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 § 252 Dnr 2017/000049 000 

Presentation av medarbetarenkät 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Arbetsutskottet deltar, tillsammans med ledningsgruppen, på presentationen 

av medarbetarenkäten.  

 

___________________ 
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§ 253 Dnr 2017/000002 000 

Företagarlunch med bl.a. Svenskt Näringsliv 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Arbetsutskottet deltar på företagslunch som arrangeras av bland annat 

Svenskt Näringsliv.  

 

___________________ 
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§ 254 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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§ 255 Dnr 2017/000372 006 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Andreas Horste, gatuchef och Sandra Torvaldsson, mark- och 

exploateringsingenjör informerar arbetsutskottet om pågående ärenden inom 

samhällsbyggnadsavdelningen. 

 

 Ökad skadegörelse inom gatuenhetens område så som lekplatser, 

gatuskyltar osv. 

 Arbetsutskottet diskuterar kring markförsäljning vid Brännebro 

kraftstation samt Västra Skogen.  

 

___________________ 
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§ 256 Dnr 2017/000034 867 

Kultur- och fritidspris 2017 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att årets kultur- och 

fritidspris delas ut till Lars Tell för sitt arbete med Countryklubben.  

 

Sammanfattning 

Två förslag har inkommit till årets kultur- och fritidspris. Arbetsutskottet 

diskuterar kring de nominerade. 

Vid dagens arbetsutskott redogör Bertil Westerlund, utvecklingsstrateg, 

Anna Olausson, kultur- och fritidschef och Mirja Holgersson, 

fritidssamordnare för ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anna Olausson, kultur- och fritidschef.  

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 257 Dnr 2017/000454 805 

Ansökan maskinbidrag hösten 2017 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

Att godkänna ansökningen från Södra Vi IF och anslå 9 340 kr. 

Finansiering sker via befintlig ram för oförutsedda medel. 

Att  godkänna ansökningen från Vimmerbyortens ryttarförening 

och anslå 45 000 kr. Finansiering sker via befintlig ram för 

oförutsedda medel. 

Att återremittera ansökningen från Tobo Golfklubb med 

motiveringen att leasingen behöver tydliggöras. 

 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-28, § 240, beslutade man 

att förlänga frysningen till och med 2018 av de bidragsformer dåvarande 

kultur- och fritidsnämnden frusit 2015-2016, då dessa pengar inte finns i 

budgeten. Undantaget frysning av maskinbidraget där ansökan hanteras från 

fall till fall.  

Finansieringen av maskinbidragen ska ske via befintliga ramar för 

oförutsedda medel.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2017-01-31, § 27, att hantera 

ansökningarna 1 månad efter sista ansökningsdatum med ett maxbelopp för 

utbetalning på 100 tkr per tillfälle. Sista ansökningsdatum 15 april och 15 

oktober. 

Totalt har tre ansökningar på sammanlagt 99 340 kr kr inför höstens 

ansökningsomgång för maskinbidrag kommit in. 

 

Vid dagens arbetsutskott redogör Bertil Westerlund, utvecklingsstrateg, 

Anna Olausson, kultur- och fritidschef och Mirja Holgersson, 

fritidssamordnare för ärendet. 

Arbetsutskottet diskuterar kring reglerna kring maskinbidraget avseende 

leasing.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

Att godkänna ansökningen från Södra Vi IF och anslå 9 340 kr. 

Finansiering sker via befintlig ram för oförutsedda medel. 

Att  godkänna ansökningen från Vimmerbyortens ryttarförening 

och anslå 45 000 kr. Finansiering sker via befintlig ram för 

oförutsedda medel. 

Att godkänna ansökningen från Tobo Golfklubb och anslå 45 000 

kr. Finansiering sker via befintlig ram för oförutsedda medel.  

Tomas Peterson (M) yrkar, med instämmande av övriga ledamöter, att 

återremittera ansökan från Toby Golfklubb med motiveirngen att 

leasingfårgan måste tydliggöras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anna Olausson, kultur- och fritidschef 

Ansökningar maskinbidrag 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 258 Dnr 2017/000458 091 

Anslag till föreningar 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att godkänna anslag till föreningar 2018, enligt bifogad lista, till 

studieförbund, kulturföreningar, sociala föreningar, lokal-

ägande föreningar, intresseföreningar, bygdeföreningar och 

musik-föreningar, 

att avslå extra anslag till föreningarna Locknevi 

hembygdsförening, Vimmerby hembygdsförening, Bris, 

Brottsoffer-jouren och Tjustbygdens Diabetesförening.  

Reservationer 

Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger ansökningar och förslag till anslag 2018 

till studieförbund, kulturföreningar, sociala föreningar, lokalägande 

föreningar, intresse-föreningar, bygdeföreningar och musikföreningar. 

Enligt bifogade skrivelser finns ansökan om extra anslag från Locknevi 

hembygdsförening, Vimmerby hembygdsförening, Bris, Brottsofferjouren 

och Tjustbygdens Diabetesförening. 

 

Vid dagens arbetsutskott redogör Bertil Westerlund, utvecklingsstrateg, 

Anna Olausson, kultur- och fritidschef och Mirja Holgersson, 

fritidssamordnare för ärendet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att godkänna anslag till föreningar 2018, enligt bifogad lista, till 

studieförbund, kulturföreningar, sociala föreningar, lokal-

ägande föreningar, intresseföreningar, bygdeföreningar och 

musik-föreningar, 
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att avslå extra anslag till föreningarna Locknevi 

hembygdsförening, Vimmerby hembygdsförening, Bris, 

Brottsoffer-jouren och Tjustbygdens Diabetesförening. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att öka anslaget till Vimmerby 

Musikförening till 20 tkr.  

Tomas Peterson (M) yrkar enligt föreliggande förslag 

Beslutsgång 

Två förslag föreligger. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 

att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Anna Olausson, kultur- och fritidschef 2017-10-12 

Anslag till föreningar 

Ansökan om extra anslag 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 259 Dnr 2017/000057 041 

Budget 2018 med plan 2019 - 2020 samt 
investeringsram 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

1. Anta förslag till budget 2018 enligt föreliggande förslag.  

 

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

hushållning: 

 

 ett resultat som motsvarar två procent av skatter och statsbidrag 

 amortera på skulderna motsvarande skattehöjningen 2016 på 50 öre 

 100 procent självfinansiering av investeringarna 

 

3. Anta förslag om att kommunfullmäktige delegerar till 

kommunstyrelsen att omfördela från oförutsedda medel för kostnader 

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

krävs beslut i kommunfullmäktige. 

 

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

 

Sammanfattning 

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

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

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

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

nämndsplaner som kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa till ett 

samlat dokument.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

1. Anta förslag till budget 2018 enligt föreliggande förslag.  
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2. Anta förslag till tre finansiella mål för bedömning av god ekonomisk 

hushållning: 

 

 ett resultat som motsvarar två procent av skatter och statsbidrag 

 amortera på skulderna motsvarande skattehöjningen 2016 på 50 öre 

 100 procent självfinansiering av investeringarna 

 

3. Anta förslag om att kommunfullmäktige delegerar till 

kommunstyrelsen att omfördela från oförutsedda medel för kostnader 

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

krävs beslut i kommunfullmäktige. 

 

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

 

Tomas Peterson (M) yrkar enligt föreliggande förslag. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar för Centerpartiets budgetförslag. 

Finansiering av de 3,5 extra miljonerna till förskolan görs genom 

besparingar på 2,1 miljoner. Resterande 1,6 miljoner finasieras genom ökade 

skatteintäkter tack vare ökad befolkning (senaste skatteprognosen) 

Investering:  

Skjuta på kontaktcenter: 2,452 miljoner till 2019. Bygga om och flytta in 

förskola i Brännebro och Djursdala skola: 6,8 miljoner. Tuna förskola: 0,5 

miljoner. Solceller: 0,5 miljoner. Byta hallgolv och vikvägg: 1 miljon 

Ordna omklädningsrum Ishallen: 0,2 miljoner. Utökad investeringsbudget 

2018: 6,548 miljoner varav ventilation i Djursdala och Brännebro är planerat 

2019 men vi vill flytta de 4,8 miljonerna till 2018. 

Detaljerna i yrkandet finns att tillgå i beslutsunderlaget (Id 58556).  

Beslutsgång 

Två förslag föreligger. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller 

föreliggande förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Jakob Bank, controller, 2017-10-19 

Budget 2018 med plan 2019-2020 

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

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

Samtliga nämnder och bolag 

Ekonomiavdelningen 
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___________________ 
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§ 260 Dnr 2017/000462 041 

Taxor och avgifter 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor och 

avgifter för 2018. 

 

Sammanfattning 

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

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

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

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

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor och 

avgifter för 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank, controller 2017-10-19 

Taxor och avgifter 2018 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Ledningsgruppen 

 

___________________ 
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§ 261 Dnr 2017/000464 04 

Låneram och borgen 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

1. För budgetåret 2018 fastställa total låneram för kommunkoncernen 

till 1 400 mkr. 

 

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

låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under 

år 2018.  

 

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

öka kommunens långfristiga skulder under 2018 med totalt 100 mkr.  

 

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

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

därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 

skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

5. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 30 

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

lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga 

lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 

 

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

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 320 mkr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i 

dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

 

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

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 25 mkr, jämte därpå 

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



 

 
 
Arbetsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 17(26) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

 

8. Borgensavgiftsnivån inom kommunkoncernen fastställs till 0,3 

procent av nyttjad borgenram för 2017.  

 

Sammanfattning 

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

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 

1. För budgetåret 2018 fastställa total låneram för kommunkoncernen 

till 1 400 mkr. 

 

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

låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under 

år 2018.  

 

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

öka kommunens långfristiga skulder under 2018 med totalt 100 mkr.  

 

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

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

därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 

skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

5. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 30 

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

lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga 

lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 

 

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

låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 320 mkr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i 

dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

 

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

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

fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid 

undertecknandet av skuldebreven. 

 

8. Borgensavgiftsnivån inom kommunkoncernen fastställs till 0,3 

procent av nyttjad borgenram för 2017.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Jakob Bank 2017-10-19 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 262 Dnr 2017/000412 109 

Motion om att förlägga budgetförhandlingar på dagtid 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till administrativa 

avdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 

Motion har lämnats in av Anneli Jakobsson (SD) om att införa 

budgetförhandlingar på dagtid. som det är idag när budgeten ska behandlas 

förläggs den till ordinarie KF-möte. Av erfarenhet vet vi att det kan bli en 

mycket långdragen process. Sverigedemokraterna yrkar att 

kommunfullmäktige beslutar att budgetförhandlingarna förläggs på dagtid.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till administrativa 

avdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 58066 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25 § 187 

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-10-16 Id 58472 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 263 Dnr 2017/000378 109 

Medborgarförslag Nyttja Vimarvallen till hundrastgård 
och andra evenemang 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut.  

 

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.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att remittera medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till 

beslut.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Petra Karlsson, Id 57787 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25 § 185  

Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-10-16 Id 58471 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 264 Dnr 2015/000347 015 

Krishanteringsplan för Vimmerby kommun 2015-2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta reviderad krishanteringsplan. 

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

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

att gälla.  

 

Sammanfattning 

Aktuell krishanteringsplan saknar delvis den robusthet och tydlighet som 

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

alternativa ledningslokaler vid en händelse som innebär att stadshuset inte är 

brukbart. I den nya planen är det inskrivet vilka olika 

krishanteringsfunktioner som arbetar i vilka lokaler och vart alternativ plats 

för dessa finns. Vidare är hela avsnittet med instruktioner för 

kriskommunikationsarbetet utlyft och återfinns i den av KS antagna 

kriskommunikationsplanen med en tydligare robusthet och tydlighet.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta reviderad krishanteringsplan. 

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

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

att gälla.  

Beslutsunderlag 

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

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Krishanteringsplan 2015-2018 Id 48671 

Tjänsteskrivelse Håkan Westerback, säkerhetssamordnare, 2017-10-04 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen (säkerhetssamordnarens uppgift) 
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Regeringen (Länsstyrelsens uppgift)  

___________________ 
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§ 265 Dnr 2017/000227 001 

Vision och Mål Vimmerby kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

Att  tillsätta en arbetsgrupp inom kommunstyrelsen för framtagande 

av en Vision enligt uppdragsbeskrivningen nedan. 

Att en redovisning av arbetet görs vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 5 december. 

Att efter redovisning fattar kommunstyrelsen beslut om i vilken 

form visionsarbetet ska fortskrida. 

 

Uppdragsbeskrivning 

 Arbetsgruppen ska bestå av tre personer från kommunstyrelsen. Två 

från majoritet och en från opposition. 

 Budgeten för arbetsgruppen är 15 tkr vilket innefattar tre 

mötestillfällen. 

 Arbetsgruppen tilldelas tjänstemannaresurser med kompetens inom 

SLUS och kommunikation.  

 Arbetsgruppens primära uppdrag är ta fram en vision med SLUS-

strategin som grund. 

 Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 december ska 

arbetsgruppen om möjligt presentera förslag på vision. Om man inte 

kan presentera förslag till vision ska gruppen lämna förslag på 

arbetets fortsättning med svar på följande frågeställningar: 

o Vilka/hur många personer/funktioner behöver involveras i 

Visionsarbetet? 

o Hur ser tidsplanen för framtagande av Vision ut? 

o Vilken budget behövs för att ta fram en Vision?  

  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger diskussion gällande vision och mål för 

Vimmerby kommun. 
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Arbetsutskottet vill skapa en arbetsgrupp under kommunstyrelsen att arbeta 

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

strategin.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 266 Dnr 2017/000388 000 

Genomlysning av Barn- och utbildningsnämnden 

Arbetsutskottets beslut 

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

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde diskuteras eventuell genomlysning av barn- och 

utbildningsnämnden. 

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

utbildningsnämnden. 

 

___________________ 
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§ 267 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.  

 

___________________ 

 


