mandatperioden 2015-2018: 

 

Marie-Charlotte Nicholson (M) 

 

Helen Nilsson (S) 

 

Kent Skaate 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2014-11-18, KS § 381  

Begäran om entledigande från Annika Högberg (S), Id 54559 

Begäran om entledigande från Micael Glennfalk (M), Id 55721 

Arbetsutskottets beslut 2017-02-14, KSAU § 42 

Beslutet skickas till 

Therese Jigsved, kanslijurist      

 

___________________ 
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§ 64 Dnr 2017/000100 000 

Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen 
2017  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för energi- och 

klimatrådgivning i Vimmerby, Hultsfred och Högsby kommuner 2017.  

 

Sammanfattning 

Energi- och klimatrådgivningen har till uppgift att förmedla opartisk och 

lokalt anpassad information om hur privatpersoner, företag och 

organisationer kan minska sin klimatpåverkan. Detta arbete inriktas på 

energieffektivisering och främjandet av förnyelsebara energikällor. 

Vimmerby, Hultsfred och Högsby har valt att göra en överenskommelse om 

att gemensamt söka bidrag till rådgivning i de tre kommunerna. Tjänsten 

kommer att vara placerad hos Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

(ÖSK).   

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta verksamhetsplanen 

för energi- och klimatrådgivning i Vimmerby, Hultsfred och Högsby 

kommuner 2017.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan, 2017-01-30 

Överenskommelse Energi- och klimatrådgivningen, 2017-01-30 

Bekräftelse på mottagen ansökan, 2017-01-30 

Ansökan till Energimyndigheten om finansiering, 2017-01-30  

Arbetsutskottets beslut § 40 2017-02-14 

Beslutet skickas till 

Emma Jonsson, VEMAB      

 

___________________ 
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§ 65 Dnr 2016/000371 046 

Ändrade riktlinjer för Bröderna Lejonhjärtas stipendium 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Bröderna Lejonhjärtas stipendium utdelas till 

elev i årskurs 9 och att det även kan utdelas till en elevgrupp eller en klass i 

årskurs 9.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har instiftat ett nytt stipendium med utdelning från och 

med läsåret 2016/2017 (KS § 252, 2016-06-13). Stipendiet ska delas ut till 

en elev i åk 7 på Vimarskolan respektive Astrid Lindgrens skola som visat 

prov på mod under året, i Jonatan och Karl Lejonhjärtas anda. Barn- och 

utbildningsnämnden fick uppdraget att utforma riktlinjerna för stipendiet och 

beslutade att likabehandlingsgrupperna på Vimarskolan åk 7-9 respektive 

Astrid Lindgrens skola åk 7-9 utser en elev varje skola som ska tilldelas 

Bröderna Lejonhjärtas stipendium. 

Skolledningen på Vimarskolan respektive Astrid Lindgrens skola har till 

nämnden framfört önskemål om ändringar i riktlinjerna.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Bröderna Lejonhjärtas stipendium utdelas till 

elev i årskurs 9 och att det även kan utdelas till en elevgrupp eller en klass i 

årskurs 9.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 6 2017-01-25 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 
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§ 66 Dnr 2017/000127  

Framtida deltagande i Earth Hour 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  Vimmerby kommun ska uppmärksamma kampanjen Earth 

Hour lördagen den 25 mars klockan 20:30-21:30 genom att 

anmäla deltagande till Världsnaturfonden WWF.  

Att  Vimmerby Energi & Miljö AB uppmanas att dels släcka 

gatubelysning i Vimmerby stad och dels släcka ner Stadshuset 

under Earth Hour klockan 20:30-21:30 lördagen den 25 mars. 

Att  ovanstående hantering av Earth Hour gäller framöver tills nytt 

beslut i frågan fattas. 

Sammanfattning 

Världsnaturfonden WWF:s kampanj Earth Hour äger rum den 25 mars 

klockan 20:30 till 21:30 lokal tid över hela jorden. För elfte året i rad 

anordnar Världsnaturfonden WWF Earth Hour som är världens största 

kampanj för miljön. Kampanjen som i Sverige vänder sig till offentlig 

sektor, företag och privatpersoner syftar till att engagera människor i energi- 

och klimatfrågan genom att släcka ljuset under en timme.  

En kommuns möjlighet till att delta i Earth Hour är flera. En nedsläckning av 

byggnader eller gatubelysning är ett tydligt deltagande. Förra året deltog 

Vimmerby kommun genom att släcka ner enligt ovan förslag till beslut. 

Vimmerby Energi & Miljö AB uppmanades även då att utföra nedsläckning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  Vimmerby kommun ska uppmärksamma kampanjen Earth 

Hour lördagen den 25 mars klockan 20:30-21:30 genom att 

anmäla deltagande till Världsnaturfonden WWF.  

Att  Vimmerby Energi & Miljö AB uppmanas att dels släcka 

gatubelysning i Vimmerby stad och dels släcka ner Stadshuset 

under Earth Hour klockan 20:30-21:30 lördagen den 25 mars. 

Att  ovanstående hantering av Earth Hour gäller framöver tills nytt 

beslut i frågan fattas. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Arvid Lindblad, hållbarhetsstrateg, 2017-02-14 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

Hultsfred-Vimmerby Miljö- och byggnadsförvaltning 

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 45(48) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67 Dnr 2017/000146 002 

Delegationsbeslut redovisning mark och 
exploateringsingenjören 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delegationsbeslut av mark- och 

exploateringsingenjören.  

 

Sammanfattning 

Sandra Torvaldsson, mark- och exploateringsingenjör, redovisar fattade 

delegationsbeslut enligt antagen delegationsordning KS § 95 2016-03-01 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut, Sandra Torvaldsson, mark- och 

exploateringsingenjör, 2017-03-01 Id 55652 

 

___________________ 
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§ 68 Dnr 2017/000001 000 

Meddelanden 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger följande meddelande till handlingarna 

 

Arbetsutskottets protokoll 2017-02-28 

Arbetsutskottets protokoll 2017-02-14 

Statistik sjukfrånvaro januari 2017 

Årsredovisning arbetsmiljö kommunstyrelseförvaltningen 2016 

Regionförbundets styrelseprotokoll 2017-02-16 

Möjlighet till dialog med Utredningen om kommunal planering för bostäder  

Inbjudan till Unga möter beslutsfattare, 2017-04-04 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-02-08 § 33 

 

 

___________________ 
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§ 69 Dnr 2017/000002 000 

Inbjudningar 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att  arvodera Peter Högberg vid deltagande vid utdelning av 

litteraturpris för Astrid Lindgrens minne i Stockholm den 4 

april.   

Att arvodera Daniel Nestor vid deltagande på Society lab den 19 

april.     

Beslutsunderlag 

Inbjudan till litteraturprisutdelning av Astrid Lindgrens minne. 

Inbjudan till Society lab      

Beslutet skickas till 

Peter Högberg 

Daniel Nestor 

Liselott Frejd, administratör      

 

___________________ 
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§ 70 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.  

 

___________________ 

 


