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 § 136 Dnr 2017/000004 000 

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

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Tomas Peterson (M) att, tillsammans med 

ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 137 Dnr 2017/000057 041 

Fördelning av driftramar år 2018 med plan 2019 - 2020 
samt förslag till investeringsram 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

1) att anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2018 samt plan 

2019 -2020. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 2017.  

 

2) att anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2018, vilket 

innebär att nettokostnaderna budgeteras till 904,8 miljoner kronor. 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2017 som 

även påverkar 2018, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnad, internhyror, 

löner och omföringar. 

 

3) att anta förslag till investeringsram 2018 till 35 miljoner kronor.  

 

4) att anta årets resultat till 20,2 miljoner kronor. 

 

5) att anta förslag till tre övergripande finansiella mål: 

 

o Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till 2 procent av skatter 

och generella statsbidrag. 

o Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med 15,8 miljoner 

kronor via amortering 

o Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar 

ska uppgå 100 procent.  

 

6) att anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd 

tidplan återkomma med nämndsplaner med mål och verksamhet för år 2018, 

samt investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa i 

ett samlat budgetdokument för år 2018.   
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Sammanfattning 

Vimmerby kommun redovisar för året 2016 ett överskott på 19 miljoner 

kronor. Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till resultatbudget för 

2018 och plan 2019-2020 . Förslaget är beräknat med en oförändrad 

skattesats. Beslut om slutlig nivå på skatten beslutas senast i 

kommunfullmäktige i november 2017.   

 

Vid dagens arbetsutskott redogör Mattias Karlsson, ekonomichef och Jakob 

Bank, controller i ärendet. 

Carolina Leijonram, kommunchef redogör från gårdagens Cesam-

sammanträde (möte med fackliga representanter) där budgetramarna 

presenterades och diskuterades.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

1) att anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2018 samt plan 

2019 -2020. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 2017.  

 

2) att anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2018, vilket 

innebär att nettokostnaderna budgeteras till 904,8 miljoner kronor. 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2017 som 

även påverkar 2018, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnad, internhyror, 

löner och omföringar. 

 

3) att anta förslag till investeringsram 2018 till 35 miljoner kronor.  

 

4) att anta årets resultat till 20,2 miljoner kronor. 

 

5) att anta förslag till tre övergripande finansiella mål: 

 

o Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till 2 procent av skatter 

och generella statsbidrag. 

o Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med 15,8 miljoner 

kronor via amortering 

o Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar 

ska uppgå 100 procent.  

 

6) att anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd 

tidplan återkomma med nämndsplaner med mål och verksamhet för år 2018, 

samt investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa i 

ett samlat budgetdokument för år 2018.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank, controller, 2017-05-17 Id 56818 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomiavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 138 Dnr 2017/000122 008 

Nordenmöte 2017 på Island 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse fullmäktiges ordförande Lennart Nygren (S) 

att delta på Nordenmötet tillsammans med kanslijurist Therese Jigsved.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har vänorter i de nordiska länderna och vartannat år är 

det Nordenmöte i något av länderna. År 2015 var Nordenmötet i Vimmerby 

och i år är mötet i Thorlakshöfn på Island. Vimmerby kommun har fått 

inbjudan att delta på vänortsträffen som är onsdagen 5 juli till söndagen 9 

juli 2017. Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04 att kommunen ska delta i 

Nordenmötet på Island 2017, att delegera till kommunstyrelsens 

arbetsutskott att utse deltagare och att ge kanslijurist Therese Jigsved i 

uppdrag att bereda ärendet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse fullmäktiges ordförande Lennart Nygren (S) 

att delta på Nordenmötet tillsammans med kanslijurist Therese Jigsved.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, KS § 78 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2017-05-19 Id 56850 

Beslutet skickas till 

Fullmäktiges ordförande Lennart Nygren 

Kanslijurist Therese Jigsved 

 

 

___________________ 
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§ 139 Dnr 2017/000209 008 

Vänortsarbete med Joniskis 2017 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande Tomas 

Peterson (M) tillsammans med Erik Paulsson (C) att delta vid Stadens dag i 

Joniskis 2017.  

Sammanfattning 

Vimmerby och Joniskis är sedan 1993 vänorter det är tradition att ha i 

Joniskis att ha en kulturfestival ”Stadens Dag” i början av juli varje år. 

Vimmerby kommun brukar få en inbjudan till detta evenemang och har fått 

det även i år. Stadens Dag kommer att äga rum 7-9 juli och 2-3 personer från 

Vimmerby bjuds in att komma. Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04 

bland annat att kommunen ska delta i Stadens Dag 2017, att delegera till 

kommunstyrelsens arbetsutskott att utse deltagare och att ge kanslijurist 

Therese Jigsved i uppdrag att bereda ärendet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande Tomas 

Peterson (M) tillsammans med någon från oppositionen att delta vid Stadens 

dag i Joniskis 2017. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att Erik Paulsson (C) utses till 

oppositionens deltagare.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, § 79 

Inbjudan från Joniskis, Id 56452 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-05-19 Id 56650 

Beslutet skickas till 

Tomas Peterson 

Ingela Nilsson Nachtweij  

Erik Paulsson 

Therese Jigsved 

___________________ 
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§ 140 Dnr 2017/000227 001 

Vision och Mål Vimmerby kommun 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger diskussion gällande vision och mål för 

Vimmerby kommun inför kommunfullmäktiges sammanträde i maj månad. 

Närvarar gör Carina Östh, näringslivsutvecklare, Mattias Karlsson, 

ekonomichef och Jakob Bank, controller.  

 

___________________ 
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§ 141 Dnr 2017/000049 000 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, informerar om pågående verksamhet 

inom samhällsbyggnadsavdelningen.  

 

___________________ 
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§ 142 Dnr 2017/000263 21 

Inventering av tomter för framtida bostadsbebyggande 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ärendet tas upp vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 30 maj.  

 

Sammanfattning 

En arbetsgrupp inom kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och 

byggnadsförvaltningen inventerar tomter för framtida bostadsbyggande. 

Vid dagens sammanträde görs en rapportering till arbetsutskottet. 

Närvarar gör Miklos Hatahzi, samhällsbyggnadschef, Andreas Horste, 

gatuchef och Gabriel Helgesson, planarkitekt. 

Miljö- och byggnadsavdelningen har inventerat förtätningsmöjligheter inom 

centralorten Vimmerby. 

 

Beslutsunderlag 

Inventering av tomter för framtida bostadsbyggande 

Översiktskarta 

Förtätning Vimmerby 

 

___________________ 
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§ 143 Dnr 2017/000278 300 

Avflytt och försäljning av Vimmerby 3:141 och utbyte 
av Gatukontorets arbetsmaskiner.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att samhällsbyggnadsavdelningen fortsätter 

pågående omställning av arbetsmaskiner och att ärendet tas upp vid ett 

kommande arbetsutskott.  

 

Sammanfattning 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef och Andreas Horste, gatuchef 

informerar om arbetet med avflytt och försäljning av Vimmerby 3:141 samt 

utbyte av Gatukontorets arbetsmaskiner. 

 

Arbetsutskottet anser att samhällsbyggnadsavdelningen ska fortsätta 

pågående omställning av arbetsmaskiner.  

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

___________________ 
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§ 144 Dnr 2017/000279 041 

Investeringar Igångsättning 2017 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

Att nedanstående investeringsprojekt till ett sammanlagt värde av 

17 100 tkr ska igångsättas 

 

Stadshuset tak och plåtarbeten  2100 tkr 

Ombyggnation Vimarskolans kök för packmaskin 1200 tkr 

Köksutrustning, ny packmaskin  900 tkr 

Släckbil    4200 tkr 

Slangtvätt    1200 tkr 

Asfalteringsprogram   2000 tkr 

Driftoptimering   1000 tkr 

Verksamhetsanpassade lokaler  1000 tkr 

Resecentrum    600 tkr 

Kundcenter    400 tkr 

Äldreboende ny till och ombyggnad  2500 tkr 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ansvarar för att investeringarna som omfattas av den 

beslutade investeringsramen för 2017 på 34 200 tkr ska i möjligaste mån 

genomföras.  

Det finns sedan tidigare fattad igångsättnings beslut för investeringsprojekt 

till ett sammanlagt värde av 14 100 tkr och det finns projekt kvar till ett 

sammanlagt värde av 3 000 tkr som kommer att skrivas fram och startas 

senare under året.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

Att nedanstående investeringsprojekt till ett sammanlagt värde av 

17 100 tkr ska igångsättas 
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Stadshuset tak och plåtarbeten  2100 tkr 

Ombyggnation Vimarskolans kök för packmaskin 1200 tkr 

Köksutrustning, ny packmaskin  900 tkr 

Släckbil    4200 tkr 

Slangtvätt    1200 tkr 

Asfalteringsprogram   2000 tkr 

Driftoptimering   1000 tkr 

Verksamhetsanpassade lokaler  1000 tkr 

Resecentrum    600 tkr 

Kundcenter    400 tkr 

Äldreboende ny till och ombyggnad  2500 tkr 

   

Beslutsunderlag 

Projektlista med igångsättningsbeslut 

Tjänsteskrivelse, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef 2017-04-26 Id 

56828 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen  

Samhällsbyggnadsavdelningen.  

 

 

___________________ 
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§ 145 Dnr 2016/000582 805 

Investeringsbehov, ny arena och renovering, på kort 
och längre sikt i Ishallen, Vimmerby. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till utvecklingsavdelningen 

med motiveringen att ett helhetsgrepp över samtliga kommunala 

idrottsanläggningar behöver göras.  

 

Sammanfattning 

2014 påbörjades ett arbete att renovera och rusta upp ishallen, vilket delvis 

har gjorts och delvis avbrutits pga. det ekonomiska läget. Kvarstår gör dock 

en rad behov utav upprustning och renoveringar, där antalet omklädningsrum 

är ett utav områdena som ses som mest akut.  

På arbetsutskottet 2017-02-14 fick utvecklingsavdelningen tillsammans med 

samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på 

åtgärd samt kostnad för behovet utav fler omklädningsrum.  

 

Vid dagens sammanträde redogör Patrik Kinnbom, utvecklingschef och 

Mirja Holgersson, fritidssamordnare i ärendet. 

Arbetsutskottet diskuterar utifrån ett helhetsperspektiv på samtliga 

kommunala idrottsanläggningar 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

Att  omklädningsrum för ishallen tas med i planeringen för 

investeringsbudget. 

Att  utvecklingsavdelningen, tillsammans med 

samhällsbyggnadsavdelningen, ges i fortsatt uppdrag att göra 

en översyn av befintlig ishall utifrån renoverings- och 

investeringsbehov samt hallens livslängd.  

 

Helen Nilsson (S) yrkar att återremittera ärendet till utvecklingsavdelningen 

med motiveringen att ett helhetsgrepp över samtliga kommunala 

idrottsanläggningar behöver göras.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Mirja Holgersson 2017-02-08 dnr 2016/582 

Besiktningsprotokoll från Svenska ishockeyförbundet 2014-01-16 

Tjänsteskrivelse, Mirja Holgersson, fritidssamordnare 2017-05-12 Id 56740 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 146 Dnr 2017/000275 820 

Utvecklingsavdelningen informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att nytt avtal för Ceosvallen för 2018 skall 

prioriteras.  

 

Sammanfattning  

Vid dagens sammanträde redogör Patrik Kinnbom, utvecklingschef och 

Mirja Holgersson, fritidssamordnare om pågående verksamhet inom 

utvecklingsavdelningen. 

 

Arbetsutskottet anser att nytt avtal för Ceosvallen för 2018 ska prioriteras. 

Beslutsunderlag 

Diskussionsunderlag, Mirja Holgersson, fritidsamordnare 2017-05-12 Id 

56812  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 147 Dnr 2016/000412 109 

Medborgarförslag Säkrare korsning Ringvägen-
Ollepersgatan 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  avslå medborgarförslag från Rala Gammelfält om att sätta upp 

en spegel i korsning Ringvägen- Olle Persgatan, med 

hänvisning till tidigare beslut KS § 25 2016-01-12  

att bygga om korsning Ringvägen-Olle Persgatan med 

genomförande inom ramen för trafiksäkerhetsåtgärder 2018 

 

Sammanfattning 

Rala Gammelfält föreslår i sitt medborgarförslag en säkrare korsning för 

Ringvägen - Olle Persgatan i Vimmerby stad. ”Kommer man nerför Olle 

Persgatan och ska svänga vänster ser man inte förrän man är över gatan om 

det kommer någon från höger. Förslaget är att sätta upp en spegel där.”  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  avslå medborgarförslag från Rala Gammelfält om att sätta upp 

en spegel i korsning Ringvägen- Olle Persgatan, med 

hänvisning till tidigare beslut KS § 25 2016-01-12  

att bygga om korsning Ringvägen-Olle Persgatan med 

genomförande inom ramen för trafiksäkerhetsåtgärder 2018 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Rala Gammelfält, Id 52431 

Kostnadsberäkning hörnavskärning Olle Pergatan/Ringvägen, Id 55567 

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-12, KS §25 

Medborgarförslag inlämnat av Rala Gammelfält, Id 45632 

Medborgarförslag inlämnat av Rala Gammelfält, Id 45991 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29, KF § 145 

Kommunstyrelsens beslut 2014-10-21, KS § 323 
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Tjänsteskrivelse Gunnar Mårtensson, trafikingenjör, 2015-11-30, Id 49574 

Tjänsteskrivelse Maria Åkerö Trafikingenjör 2017-02-16 Id 55505 

Beslutet skickas till 

Rala Gammelfält 

Johan Blom 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö och byggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 148 Dnr 2016/000349 109 

Motion om interpellationssvar 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen 

genom att besluta att interpellationssvar bör skickas ut i samband med 

kungörelsen till det sammanträde då interpellationssvar lämnas.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har genom motion väckt frågan om när 

interpellationssvar ska lämnas in. Enligt arbetsordningen för fullmäktige ska 

svaret vara interpellanten tillhanda senast dagen innan fullmäktigemötet. 

Detta är alldeles för sent då man vill vara förberedd för att det ska bli en bra 

debatt. De flesta partier har sitt gruppmöte ett par dagar eller några dagar 

innan fullmäktige för att man i gruppen ska kunna diskutera och förbereda 

mötet på ett bra sätt. Sverigedemokraterna yrkar att interpellationssvar ska 

skickas ut i samband med kungörelsen.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen 

genom att besluta att interpellationssvar bör skickas ut i samband med 

kungörelsen till det sammanträde då interpellationssvar lämnas.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 51875. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-30, KF § 150. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-30, KSAU § 136. 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2016-09-20, Id 53097 

Arbetsutskottets beslut § 204 2016-10-10 

Kommunstyrelsens beslut § 333 2016-10-18 

Beslutet skickas till 

Anneli Jakobsson      

 

___________________ 
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§ 149 Dnr 2016/000198 109 

Motion om att snabba upp besvarandet av 
interpellationer 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

En interpellation är en fråga från en enskild ledamot i en folkvald 

församling. Den riktar sig till en person som har ett särskilt ansvar för ett 

verksamhetsområde, vanligtvis ordföranden i en nämnd eller styrelse. 

Interpellationen är ett sätt att lyfta frågor av viss aktualitet och är också ett 

sätt för oppositionen att få fördjupad kunskap om olika kommunal frågor. 

Det är också ett redskap för oppositionen att följa och granska hur 

majoriteten arbetar med olika frågor. Det har inträffat flera gånger att det har 

dröjt flera månader innan en interpellation har besvarats. 

Gudrun Brunegård (KD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att justera 

kommunfullmäktiges arbetsordning så att det framgår att en 

reglementsinlämnad interpellation ska besvaras senast under det 

sammanträde som följer närmast efter inlämnandet, med enda undantag ifall 

interpellanten själv blir förhindrad att närvara samt att den person 

interpellationen ställts till kan överlåta besvarandet till någon annan lämpad 

förtroendevald för att svaret inte ska bli fördröjt.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 50830. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-21, KF § 71. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-04-25, KSAU § 70. 

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2016-09-21, Id 53101 

Arbetsutskottets beslut § 203 2016-10-10 

Kommunstyrelsens beslut § 332 2016-10-18 

Beslutet skickas till 
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Gudrun Brunegård 

 

___________________ 
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§ 150 Dnr 2016/000646 109 

Motion om breddad delaktighet i budgetprocessen 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 

motiveringen att ett uppdrag ligger på organisationsberedningen att titta på 

hur arbetsutskottet eller andra utskott ska vara sammansatta.  

 

Sammanfattning 

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

har väckt motion om breddad delaktighet i budgetprocessen. Budgeten är 

kommunens viktigaste styrdokument. Där anges förutsättningar, mål och 

resurser för kommunens satsningar och utmaningar för de kommande åren. 

Oavsett om man sitter i majoritet eller opposition är det av största vikt att 

vara väl insatt i de ekonomiska förutsättningarna för att kunna fatta kloka 

beslut. 

 

Kristdemokraterna anser därför att det skulle vara av stort värde att alla 

partier som är representerade i fullmäktige får vara delaktiga i 

budgetprocessen. Förslagsvis skulle en representant per parti som saknar 

ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott får delta vid 

budgetberedningen. Det skulle bredda delaktigheten och stimulera till ökat 

ekonomiskt ansvarstagande. 

 

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

yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ta fram ett regelverk för att bereda 

möjlighet för partier som saknar ordinarie ledamot i kommunstyrelsens 

arbetsutskott att bli delaktiga i budgetberedningen. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger motionen för beredning.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 

motiveringen att ett uppdrag ligger på organisationsberedningen att titta på 

hur arbetsutskottet eller andra utskott ska vara sammansatta.  
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Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD) m fl, Id 54413 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, KF § 298  

Tjänsteskrivelse Therese Jigsved, kanslijurist 2017-04-26 Id 56459 

Beslutet skickas till 

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

 

___________________ 
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§ 151 Dnr 2016/000489 109 

Motion om attraktiva och naturliga namn på stadsdelar, 
gator och torg 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla motionen  

Att uppdra till kommunstyrelsen att organisera en 

namnsättningsberedning vars syfte är att bereda och ta fram 

förslag till namn på gator och platser i kommunen. 

 

Sammanfattning 

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

behöver finnas attraktiva och naturliga namn på stadsdelar, gator och torg. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) skriver att Vimmerby kommun nu arbetar fram 

en social lokal utvecklingsstrategi som syftar till att öka attraktionskraften 

och stärka det sociala kapitalet. På Vimmerby kommuns hemsida kan man 

läsa om våra nya bostadsområden där det finns tomter till försäljning: 

Borstingen, Åkern och Öster Folkets Park med flera. Borstingen är en sjö 

och inte ett bostadsområde. Åkern är svårt att lokalisera då det finns många 

åkrar i kommunen. Öster Folkets Park ligger långt bort ifrån Folkets Park 

och förtjänar ett eget namn. Exempelvis Lyckebo som platsen intill 

bostadsområdet heter eller Blombacka känns mer fantasifullt och attraktivt.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla motionen  

Att uppdra till kommunstyrelsen att organisera en 

namnsättningsberedning vars syfte är att bereda och ta fram 

förslag till namn på gator och platser i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 53072. 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 206 2016-09-26  

Tjänsteskrivelse, Joakim Svensson, trafikadministratör 2017-03-27 Id 55988 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

 

 

___________________ 
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§ 152 Dnr 2016/000482 109 

Motion Begränsning av rese- och väntetid vid 
skolskjuts 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Arbetsutskottet beslutar att samhällsbyggnadsavdelningen bereder ärendet 

ytterligare inför kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni.  

  

Sammanfattning 

Anna Svensson (C) har genom motion väckt frågan om begränsning av rese- 

och väntetid vid skolskjuts. I sin motion skriver Anna Svensson (C) att för 

att barn och unga på landsbygden ska orka med skola och fritidsaktiviteter är 

det viktigt att tiden för att ta sig till och från skolans undervisning är rimlig. 

För de små barnen är trygghet och möjlighet till vila viktigt, medan det för 

ungdomar i högstadieåldern finns större behov av läxläsning och sociala 

aktiviteter.  

Tiden till och från skolan består för barn med skolskjuts av två delar: restid 

och väntetid. Idag finns enbart riktlinjer för väntetid för skolskjutsar i 

Vimmerby kommun, trots att restiden i många fall är än viktigare. I många 

kommuner finns riktlinjer för både väntetider och restider inskrivna i 

skolskjutsreglementen och Anna Svensson (C) anser att motsvarande bör 

finnas även i Vimmerby.  

Anna Svensson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att begränsning av 

rese- och väntetid inför i Vimmerby kommuns riktlinjer för skolskjuts och 

att rese- och väntetiden för Vimmerby kommuns skolskjutsar begränsas till 

120 minuter per dag för låg- och mellanstadieelever och 160 minuter per dag 

för högstadieelever.  

 

Joakim Svensson, trafikadministratör, redogör i ärendet. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   
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Ingela Nilsson Nachweij (C) yrkar återremiss med motiveringen att ärendet 

behöver beredas ytterligare utifrån en ambitionsnivå att kunna sänka 

restiden. 

 

Tomas Peterson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag men att 

samhällsbyggnadsavdelningen ser närmare på ärendet utifrån Nilsson 

Nachtweijs kommentarer.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet 

bifaller föreliggande förslag med Tomas Petersons (M) tilläggsyrkande.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Joakim Svensson, trafikadministratör 2017-03-17 Id 55900 

Riktlinjer för skolskjuts i Vimmerby kommun, Id 52625 

Motion inlämnad av Anna Svensson (C), Id 53029. 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 204 2016-09-26 

Beslutet skickas till 

Anna Svensson 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 153 Dnr 2017/000264 004 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive 

bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi. 

 

Sammanfattning 

Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande 

kommuners kommunfullmäktige. Större förändringar i Sydarkiveras 

förbundsordning: 

Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare.  

Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya 

förbundsmedlemmar.  

Efter antagande av förbundsordningen detta år behöver antagande av nya 

förbundsmedlemmar inte längre tas av gamla medlemmars respektive 

fullmäktige utan beslutas av Sydarkiveras förbundsfullmäktige. Nya 

förbundsmedlemmar tar förbundsordningen i sin helhet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige  

att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet 

inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi. 

Beslutsunderlag 

Förbundsfullmäktige § 4 från den 31 mars 2017. 

Förbundsfullmäktige § 5 från den 31 mars 2017. 

Ny förbundsordning antagen av förbundsfullmäktige 31 mars 2017 

inklusive, bilaga 1 medlemmar, bilaga 2 medlemsavgifter. 

Budget för 2018 och ekonomisk plan för 2019-2020. 

Tjänsteskrivelse Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef 2017-05-11 

Id 56682 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Kommunalförbundet Sydarkivera 

Administrativa avdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 154 Dnr 2017/000193 000 

Erbjudande om delägarskap i Inera 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 

aktieöverlåtelseavtalet. 

att  godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som 

part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

att  finansiering sker genom oförutsedda medel 

 

Sammanfattning 

Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring 

gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för 

digitalisering, genom det gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades 

redan 1999, då under namnet Infomedica, med syfte att utveckla e-

hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade Landstingsförbundet, Svenska 

Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket bolaget Carelink med 

ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 2007 

förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB 

(tidigare Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.  

 

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade 

uppdrag, till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster 

och projekt. Inera AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 

landsting och regioner. Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner 

kronor (2016). Verksamheten riktar sig gentemot både invånare och 

medarbetare i vård och omsorg.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 

aktieöverlåtelseavtalet. 
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att  godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som 

part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

att  finansiering sker genom oförutsedda medel 

Beslutsunderlag 

Beslut Inera missiv kommun, Id: 56753 

Beslutsunderlag till kommunerna, Id: 56754 

Bilaga 1 – aktieöverlåtelseavtal, Id: 56755 

Bilaga 2 – anslutningsavtal Inera AB, Id: 56756 

Bilaga 3 – Aktieägaravtal, Id:56757 

Bilaga 4 – Bolagsordning, Id:56758 

Bilaga 5 – Ägardirektiv, Id:56760 

Bilaga 6 – Inera årsrapport 2015, Id: 56761 

Tjänsteskrivelse Jakob Bank controller 2017-05-16 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 155 Dnr 2017/000272 001 

Sammanträdeskalender 2018 för kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2018. 

 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 

sammanträdeskalender för kommunstyrelsen och arbetsutskottet 2018.   

 

Sammanfattning 

Sammanträdeskalender för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

arbetsutskottet har tagits fram för nästkommande år. 

Sammanträdestillfällena är valda för att ärendeflödet mellan kommunens 

beslutsinstanser ska ske korrekt och effektivt med kommunens årshjul i 

beaktande.  

Under året har det framgått att arbetsutskottets sammanträdestid inte varit 

tillräcklig. Främsta orsaken är att mycket sammanträdestid har lagts på 

budgetberedning. För att under 2018 ge arbetsutskottet rätt förutsättningar att 

bereda ärenden och vara budgetberedande organ görs vartannat sammanträde 

om till heldag (kl. 10-17). Dessutom kommer ekonomiavdelningen förlägga 

budgetberedningen som egna sammanträden utanför ordinarie 

sammanträdestid för arbetsutskottet.  

Kalendern är framtagen med röda dagar och andra ledigheter i beaktande. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2018. 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna sammanträdeskalender för 

kommunstyrelsen och arbetsutskottet 2018.   

Beslutsunderlag 

Sammanträdeskalender 2018 2017-05-16 Id 56779  

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-16 Id 56778 
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Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 

Avdelningarna inom kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 

 

___________________ 
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§ 156 Dnr 2014/000193 012 

Ledarskapspolicy för Vimmerby kommunkoncern 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  

att  fatta beslut om att godkänna uppdaterad ledarskapspolicy 

att  ledarskapspolicyn ska omfatta hela Vimmerby 

kommunkoncern fr.o.m. 2017-07-01  

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) avstår från att delta i beslutet 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en ledarskapspolicy. Vid 

sammanträdet 2016-01-25 beslutade fullmäktige att återremittera ärendet i 

enighet med Ingela Nilsson Nachtweijs (C) återremissyrkande. Med 

motiveringen att samspelet mellan den föreslagna ledarskapspolicyn och den 

nu gällande, betydligt utförligare ledarskapsfilosofin bör förtydligas och att 

ledarskapsfilosofin bör omfatta även våra bolag. Viktigt att våra bolag 

införlivas i våra värdegrundsord ”Ansvar, mod och fantasi”. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  

att  fatta beslut om att godkänna uppdaterad ledarskapspolicy 

att  ledarskapspolicyn ska omfatta hela Vimmerby 

kommunkoncern fr.o.m. 2017-07-01  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 254 2016-11-14 

Kommunfullmäktiges beslut § 9 2016-01-25 

Ledarskapspolicy 2015-11-05. Id 49252 

Ledarprogram 2015-11-05. Id 49254  

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

___________________ 
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§ 157 Dnr 2017/000245 040 

Remiss - Betänkandet Vissa frågor inom fastighets- 
och stämpelskattområdet (SOU 2017:27) 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avstå från att yttra sig 

över utredningen.  

 

Sammanfattning 

Utredningen ”Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet”, SOU 

2017:27 har lämnats skickats på remiss till Vimmerby kommun.  

Vimmerby kommun är ej skyldig att lämna yttrande över utredningen utan 

har inbjudits till att lämna synpunkter senast 14 augusti 2017.  

Utredningen handlar om de samhällsekonomiska effekterna av möjligheten 

att skattefritt sälja fastigheter i paketerad form. I sin enklaste form innebär en 

transaktion i paketerad form att en fastighet överförs till ett paketeringsbolag 

istället för att säljas direkt. Paketeringsbolaget kan därefter säljas skattefritt 

under förutsättning att andelarna i bolaget är näringsbetingade. Skillnaden 

mot en direktförsäljning av en fastighet är att där tas en eventuell kapitalvinst 

upp till beskattning och stämpelskatt utgår.  

Vimmerby kommun bedöms ej påverkas i någon större utsträckning och 

föreslås därför avstå från att yttra sig. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avstå från att yttra sig 

över utredningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Therese Jigsved, kanslijurist 2017-05-12 Id 56700 

Remiss från Finansdepartementet, Id 56463 

Beslutet skickas till 

Finansdepartementet 

 

___________________ 
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§ 158 Dnr 2017/000273 000 

Utse representant till prisutdelning ALMA 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Peter Högberg (S) 

att delta vid prisutdelning av ALMA-priset i Stockholm den 29 maj.    

 

Arbetsutskottet beslutar att utsedd deltagare erhåller arvode vid deltagande.  

Reservationer 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) avstår från att delta i beslutet 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har tidigare utsett Peter Högberg (S) att närvara vid 

tillkännagivandet av ALMA-pristagaren. 

Den 29 maj i Stockholm äger prisutdelningen rum. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Peter Högberg (S) 

att delta vid prisutdelning av ALMA-priset i Stockholm den 29 maj. 

 

Tomas Peterson (M) yrkar att arvode utgår för deltagandet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-16 Id 56790 

Beslutet skickas till 

Peter Högberg (S) 

Liselott Frejd, administratör 

 

___________________ 
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§ 159 Dnr 2016/000569 373 

Samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken avseende fortsatt 
tillstånd för befintlig 40kV kraftledning mellan Ingebo 
och Hamra  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

Att uppdra till Samhällsbyggnadsavdelningen att för kommunen 

yttra sig över ansökan om förlängd nätkoncession.     

 

Sammanfattning 

Energimarknadsinspektionen har begärt in yttrande över ansökan om 

förlängd nätkoncession. Kommunen är obligatorisk remissinstans enligt 8 § 

elförordningen (2013:208).  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

Att uppdra till Samhällsbyggnadsavdelningen att för kommunen 

yttra sig över ansökan om förlängd nätkoncession.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ulf Karlsson, gatuingenjör, 2017-05-18 Id 56832 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 160 Dnr 2017/000236 109 

Motion - Hyggesfritt skogsbruk i Vimmerby kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut.   

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Lars Johansson (V) 

angående hyggesfritt skogsbruk i Vimmerby kommun för beredning. 

Lars Johansson (V) skriver bland annat att hyggesfritt skogsbruk innebär att 

skogen aldrig slutavverkas utan uttaget ur skogen sker kontinuerligt i takt 

med att träden är avverkningsmogna. På sikt ger det ett utmärkt resultat både 

vad gäller ekonomi. artmångfald, en levande skog, friluftsliv och 

naturupplevelser och skulle ge kommunala skogar med långt större värden 

för Vimmerbyborna än idag. Det finns flera exempel på kommuner som 

inför hyggesfritt skogsbruk, bland annat Motala kommun. 

 

Lars Johansson (V) yrkar att Vimmerby kommun på hela eller delar av sina 

egna marker inför hyggesfritt skogsbruk.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut.   

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Lars Johansson (V), Id 56422 

Kommunfullmäktiges beslut § 90 2017-04-24 

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-16 Id 56774 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen  

___________________ 
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§ 161 Dnr 2017/000235 109 

Motion - Öka anslagen till kvinnojouren 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

Att  remittera motionen till utvecklingsavdelningen för beredning 

och framtagande av förslag till beslut.   

Att  Vimarhem ges möjlighet att yttra sig. 

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion om att öka anslagen till 

kvinnojouren inlämnad av Lars Johansson (V) för beredning. 

 

Lars Johansson (V) skriver bland annat att kvinnojouren är idag den 

organisation som tar största ansvar för mäns våld mot kvinnor, ett ansvar 

som i huvudsak borde tas av stat och kommun. Kvinnojouren i 

Hultsfred/Vimmerby får idag stöd av Vimmerby kommun med 45 000 kr per 

år och ungefär det dubbla från Hultsfred. Det är långt ifrån tillräckligt för att 

deras verksamhet ska fungera och de får förlita sig på tillfälliga donationer 

och projektpengar. Vänsterpartiet vill att Vimmerby ökar sitt stöd till 

kvinnojouren med minst det dubbla och matchar stödet från vår 

grannkommun. 

 

Lars Johansson (V) yrkar att stödet till Hultsfred/Vimmerby kvinnojour ökas 

till minst det dubbla jämfört med idag och att stödet årligen räknas upp för 

att säkerställa ett stabilt ekonomiskt stöd även i framtiden.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

Att  remittera motionen till utvecklingsavdelningen för beredning 

och framtagande av förslag till beslut.   

Att  Vimarhem ges möjlighet att yttra sig.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Lars Johansson (V), Id 56421 

Kommunfullmäktiges beslut § 89 2017-04-24  
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Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-16 Id 56775 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 162 Dnr 2017/000237 109 

Motion - Renovering av idrottshallen 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till utvecklingsavdelningen 

för beredning och framtagande av förslag till beslut.   

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) angående renovering av idrottshallen i Vimmerby för 

beredning. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) skriver bland annat att det under många år har 

diskuterats att det finns ett behov av en renovering av idrottshallen som 

byggdes år 1968. Det behöver nytt golv och ny skiljevägg som delar A-

hallen så att listen i golvet kan tas bort. Det är nödvändigt att göra detta för 

att minska skaderisken. Exempelvis Riksidrottsförbundet är en organisation 

som kan hjälpa till vid upprustning av idrottsanläggningar och 

föreningsutveckling. De har ett stöd till anläggningar. Det finns även andra 

externa aktörer som skulle kunna samverka för att få till en renovering. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att 

kommunen utreder möjligheten att renovera idrottshallen enligt ovan i 

samverkan med exempelvis Riksidrottsförbundet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till utvecklingsavdelningen 

för beredning och framtagande av förslag till beslut.   

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 56423 

Kommunfullmäktiges beslut § 88 2017-04-24  

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-16 Id 56775 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen  

___________________ 
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§ 163 Dnr 2017/000003 000 

Kommunchefen informerar 2017 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Carolina Leijonram, kommunchef, informerar arbetsutskottet om pågående 

arbete inom kommunstyrelseförvaltningen.  

 

___________________ 
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§ 164 Dnr 2017/000177 000 

Rumskulla fiber 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Tomas Peterson (M) informerar om pågående diskussion kring avslutandet 

av fiberprojekt i Rumskulla. Peterson (M) har tillsammans med 

kommunalförbundet Itsam och fiberföreningen kommit överens om en 

slutbetalning. Ärendet tas upp som ett beslutsärende vid ett kommande 

kommunstyrelsesammanträde.        

 

___________________ 

 


