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 § 140 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Ola Gustafsson (KD) till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 141 Dnr 2019/000190 006 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen efter tillägg av ärende gällande 

uppdrag till kommundirektören angående hantering av digitalieringsstrategi 

samt utredning om hanteringen av IT-frågor inom kommunen (§ 176).  

 

___________________ 
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§ 142 Dnr 2019/000070 111 

Aktuellt inom näringslivet 

Sammanfattning 

Utvecklingschefen Thomas Svärd informerar om de senast genomförda 

företagsbesöken och läget i kommunens näringsliv. 

 

 vid företagsbesöken ställs fortsatt frågan om hur respektive företaget ser 

på att låta den personal som eventuellt vill, verka som deltidsbrandman; 

inställningen är fortsatt positiv; Joakim Jansson, räddnings- och säker-

hetsskyddschef kommer också att besöka företag i samma ärende 

 Thomas Svärd har kontakt med Mikael Sandström för ett kommande 

möte med honom 

 Thomas Svärd har skickat ett ”Välkommen till Vimmerby kommun” till 

Inge Hyckenberg 

 samarbetet med Media Partner kommer att leda till ny informations-

produkt som presenteras senarer 

 fortsatt väldigt bra med politikernas deltagande vid företagsbesök; bra 

också med tips om företagsbesök som bör göras, som t ex Tuna Snickeri 

och Tempo Tuna (Marie Nicholson (M)) 

 sammanfattningsvis är bedömningen att det råder fortsatt ”högtryck” 

inom kommunens näringsliv; ett exempel på det är en ny stororder till 

MIR-gruppen      

 

___________________ 
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§ 143 Dnr 2019/000047 00 

Utvecklingsavdelningen informerar 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef informerar om utvecklingsavdelningens 

arbete. 

 

 möte har skett med utvecklingsgrupperna i Djursdala och Locknevi 

inom ramen för Allas Vimmerby 

 hjärtstartare är beställd till Ryttargården – beräknad leverans i slutet av 

maj månad 

 några datum att lägga på minnet 

o Bilens dag 11 maj på torget i Vimmerby 

o Bullerbydagen 5 juni; informationsblad delas ut till ca 1 500 hushåll 

o Nationaldagsfirandet i Källängen 6 juni 

o Almedalsveckan 2 juli Företagarna + Vimmerby kommun 

(tjänstemän + politiker ) 

 ny välkomstpresent till nyinflyttade har tagits fram; den hämtas i recep-

tionen i Stadshuset och består bland annat av ett presentkort som 

berättigar en familj till ett besök på Näs 

 ”Mötesplats Mat och Kultur” bildas och syftar till idé- och kulturutbyte 

genom mat- och kulturarrangemang; nära samverkan med föreningen 

Jasmin Vimmerby; kurser och studiecirklar inom matlagning och kultur; 

hyra ut arbetskläder/utrustning/lokal i ett koncept liknande sport och 

fritidsbiblioteket 

  

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 9(61) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 144 Dnr 2019/000044 00 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 

Sammanfattning 

I samhällsbyggnadschefen Miklós Hatházis frånvaro informerar kommun-

direktör Carolina Leijonram om läget inom samhällsbyggnadsavdelningen. 

 

 samhällsbyggnadsavdelningens ekonomiska prognos för 2019 pekar efter 

första kvartalet på ett underskott relativt budget med lite drygt -2 mkr; 

nya elavtal, utbildning av ny personal och nytt deltidsavtal bidrar till 

ökade kostnader 

 ny driftchef för gatukontoret är rekryterad från och med den 2 maj 

 det är hög sjukfrånvaro inom lokalvården och samtidigt svårt att hitta 

vikarier 

     

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 10(61) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 145 Dnr 2019/000209 011 

Handlingsprogram gällande transportinfrastruktur och 
föreslagen beslutsgång, Region Kalmar län 

Sammanfattning 

Joakim Svensson från samhällsbyggnadsavdelningen redogör kortfattat för 

processen hittills och det faktum att de synpunkter som kommunstyrelsens 

arbetsutskott tagit beslut om 2019-04-23 har skickats till Region Kalmar län.  

Det som ges särskild vikt i de inlämnade synpunkterna är: 

 Utvecklad trafik på Stångådalsbanan med mötesspår i Gullringen. 

Regionen bör verka för att såväl persontrafik (regionalt och 

interregionalt) som godstrafik på Stångådalsbanan ges möjlighet att 

utvecklas 

 Åtgärder längs Rv 23/34 bör prioriteras för att stärka förutsättningarna 

för länets inlandskommuner 

Bakgrund 

En första skiss till Handlingsprogram för transportinfrastruktur i Kalmar län 

år 2020 – 2025 har tagits fram av Region Kalmar län. Syftet med program-

met är att förtydliga innehållet i den regionala utvecklingsstrategin (RUS), 

prioritera länets insatser till och med år 2025 samt få ett länsgemensamt 

underlag för prioritering i det sydsvenska samarbetet. 

Programförslaget innehåller målbild och aktiviteter när det gäller bland annat 

järnvägar, vägar, godstransporter, mobilitet samt arbetsformer. 

Vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 april 

presenterades det ovan beskrivna handlingsprogrammet (inte ännu politiskt 

processat) samtidigt som synpunkter meddelades representanter från Region 

Kalmar län.  

Handlingsprogrammet kommer att, efter remissförfarande, beslutas i 

oktober/november 2019 och gälla för perioden 2020-2025.  

 

___________________ 
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§ 146 Dnr 2019/000213 059 

Inköpscentralen - årsrapport 2018 och 
verksamhetsplan 2019 

Sammanfattning 

Lars Thelin, upphandlingschef vid Inköpscentralen (IC) berättar om IC 

utifrån Årsredovisning 2018 och Verksamhetsplan 2019. 

 

 Västerviks kommun är värdkommun för ett samarbete mellan Hultsfred, 

Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby samt Västervik under 

benämningen Inköpscentralen. IC startades 2013 och bestod i december 

2018 av åtta personer med fast anställning, två med vikariat, en 

tjänstledig, samt en upphandlingschef som rapporterar till Västerviks 

kommuns ekonomichef samt till IC:s referensgrupp.  

 Under 2018 hanterade IC upphandlingar för ett totalt uppskattat värde på 

cirka 700 mkr; av 213 upphandlingar slutfördes 177; totalt hanteras i 

olika grad över 1 600 aktiva avtal; antalet anbudsgivare per upphandling 

var för IC under 2018 3,2 (för riket 2017 var det 4,1) 

 IC:s fokus och prioriteringar framöver är: 

o säkerhet i affären: utifrån lagar, policy och riktlinjer. 

o affärsmässighet: i form av god affärsetik, öppenhet, objektivitet etc. 

o helhetssyn: information till näringslivet, stimulera konkurrens etc.  

o effektivitet: samt kompetens och samverkan skall prägla 

upphandling. 

o miljö och sociala hänsyn: Verka för god miljö och hållbar 

utveckling.  

 IC ska fortsätta att utveckla arbetet från renodlad upphandling till att 

utveckla ”den goda affären” i ett större perspektiv.   

 

___________________ 
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§ 147 Dnr 2019/000264 169 

Utbildning i krishantering och civilt försvar 

Sammanfattning 

Räddnings- och säkerhetsskyddschef Joakim Jansson och säkerhetssam-

ordnare Håkan Westerback informerar om läget inom räddningstjänsten.  

 

 Joakim Jansson har inlett sitt arbete med att sätta sig in styrdokument, 

träffa medarbetare, sätta sig in i ekonomi och system mm mm 

 Kontakter har tagits med Eksjö kommun och samarbete har diskuterats 

för insatser i Rumskulla/Mariannelund, men också med Kinda kommun.  

 Länsgemensamt samarbete sker inför de nya regler och krav som 

kommer från nationell nivå under hösten; dessa kommer att tydliggöra 

vidden av uppdraget – utöver räddningstjänsten – och inkluderar civilt 

försvar och krisberedskap i vid mening. 

 En djupgående analys har gjorts av status för 145 aktiviteter/områden 

som var för sig klassats som ”klart”, ”plan finns”, ”påbörjat”, ”behov av 

åtgärder” eller ”ingen plan finns”. 

 Analysen visar att det finns många utmaningar och det i ett pressat 

arbetsläge. Joakim möter en personal med ”stort hjärta” och engage-

mang, men som ”sliter hårt”. 

 Joakim beskriver också hur samordningen fungerar när den enskilda 

kommunens resurser och förmåga inte räcker till. I första hand kan 

Vimmerby då få stöd från/eller vara resurs för kommunerna i Norra 

Kalmar län. Räcker inte det är andra steget Kalmar län; i ett tredje steg 

sker samverkan mellan Kalmar, Jönköping, Kronoberg, Blekinge och 

Östergötland; i ett fjärde steg inom ”södra Sverige” och i ett femte steg 

inom Sverige. 

Utöver lägesrapporten påbörjades utbildningen av kommunstyrelsen i civilt 

försvar - säkerhetsskydd. En fortsättning av utbildningen sker vid ett senare 

tillfälle.      

___________________    
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§ 148 Dnr 2019/000077 101 

Gränssnitt mellan utvecklingsavdelningen och 
Turistbyrån 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att  

1. ge fastighetsavdelningen i uppdrag att beräkna kostnaderna för en 

förbättring av ventilationen i Rådhuset 

2. ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att, till en total kostnad om högst 

150 000 kr, utreda hur turistbyråverksamhetens framtida verksamhet och 

organisation kan se ut 

3. uppdra till utvecklingsavdelningen att redovisa resultatet av utredningen 

för kommunstyrelsen 2019-09-03 

4. uppdragen finansieras via kommunstyrelsens oförutsedda medel 

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Lars Johansson (V) reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Det finns en otydlighet kring vilka arbetsuppgifter samt mål som ska 

hanteras av utvecklingsavdelningen respektive turistbyråverksamheten.  

I dag har utvecklingsavdelningen bland annat ansvar för kontakter med 

näringslivet, men även turistbyråverksamheten arbetar med frågor om att 

Vimmerby kommun ska vara en bra plats för att arbeta, leva och bo. 

Ett tydligare gränssnitt skulle kunna medföra att samarbetet kan utvecklas 

ytterligare så att medel som används inom utvecklingsavdelningen samt 

inom turistbyråverksamheten används på effektivast möjliga sätt. 
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En förstudie/utredning kan visa hur en organisation bör se ut i ett långsiktigt 

perspektiv. Utvecklingsavdelningen har via grannkommuner fått nya 

perspektiv på ovanstående 

 

 

 

Ärendet 

Utvecklingschef Thomas Svärd har fått i uppdrag av kommunstyrelsens 

arbetsutskott att se över gränssnittet mellan utvecklingsavdelningen och 

turistbyråverksamheten. Arbetsutskottet gav vid sitt möte 2019-04-23 i 

uppdrag till utvecklingschefen att återkomma till kommunstyrelsen med 

förtydligande kring kostnader och tidsperspektiv. 

Uppdraget innehåller två huvudfrågor: 

1. Ska utvecklingsavdelningen flytta till Rådhuset eller inte? 

2. Hur ska turistbyråverksamheten se ut i framtiden? 

 

När det gäller fråga 1 har en mindre utredning gjorts där personalen på 

utvecklingsavdelningen varit delaktig. Resultatet pekar på att det finns 

möjlighet för utvecklingsavdelningen att flytta till Rådhuset under förut-

sättning att det sker vissa förbättringar av lokalerna främst avseende 

ventilation. Fastighetsavdelning bör få ett uppdrag att räkna på kostnaderna 

för förbättringarna. 

Beträffande fråga 2 föreslår utvecklingschef Thomas Svärd att Vimmerby 

kommun ska anlita en konsult för att utreda hur turistbyråverksamhetens 

framtida verksamhet och organisation bör se ut. 

  

Finansiering 

Uppdragen föreslås finansieras via kommunstyrelsens oförutsedda medel.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  

1. ger fastighetsavdelningen i uppdrag att beräkna kostnaderna för en 

förbättring av ventilationen i Rådhuset 

2. ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att anlita en konsult för att, till en 

total kostnad om högst 150 000 kr, utreda hur turistbyråverksamhetens 

framtida verksamhet och organisation kan se ut 
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3. uppdrar till utvecklingsavdelningen att redovisa resultatet av 

utredningen för kommunstyrelsen 2019-09-03 

4. beslutar att uppdragen finansieras via kommunstyrelsens oförutsedda 

medel 

 

 

Beslutsgång 

Peter Högberg (S) föreslår att formuleringen ”att anlita en konsult för” stryks 

ur förslaget till den andra beslutssatsen. 

Lars Johansson (V) föreslår att den andra beslutssatsen helt ska utgå. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla beslutssatserna 1, 3 och 

4 och finner att så är fallet. 

Ordförande ställer därefter Peter Högbergs (S) yrkande om ändrad formule-

ring av beslutssats 2 mot Lars Johanssons (V) yrkande om att samma 

beslutssats helt ska utgå och finner att det är bifall för Peter Högbergs (S) 

yrkande.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse (reviderad) - Gränssnitt mellan utvecklingsavdelningen och 

turistbyråverksamheten 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-19 § 39 

 
Beslutet skickas till 

Fastighetsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 149 Dnr 2019/000203 041 

Budget kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanfattning 

Ekonomichef Mattias Karlsson redogör för det ekonomiska utfallet för 

kommunens verksamheter per den 31 mars 2019. 

Ekonomichefen konstaterar att de flesta bedömare är eniga om att ekonomin 

på övergripande nivå nu planar ut efter den kanske längsta sammanhängande 

uppgången sedan andra världskriget. 

Detta innebär att inte bara Vimmerby kommun, utan många andra kommu-

ner, kommer att stå inför betydande utmaningar. Den gångna ”amorterings-

perioden” är över och det kan istället bli aktuellt med upptagande av nya lån. 

Per den 31 mars 2019 ser prognosen för 2019 relativt budget ut som följer: 

kommunstyrelsen - 1,5 mkr 

barn- och ungdomsnämnden - 12,2 mkr 

socialnämnden - 18,9 mkr 

valnämnden, revisionen, miljö- och byggnadsnämnden +/- 0 mkr 

överförmyndarverksamheten + 0,5 mkr 

total - 32,1 mkr 

 

Till detta ska läggas prognos om ökad intäkt från skatter och statsbidrag med  

+ 2 mnkr samt ett förväntat finansnetto på + 5 mnkr. 

Det finansiella målet för 2019 är ett resultat på 20 mkr, vilket enligt den nu 

gällande prognosen inte kommer att nås. Givet att verksamheten inte finner 

effektiva åtgärder för att reducera underskottet pekar det mot att kommunen 

kan landa någonstans mellan ett 0-resultat och ett resultat på ca -5 mkr för 

2019. 

 

 

___________________ 
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§ 150 Dnr 2019/000204 019 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av nämnder och 
bolag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. från kommunstyrelsen själv, socialnämnden och barn- och utbildnings-

nämnden, begära en redovisning av de åtgärder som planeras för att 

komma till rätta med det prognosticerade underskottet för 2019. 

2. åtgärderna ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 

2019.  

Sammanfattning 

Kommunallagen stadgar i 6 kap, Styrelsen och övriga nämnder, 1 § att  

"Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller lands-

tingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 

gemensamma nämnders verksamhet." 

Den ekonomiska uppföljningen per den sista mars 2019 visar att flera verk-

samheters prognoser pekar på, i olika, grad, överskridande av budget (se 

föregående ärende, § 149).  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 
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§ 151 Dnr 2018/000231 001 

Kontaktcenter Vimmerby kommun implementering 

Sammanfattning 

Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, redogör för läget beträffande 

biblioteket och Kontaktcenter. 

 

Bakgrund 

 Utgångspunkten är kommunstyrelsens beslut 2017-12-05 om att 

”tillskapa ’Kontaktcenter Vimmerby kommun’ med ingående delar 

nuvarande reception, biblioteksverksamhet och museet Näktergalen”. 

 Möjligheten att införliva reception för individ och familjeomsorg i 

”Kontaktcenter Vimmerby kommun” skulle också undersökas i linje 

med ambitionen att skapa en fysisk väg in i kommunen/Stadshuset 

oavsett ärende. 

 Finansiering ska ske inom kommunstyrelseförvaltningens budgetram.  

 Under våren 2018 visstidsanställdes en chef för bibliotek, växel och 

museet Näktergalen tillika projektledare för Kontaktcenter för perioden 

2018-02-01--2019-01-31. 

 Hösten 2018 inledde en projektgrupp arbetet med den fysiska gestalt-

ningen av Kontaktcenter och den 16 april 2019 presenterades ritningar. 

 

Nuläge 

 Sedan januari/februari 2019 finns en inhyrd, tillfällig chef för biblio-

teket, tre dagar per vecka. 

 Verksamheten på biblioteket har blivit stabilare ur ett personalperspek-

tiv, men är fortfarande skör och i stort behov av nära ledning och 

styrning, varför administrativa chefen för närvarande har direkt chefskap 

för växel/reception och museet Näktergalen. 

 Resurs för projektledarskap för Kontaktcenter finns inte för närvarande 

 

Framtid 
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 Biblioteket kommer fortsatt att behöva ett nära ledarskap under en lägre 

tid. 

 Bedömningen är att en chef för biblioteket behöver rekryteras som på 

sikt kan fungera också som chef för Kontaktcenter. Finansiering bör ske 

inom bibliotekets budgetram. 

 När det gäller uppbyggnaden av Kontaktcenter behöver en tillfällig 

projektledare utses så fort som möjligt. Möjlighet att hitta en intern 

resurs bör skyndsamt utredas. Finansiering för detta saknas.  

 

___________________ 
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§ 152 Dnr 2019/000024 101 

Kommundirektören informerar 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram informerar kommunstyrelsen om: 

 

 Utvecklingsdag med ITSAM i ITSAMS nya lokaler i Linköping. En bra 

dag med bl a inventering av utvecklingsområden – stora som små. En 

kommunikationsplan ska tas fram och andra prioriterade frågor rör nytt 

ärendehanteringssystem och nytt HR-system. Därtill kommer frågan om 

huruvida licenser för Office 365 ska köpas. Finansiering behöver hittas 

inom ITSAM. 

 Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Marie Nicholson (M) har deltagit i 

ITSAM:s direktionsmöte. Prognosen för 2019 är att verksamheten 

landar på ett överskott med 2 mkr. Medlemskommunernas grundanslag 

ska i fortsättningen beräknas utifrån befolkning, vilket innebär en 

besparing för Vimmerby kommun med 1,2 mkr årligen. 

 kommundirektören har träffat säkerhetsgruppen; det finns en oro för 

ökad orolighet i Vimmerby som kopplas till det faktum att behandlings-

hemmen ser ett allt tyngre belastat klientel; vissa skriver sig också i 

Vimmerby och det driver på kostnaderna för socialförvaltningen 

 annonsen för ny samhällsbyggnadschef är ute och planen är att inter-

vjuer ska ske före sommaren 

 rekryteringen av ny vd för Vimarhem är avslut; endast signaturer saknas 

 plandialog genomfördes den 6 maj; 90 tomter har tagits fram och det 

finns i nuläget inte mer att ta av 

 Malin Lindelöf, expert på kompetensbaserad rekrytering, har träffat 

chefsgruppen och pratat rekrytering 

 demokratiberedningens ordförande Leif Larsson ska beskriva 

visionsarbetet för koncernledningen den 28 maj; viktigt att 

”förvaltningen” och ”politiken” går i takt    

___________________    
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§ 153 Dnr 2019/000227 266 

Ökat nettouttag av skogen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att öka nettouttaget av kommunens skogsbruk 

från 1 000 000 kr till 1 500 000 kr under en tidsperiod av fyra år.  

 

Sammanfattning 

Förslag att öka nettouttaget av kommunens skogsbruk från 1 Mkr till 1,5 

Mkr under en tidsperiod av fyra år. 

 

Ärendet 

Vimmerby kommun har tagit fram en ny skogsbruksplan (2017-11-09) som 

visar en total areal på 2 400 ha varav den produktiva skogsmarken är ca 1 

644 ha.  

Av planen kan man utläsa att det finns utrymme under en tidsperiod av fyra 

år för ett nettouttaget på 1,5 Mkr med avstämningar efter varje år. Därefter 

görs en utvärdering av resultatet för justeringar av nettouttaget i framtiden. 

 

Bakgrund 

Kommunens upphandling av skogsförvaltare under våren 2018 överklagades 

av Sydved AB, underrättelse från Förvaltningsrätten dat 2018-06-07.  

Överprövningstiden med yttranden från parterna drog ut på tiden fram till 

den 2018-12-17 då domslut i målet underrättades där Sydveds ansökan 

avslogs och förvaltningsrätten gick på kommunens linje. Därefter följde en 

avtalsspärr på 10 dagar och överklagantid på tre veckor för att slutligen 

vinna laga kraft 2019-01-30.  

På inrådan utfördes inget skogsbruk under överprövningstiden, alltså sju 

månader under andra delen av 2018. Detta tillsammans med den ogynn-

samma vintern i början av 2018 med mildväder och i slutfasen stora mängder 

snö, fick till följd att inkomsterna för skogsbruket under 2018 stannade på 

300 000 kr. 
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Ovanstående tillsammans med utrymmet för att öka det årliga uttaget ger 

kommunen möjligheten att öka nettouttaget till 1,5 Mkr, tillsvidare under 4 

år.   

 

 

Aktuell situation 

Inventering pågår av skadorna från granbarkborrar och avverkningar av 

angripna bestånd påbörjas snarast, vilket medför kostnadskrävande åtgärder. 

Detta ska enligt vår skogsförvaltare dock inte medföra några problem med 

att ta ut ett skogsnetto på 1,5 Mkr för året.        

 

Bedömning 

Det ökade uttaget av skogsnettot medför inga problem med att utföra skogs-

bruket med stort ansvar för att naturvärden och att ett rikt friluftsliv tas till 

vara samt att utförandet sker på ett estetisk tilltalande sätt vid tätortsnära 

åtgärder.  

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsutskottet, sammanträdesprotokoll, Dnr 2019/000044 00 

Tjänsteskrivelse Ulf Karlsson, Gatuingenjör 2019-03-20 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 154 Dnr 2018/000458 109 

Motion om förenklad skolskjuts 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, då det 

inte är möjligt att tillämpa olika avståndsregler utifrån på vilket sätt 

skolskjutsarna anordnas 

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Lars Johansson (V) reserverar sig mot beslutet.      

 

Sammanfattning 

Lars Johansson (V) har lämnat in en motion om förenklad skolskjuts. Enligt 

motionen upplevs skolskjutsarna i kommunen som godtyckliga och svår-

förutsägbara. För att uppnå målen att Vimmerby ska vara den bästa lands-

bygdskommunen, och att invånarantalet ska öka till 17 000 personer behöver 

reglerna förenklas, skriver Lars Johansson.    

Johansson föreslår att kommunens riktlinjer för skolskjuts omformuleras, så 

att de två första styckena under rubriken "Rätt till skolskjuts” lyder: 

"För att beviljas kostnadsfri skolskjuts skall vägen mellan bostaden där 

eleven är folkbokförd och skolan eller hållplats för linjetrafik överstiga för  

 förskoleklass samt åk 1-3: 2 km 

 för åk 4-9: 3 km 

Rätt till skolskjuts innebär skjuts från bostaden till skolan. I de fall en 

ordinarie hållplats för linjetrafik finns inom avståndet får eleven själv ta sig 

till anvisad hållplats. Ovanstående avstånd är de avstånd som elev maximalt 

måste vara beredd att ta sig till hållplats". 

Lars Johansson (V) föreslår kommunfullmäktige att ändra kommunens 

riktlinjer för skolskjuts så att elever som bor längre ifrån skola eller ordinarie 

hållplats för linjetrafik än 2 respektive 3 km har rätt till skolskjuts mellan 
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hemmet och skolan. Elever som inom de fastställda avståndsgränserna har 

linjetrafikshållplats hänvisas till ordinarie linjetrafik.  

 

 

 

Bakgrund 

Rätten till skolskjuts regleras i skollagen (2010:800) enligt skollagen är 

kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts från en plats i 

anslutning till elevens hem till skolan om sådan skjuts behövs med hänsyn 

till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionshinder eller annan 

särskild omständighet. 

Skollagens formulering att skolskjuts ska anordnas från en plats i anslutning 

till hemmet möjliggör att för kommunen att anvisa eleverna till skolskjuts-

hållplatser som kan vara belägna ett stycke från bostaden. Avståndet mellan 

hem och hållplats är fastställt i kommunens skolskjutsriktlinjer.  

Skolskjutshållplatserna placering bestäms utifrån vad som är lämpligast ur 

samordningssynpunkt, trafiksäkerhetssynpunkt och transportekonomiskt 

synpunkt. Skolskjutsarnas planering görs läsårsvis utifrån rådande 

förutsättningar. Detta medför att skolskjutsarna kan justeras både gällande 

tid och skolskjutshållplatser om förutsättningarna ändras genom exempelvis 

elever flyttar och behoven av skolskjuts ändras. 

 

Bedömning 

Det är upp till respektive kommun att själva bestämma hur skolskjutsen skall 

anordnas. De flesta kommuner nyttjar på samma sätt som Vimmerby den 

ordinarie kollektivtrafiken i kombination med särskilt upphandlade fordon i 

sin skolskjutstrafik.  

Hämtning vid hemmet med skolskjutsfordon skulle medföra väsentligt ökade 

skolskjutskostnader förkommunen. En del av kostnadsökningen skulle 

uppkomma genom bussarnas länge körsträckor vid hämtning av eleverna vid 

hemmet.  Den största delen av merkostnaden skulle dock bestå i att det 

skulle krävas flera fordon för att klara skolskjutsuppdraget om inte eleverna 

ska få orimligt långa restider. En exakt beräkning av merkostnaden skulle 

kräva a att en i princip helt ny skolskjutsplanering skulle behöva göras, men 

uppskattningsvis merkostnaden skulle sannolikt uppgå till miljonbelopp. 

Många elever åker med linjetrafik i en riktning och upphandlad skolskjuts i 

den andra riktningen. Utifrån motionens förslag skulle då eleven hänvisas till 

olika hållplatser vid resa till- och från skolan, vilket skulle medföra 

olägenheter för de elever som exempelvis väljer att cykla till hållplatsen. 
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Lagstiftningen skiljer inte på om skolskjutsen sker med linjetrafik eller med 

särskilda skolskjutsfordon. Det är fritt för kommunen att anordna skolskjut-

sen hur man vill. Utifrån kommunallagens likställighetsprincip är det dock 

inte möjligt att tillämpa olika regler för skolskjutsarna beroende på hur 

transporten sker. Det är därmed inte möjligt att ha olika avståndsregler för 

linjetrafik och särskilt anordnad skolskjuts. Samma regler måste gälla oavsett 

viket färdsätt kommunen hänvisar till. 

Med utgångspunkt från ovanstående bör motionen avslås, då det saknas 

finansiering för en utökad skolskjuts, samt att det utifrån lagstiftningen inte 

går att tillämpa olika regler beroende på färdmedel som anvisas.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse/förslag till beslut ändrade skolskjutsregler 

SBU Protokollsutdrag 2019-03-26 § 25 

Lars Johansson (V) Motion om förenklad skolskjuts Id 62786 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 155 Dnr 2019/000101 109 

Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, med hänvisning till 

Demokratiberedningens bedömning, avslå motionen.  

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Emil Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.      

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om lokalt tiggeriförbud på 

allmän plats i Vimmerby kommun. Motionärerna hänvisar till förvaltnings-

rättens dom angående ett liknande förslag från Vellinge kommun.  

De föreslår att kommunen inför ett lokalt förbud mot passiv insamling av 

pengar på Magasinsgatan, Sevedegatan, Fiskaregatan, Falkängsgatan, 

Storgatan och Norrtullsgatan.  

Motionärerna föreslår också att det skrivs in i de lokala ordningsföre-

skrifterna att passiv insamling av pengar inte är tillåtet på ovanstående 

offentliga platser.  

Motionärerna motiverar förslaget med att gåvorna riskerar att upprätthålla 

personernas sociala utsatthet, och att insamlingen kan ha koppling till 

kriminell verksamhet. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning  

Antalet gator i motionsförslaget, samt det faktum att det avses gälla hela 

sträckningen av aktuella gator, kan medföra en risk att förbudet anses 

innebära onödigt tvång, eller gör obefogade inskränkningar för allmänheten. 

 

Det bör vara rimligt att reflektera över i vad mån ett förbud av den art som 

föreslås stämmer överens med socialtjänstlagens synsätt när det gäller 

människor i utsatta positioner. 
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Innan kommunen går in med ett förbud, bör den ha goda skäl att anta att det 

verkligen får de förväntade effekterna. I motionen redovisas dock inte någon 

sådan grund. 

 

Demokratiberedningens bedömning 

Demokratiberedningen anser att enskildas passiva insamling av pengar inte 

utgör en så stor olägenhet för kommunmedborgarna att kommunen behöver 

reglera det i de lokala föreskrifterna.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 101 - 

Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby kommun 

Protokollsutdrag Demokratiberedningen 2019-04-08 § 4 - Motion om lokalt 

tiggeriförbud i Vimmerby kommun 

Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby 

Utredning - Motion om lokalt tiggeriförbud i Vimmerby 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 156 Dnr 2019/000249 174 

Sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Vimmerby 

kommuns sotnings- och brandskyddskontrolltaxa uppräknas med 2,19 % 

från och med den 2019-07-01.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har sina taxor för rengöring (sotning) och brandskydds-

kontroll kopplade till det index som årligen lämnas via Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL). Index för 2019 finns publicerat i SKL:s cirkulär 19:13.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse sotningsindex 2019 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 157 Dnr 2016/000293 214 

Detaljplan för antagande Nybbleområdet del av 
Vimmerby 3:3. Del 1 och 2 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens 

beslut, att kommunfullmäktige antar detaljplaner för del av Vimmerby 3:3 

Nybble del 1 samt del 2.  

 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanerna är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i området 

med möjlighet att bygga vårdboende eller skola. Kommunen är i stort behov 

av planlagd byggbar mark för bostäder. 

Detaljplanerna har varit på samråd och granskning under hösten 2016 och 

2018. Yttranden från 22 (del 1) och 25 (del 2) olika instanser och sakägare 

kom in under samråds- och granskningstiden. 

Sammanfattningsvis har följande justeringar gjorts efter granskningarna. 

Del 1: Plankartan har kompletterats med en ny egenskapsbestämmelse för 

kvartersmark; n2 – stenmur ska anläggas (eftersom befintliga stenmurar ska 

flyttas). 

Del 2: Plankartan har kompletterats med en ny egenskapsbestämmelse för 

kvarters- och allmän platsmark; n3 – stenmur ska bevaras; detta eftersom 

befintliga stenmurar ska flyttas; stenmur – stenmur ska anläggas; damm – 

djupet på dammens botten; gäller dagvattenhantering; skydd - skyddsavstånd 

mellan dagvattendamm och stenmur för underhåll och drift. 

Härigenom har felaktiga u-områden tagits bort från plankartorna. 

Planbeskrivningarnas respektive dagvattenavsnitt för MKN har förtydligats 

med en karta över vattnets väg som visar dess fördröjning, rening och 

luftning för att inte påverka recipienten. Planbeskrivningarna har även 

kompletterats med beslut om dispens från biotopskyddsbestämmelserna. 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 30(61) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Därutöver har mindre textjusteringar skett enligt de rådgivande synpunkter 

som kommit in. 

Detaljplanerna bedöms vara klara för att antas i enlighet med gransknings-

utlåtandena.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 158 Dnr 2018/000150 003 

Styrdokument: Riktlinjer och taxor för skyltning och 
affischering, uteservering, marknad, torghandel och 
försäljning, evenemang och andra markupplåtelser, 
antaget i KF 2018-03-26 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa en maxtaxa 

på 1 500 kr/dygn för evenemang som är direkt/indirekt kopplade till 

kommersiellt syfte/marknadsföring. 

 

Beslutet är ett tillägg till befintligt beslut avseende dokumentet Riktlinjer och 

taxor (Dnr 2018/000150 och Id 60020) för skyltning och affischering, 

uteservering, marknad, torghandel och försäljning, evenemang och andra 

markupplåtelser 

 

Sammanfattning 

Ärendet 

Behovet av en maxtaxa för stora evenemang behövs eftersom nuvarande 

prislista är anpassade för mindre ytor och bodar. Det upplevs som orimligt 

höga avgifter för tillfälliga evenemang med stora avgränsade ytor.  

 

Finansiering 

Finansiering sker inom ramen för gatukontorets budget.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Tillfälliga evenemang, maxtaxa 2019, 2019-05-06 

Styrdokument: Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, 

uteservering, marknad, torghandel och försäljning, evenemang och andra 

markupplåtelser 

 
Beslutet skickas till 
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Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 159 Dnr 2019/000074 253 

Engströms Bil, planändring och försäljning av mark, 
del av Vimmerby 3:7 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram ett förslag på 

köpeavtal mellan Vimmerby kommun och Engströms Bil AB avseende 

del av Vimmerby 3:7 

2. ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att vid upprättande av 

köpeavtal med Engströms Bil AB beställa planändring hos miljö- och 

byggnadsförvaltningen avseende del av Vimmerby 3:7 

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Kommunen äger fastigheten Vimmerby 3:7 i Vimmerby kommun. 

Engströms Bil bedriver idag sin verksamhet på intilliggande fastighet 

Muraren 4. 

För en tid sedan uppdagades att en betydande del av den asfalterade 

parkeringen tillhörande Engströms Bil är byggd utanför fastighetsgräns och 

inkräktar därmed på kommunens fastighet Vimmerby 3:7, se ortofoto samt 

kartskiss id 64347. Vimmerby 3:7 är planlagd som allmän platsmark.  

  

Aktuell situation 

Vid ett möte som hölls mellan kommunens gatuchef, mark- och exploate-

ringsingenjör och Engströms Bil kartlades situationen och förslag på bästa 

möjliga lösning.  

Förslaget som båda parter har enats om är att Engströms Bil får köpa den del 

av fastigheten Vimmerby 3:7 som parkeringen inkräktar på. Markområdet 

som överlåts till Engströms Bil AB har sedan för avsikt att regleras in i deras 

fastighet Muraren 4. För att kunna göra detta möjligt krävs först en 

planändring. 
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En ledningskoll är i dagsläget beställd avseende markområdet som har för 

avsikt att överlåtas. Detta för att kunna säkra eventuella ledningar som 

Vimmerby Energi & Miljö AB kan tänkas ha och därigenom kunna 

tydliggöra villkoren avseende dessa i förslaget till köpeavtal. 

  

Bedömning 

Vimmerby kommuns mark- och exploateringsingenjör bedömer förslaget 

som genomförbart. Det här anses vara den smidigaste och bästa lösningen 

för båda parter. Parkeringen används flitigt av Engströms Bil och är mycket 

väsentlig för deras verksamhet.  

Avstämning har gjorts med miljö- och byggnadsförvaltningen och den tänkta 

planändringen ser inte ut att påverka framtida trafiksituation i området. 

 

Finansiering 

Engströms Bil bekostar planändring, lantmäterikostnader och eventuella 

övriga tillkommande kostnader. 

Engströms Bil kommer att få köpa marken till värderingspris utfärdat av 

extern värderingsbyrå. Vimmerby kommun bekostar värderingen och den 

ryms inom befintlig MEX-budget.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Engströms Bil AB, planändring och markköp, del av 

Vimmerby 3:7 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet, 2019-03-26, § 29 

Ortofoto, id 64345. 

Kartskiss, id 64347.  

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 160 Dnr 2018/000593 31 

Uppdrag till Namnberedningskommittén 
Parkeringsplatser Vimarhaga, Södra Vi samt Gullringen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. parkeringen vid vård- och omsorgsboendet Vimarhaga ges namnet 

Seniorparkeringen 

2. parkeringen vid simhallen i Gullringen ges namnet Simhallsparkeringen 

3. parkeringen mellan Storgatan och Ringvägen i Gullringen ges namnet 

Norra Centrumparkeringen 

4. parkeringen vid torget i Södra Vi ges namnet Torgparkeringen 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har uppdragit till namngivningskommittén att ta fram 

förslag till namn på parkeringarna vid Vimarhaga i Vimmerby, Simhallen i 

Gullringen, Parkeringen mellan Storgatan och Ringvägen i Gullringen samt 

parkeringen vid Torget i Södra Vi.  

Namngivningskommittén har kommit fram till namnförslag vilka samhälls-

byggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar om.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse/förslag till beslut namngivningsberedningen 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2019-03-26 § 26 

Kartbilder 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

___________________ 
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§ 161 Dnr 2019/000015 091 

Samverkansfond 2019 - Nya riktlinjer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar revideringen av Samverkansfondens riktlinjer 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har som syfte att främja och utveckla integration och 

inkludering i samhället i ett brett perspektiv. 

Förening, organisation, trossamfund, eller studieförbund med samhällsnytta 

och verksamhet utan ekonomiskt vinstintresse som idé, kan ansöka om 

medel för att främja och utveckla integration i Vimmerby kommun ur den så 

kallade samverkansfonden. 

Utgångspunkten för samverkansfonden är att inspirera och stimulera till 

insatser från civilsamhället som ökar integrationen i Vimmerby kommun och 

bidrar till ett inkluderande förhållningssätt för alla medborgare. Det gäller 

såväl nyanlända som andra grupper i samhället som behöver integreras i 

olika verksamheter. Därigenom kan kommunen erbjuda goda sammanhang 

och en meningsfull fritid.  

Målet med fonden är att bidra till ökad integration i lokalsamhället genom 

föreningsliv och övriga civilsamhällets arenor i Vimmerby kommun genom 

att stimulera till engagemang och ge goda förutsättningar till lika rättigheter 

och möjligheter att delta i föreningsverksamhet och i civilsamhällets arenor 

för en meningsfull fritid tillsammans med andra. 

Befintliga riktlinjer för samverkansfonden behöver redaktionellt ses över för 

att anpassas till nu gällande delegationsordning.  

 
Beslutsunderlag 

Riktlinjer för samverkansfond för civilsamhället 

 
Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

___________________    
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§ 162 Dnr 2019/000254 821 

Inköp av hinderpark till Ryttargården 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja 25 000 kr till inköp av en ny hinderpark för träning till 

Ryttargården 

2. finansiering ska ske via oförutsedda medel 2019 

 

Sammanfattning 

Vimmerbyortens ryttarförening är en av kommunens största föreningar, med 

mycket verksamhet som aktiverar unga tjejer. Föreningen har sin verksamhet 

på Ryttargården som är en av våra kommunala anläggningar. Föreningen har 

idag en hinderpark som är mycket sliten och som har dömts ut av de tränare 

som idag verkar i klubben. Föreningen är därför i behov av en ny uppsätt-

ning av en komplett hinderpark för att kunna bedriva en bred verksamhet för 

barn och ungdomar, vilket är föreningens huvudsakliga målgrupp. 

Att köpa in en hinderpark till Ryttargården är att likställa inköp som mål-

burar och nät till våra andra kommunala anläggningar, d.v.s. en grundförut-

sättning för att kunna bedriva verksamheten.  

Vid inköp av en ny hinderpark finns numera valet att välja hindermaterial 

som är utformad i plast vilket gör det både enklare och säkrare för alla att 

hantera. Detta är en viktig aspekt ur ett barnrättsperspektiv då barnen och 

ungdomarna kommer kunna hantera bommar och stöd då de har en lättare 

vikt än traditionella träbommar. Detta medför att barnen och ungdomarna 

kan vara mer delaktiga med att bygga upp olika banor o.s.v. vilket är ett 

lärande i sig inom sporten.  

 

Finansiering 

Total kostnad för inköp av en komplett hinderpark för träning är 25 000 kr. 

Utvecklingsavdelningen föreslår att finansiering sker ur oförutsedda medel.  
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Beslutsunderlag 

KFU Protokollsutdrag 2019-04-16 § 37 

Tjänsteskrivelse - inköp av hinderpark till Ryttargården 

 
Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 163 Dnr 2019/000255 820 

Apollostugan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger fastighetsavdelningen i uppdrag att utreda vad 

kommunen ska göra med Apollostugan i framtiden.   

 

Sammanfattning 

Apollostugan belägen vid Hörestadhult utanför Vimmerby är idag en 

kommunal badplats vid sjön Borstingen. Vid badplatsen ligger två 

byggnader där en utav dem hyrs ut av fastighetskontoret till Vimmerby 

Bastusällskap, som har regelbundna aktiviteter i bastudelen. Den andra 

byggnaden fungerar som en samlingslokal som har hyrts ut genom Kultur- 

och fritidsenheten/Fabriken fram till dagens datum.  

Fastigheterna har tidigare legat under dåvarande kultur- och fritidsnämndens 

ansvarsområde, men gick 2017 över till fastighetskontoret då man i och med 

omorganisationen till utvecklingsavdelningen inte längre skulle ha ansvar 

över fastigheter.  

Det har genom åren funnits olika idéer kring hur kommunen skulle kunna 

nyttja lokalen till sin verksamhet, främst genom olika ungdomssatsningar 

genom Fabriken. Vi listar idag Apollostugan som en lokal som vi hyr ut 

genom en taxa där vi de senaste åren har haft ca 5-10 bokningar per år av 

bland annat Fabriken och Scouterna.  

Badplatsen som ligger vid stugan räknas idag som en kommunal badplats, 

men har inte marknadsförts utåt som detta. Till badet hör en toalett som sköts 

av gatukontorets driftpersonal. Badplatsen i sin helhet är fint belägen och 

besöks mycket under sommarhalvåret trots dess bristfälliga marknadsföring. 

Fastighetskontoret gjorde i november 2018 en statusbedömning av byggna-

den genom Conservator som upptäckte en rad olika brister i fastigheten. 

Slutsatsen var fukt- och luftproblematik vilket påverkar inomhusmiljön 

negativt. Fastighetskontoret gör då tillsammans med Utvecklingsavdelningen 

en bedömning att det inte är försvarbart att hyra ut fastigheten i det skick den 
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bedöms i idag, då det inte finns några garantier hur denna inomhusmiljö 

skulle kunna påverka besökare.  

De uthyrningar som varit de senaste åren har övervägande sett barn och 

ungdomar som besökare och ur ett barnperspektiv vill vi som kommun inte 

hyra ut en fastighet där vi inte kan garantera ett fullgott inomhusklimat.  

Utvecklingsavdelningen föreslår att Apollostugan tas bort från objekt som vi 

hyr ut enligt de kommunala taxorna. Utvecklingsavdelningen föreslår att 

kommunstyrelsen ger fastighetsavdelningen i uppdrag att se över vad som 

ska göras med fastigheten framöver.  

Till dess att fastighetskontoret gjort en bedömning hur man går vidare med 

huset föreslår utvecklingsavdelningen att avvakta med att marknadsföra 

badplatsen till allmänhet och besökare.  

 

Beslutsunderlag 

KFU Protokollsutdrag 2019-04-16 § 39 

Tjänsteskrivelse - Apollostugan 

 
Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 164 Dnr 2019/000257 821 

Avtal pylon på Ceosvallen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtalet med Vimmerby IF, 

beträffande en pylon placerad på Ceosvallen enligt upprättat avtal.  

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ledamöterna för (S), (V) och (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Peter Högberg (S) anmäler, för (S)-gruppen, följande anteckning till 

protokollet: 

”Utifrån den revisionsutredning som gjorts gällande för föreningsbidragen 

som visade på att det fanns orättvisor mellan hur kommunen stöttar 

föreningarna känner vi en oro kring att man släpper fram vissa möjligheter 

för föreningar att sälja reklam på kommunala fastigheter utan att det finns ett 

tydlighet regelverk kring det hela.  

Kommunen håller på att ta fram ett nytt regelsystem kring kommunens stöd 

till föreningslivet och då rusa på med nya avtal som gynnar vissa föreningar 

är inte i linje med vad vi tror på om ett rättvist hanterade av detta viktiga 

föreningsliv.” 

      

Sammanfattning 

Utvecklingsavdelningen är mitt uppe i ett arbete med att se över hur 

kommunen idag marknadsför de kommunala idrottsanläggningarna samt hur 

vi kan utveckla och bli bättre inom området. Utvecklingsavdelningen har 

därför under en tid fört ett resonemang tillsammans med kultur- och fritids-

utskottet samt Vimmerby IF kring ett nyttjanderättsavtal och uppförande av 

en pylon på Ceosvallen.  

                    

Bakgrund  

Syftet med pylonen och avtalet med Vimmerby IF är att klargöra rättigheter 

och skyldigheter avseende arenanamn, arenasponsor och reklam inom  
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Ceosvallen. 

Pylonens placering vid rondellen Södra Ringleden – Bolagsgatan är 

strategisk för att bli väl synligt för såväl kommunens medborgare, som för 

besökare till kommunen och idrottsanläggningen. 

 

Bedömning 

Utvecklingsavdelningen har tagit barnkonventionen i beaktande i ärendet 

och anser att all form av reklam kan ha negativ påverkan på barn och unga. 

Verksamhet för barn och unga ska undvikas i miljöer med tydliga reklam-

budskap. I det här fallet står inte pylonen och dess reklam i direkt anslutning 

till barns och ungas omgivning i den bemärkelsen. 

Utvecklingsavdelningen gör även bedömningen att fördelarna för barnen kan 

komma att bli större då det inbringar ekonomiska medel till Vimmerby IF, 

som sedermera kan användas för att utveckla föreningens verksamhet för 

barn och ungdomar.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtalet med Vimmerby IF, 

beträffande en pylon placerad på Ceosvallen enligt upprättat avtal. 

Peter Högberg (S) yrkar på återremiss till miljö- och byggnadsnämnden för 

en bedömning av förslaget i ljuset av gestaltningsprogrammet Vackra 

Vimmerby.      

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Peter Högbergs (S) yrkande om återremiss mot det 

ursprungliga förslaget och finner att det är bifall för det senare. 

Votering begärs och verkställs. 

       

Omröstningsresultat 

Med sex ja-röster för förslaget om att godkänna det föreslagna nyttjande-

rättsavtalet och fem nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla förslaget 

om nyttjanderättsavtal med Vimmerby IF, beträffande en pylon placerad på 

Ceosvallen. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Ingela Nilsson Nachtweij (C), ordf  x   

Marie Nicholson (M), 1 vice ordf  x   
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Beslutsunderlag 

KFU Protokollsutdrag 2019-04-16 § 42 

Nyttjanderättsavtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby IF 

Tjänsteskrivelse - Avtal pylon på Ceosvallen 

 
Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Vimmerby IF 

 

___________________ 

 

Helen Nilsson (S), 2 vice ordf   x  

Anna Svensson (C) Jacob Käll (C) x   

Erik Paulsson (C) Eva Svensson (C) x   

Bo Svensson (C)   x   

Ola Gustafsson (KD)  x   

Peter Högberg (S)   x  

Daniel Nestor (S)   x  

Lars Johansson (V)   x  

Emil Larsson (SD)   x  

Antal röster  6 5 0 
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§ 165 Dnr 2019/000143 040 

Remiss från Finansdepartementet. Lite mer lika. 
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och 
landsting. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande från Vimmerby kommun. 

Yttrandet skickas till Finansdepartementet.  

 

Sammanfattning 

Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning, 

kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/-

avgift.  

I utredningsdirektiven anges att översynen ska överväga om det nuvarande 

systemet i tillräcklig grad fångar upp större samhällsförändringar och med 

anledning av detta eventuellt föreslå förändringar i de delmodeller som finns, 

nya delmodeller eller om delmodeller ska utgå. I uppdraget ingår också att 

analysera möjligheterna att förenkla utjämningen. Förändringarna föreslås 

genomföras år 2020, vilket ställer krav på en snabb beredning i regerings-

kansliet. 

Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsätt-

ningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla invånarna service 

oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden. Systemet ska alltså inte 

utjämna för skillnader i ambitionsnivå eller effektivitet. Kostnadsutjäm-

ningen är solidariskt finansierad inom kommunsektorn och staten har ingen 

del i finansieringen, till skillnad mot inkomstutjämningen. 

Vimmerby kommun har, liksom landets övriga kommuner, inbjudits att 

lämna synpunkter till Finansdepartementet senast den 17 maj 2019. 

Vid beredningen av yttrandet har Vimmerby kommun samverkat med 

Region Kalmar län samt Kalmar läns övriga kommuner. En rättvisande 

kostnadsutjämning är av stor vikt för att kunna upprätthålla god 

samhällsservice utifrån de olika förutsättningar som råder i landet.  
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Det gemensamma ställningstagandet är att utredningens förslag är bra och att 

det är av stor vikt med ett snabbt införande för att nå en mer rättvisande 

kostnadsutjämning än dagens system.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 88 

Tjänsteskrivelse - remiss från Finansdepartementet. Översyn av 

kostnadsutjämning. Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för 

kommuner och landsting 

Remiss från Finansdepartementet. Översyn av kostnadsutjämning. Lite mer 

lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 

 
Beslutet skickas till 

Finansdepartementet 

 

___________________ 
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§ 166 Dnr 2019/000130 007 

Revisionsrapport Granskning av kommunens fysiska 
planering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna återredovisningen 

2. till första punkten i återredovisningen till revisorerna (om bostadsför-

sörjningsprogram) lägga till texten: ”Riktlinjer för kommunens lång-

siktiga boendeberedskap ska antas av fullmäktige för varje mandat-

period och kvantitativa mål samt etappmål behöver finnas med i 

kommande riktlinjer för bostadsförsörjning.”  

 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har anlitat PwC för en granskning av kommunens 

fysiska planering. PwC har lämnat sin rapport. 

PwC skriver att ”Den sammanvägda bedömningen efter genomförd 

granskning är att kommunen säkerställer att processen för fysisk planering 

till viss del bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.” 

Därpå meddelar PwC förslag på fem förbättringsområden. 

Samhällsbyggnadsavdelningen lämnar i sin återredovisning sina 

kommentarer till PwC:s påpekanden.  

 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 89 

Återredovisning Granskning av kommunens fysiska planering 

Revisionsrapport: Granskning av kommunens fysiska planering 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Revisorerna  
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___________________   
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§ 167 Dnr 2019/000131 007 

Revisionsrapport Granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet avseende riskbedömningar och 
handlingsplaner  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner återredovisningen.  

 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har anlitat PwC för en granskning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet avseende riskbedömningar och handlingsplaner. 

PwC sammanfattar sin granskning så här: "Granskningen har avgränsats till 

att omfatta kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildnings-

nämnden. Sammanfattningsvis bedömer vi att kommunstyrelsen, social-

nämnden och barn- och utbildningsnämnden i allt väsentligt säkerställer att 

det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs ändamålsenligt avseende risk-

bedömningar, handlingsplaner, rapportering av incidenter och uppföljning." 

Därpå meddelar PwC åtta rekommendationer. HR-avdelningen lämnar i sin 

återredovisning sina kommentarer till dessa rekommendationer.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 90 

Svar på revisionsrapport från PwC gällande granskning av SAM 

Revisionsrapport: Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 

avseende riskbedömningar och handlingsplaner 

 
Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 

Revisorerna  

 

___________________   
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§ 168 Dnr 2019/000132 007 

Revisionsrapport Granskning av kommunens 
internationella arbete 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att inkludera 

frågeställningar i revisionsrapporten i utvecklingsavdelningens pågående 

uppdrag för att säkerställa att det internationella arbetet bedrivs ändamåls-

enligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.  

 

Sammanfattning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vimmerby kommun har PwC 

granskat Vimmerby kommuns internationella arbete. Granskningen syftar till 

att besvara följande revisionsfråga: Säkerställer kommunstyrelsen att det 

internationella arbetet bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt 

tillfredsställande sätt? 

Den revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen inte säkerställer att 

det internationella arbetet bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt 

tillfredsställande sätt. Det brister delvis när det gäller organisation, riktlinjer, 

ledning och samordning samt ekonomisk uppföljning. 

Utvecklingsavdelningen tog 2018-11-01 över ansvaret för Vimmerby 

kommuns internationella arbete på tjänstemannanivå från den administrativa 

avdelningen. I det uppdraget ingick bland annat att uppdatera strategin för 

Vimmerby kommuns internationella kontakter med SLUS:en som grund och 

att arbeta fram en tydlig struktur för ledning, styrning, mål och uppdrag 

utifrån strategin. För att förbättra kommunikationen kring Vimmerby 

kommuns internationella arbete ska utvecklingsavdelningen även ta fram en 

kommunikationsplan. 

I och med ovan nämnda revision föreslår utvecklingsavdelningen att man i 

uppdraget, i dialog med kommunstyrelsen, även säkerställer de områden som 

kontrollmålen i revisionsrapporten pekar på i följande frågeställningar: 

 Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig organisation för det 

internationella arbetet och finns en fungerande ledning och samordning? 
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 Finns ändamålsenliga riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas på 

respektive förvaltning? 

 Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för representation i samband 

med vänortsbesök och andra aktiviteter och efterlevs gällande 

regelverk? 

 Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig uppföljning av det 

internationella arbetet? 

 Sker det en ekonomisk uppföljning av det internationella arbetet? 

 Genomförs utvärderingar av resultatet av det internationella arbetet?  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 91 

Tjänsteskrivelse - Svar på Revisionsrapport ”Granskning av Vimmerby 

kommuns internationella arbete” 

Revisionsrapport: Granskning av kommunens internationella arbete 

 
Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Revisorerna  

 

___________________ 
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§ 169 Dnr 2019/000287 214 

Planprogram för Södra Industriområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1) ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att beställa planprogram för 

verksamhetsområde i Vimmerby stad av miljö- och byggnadsnämnden 

2) kostnaden för framtagande av planprogrammet (370 tkr) ska belasta 

verksamheten för mark och exploatering 

3) ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att påbörja arbetet med fram-

tagande av en handelsstrategi för Vimmerby stad.  

 

Sammanfattning 

För att underlätta kommande detaljplanearbete bör ett program upprättas där 

planens utgångspunkter och mål framgår. Det är en möjlighet att på ett tidigt 

stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar. 

Gamla detaljplaner hindrar pågående verksamheter och framtida utveckling. 

Många bygglov har givits i strid mot gällande detaljplaner och de plan-

stridiga verksamheterna hindrar ”legala” etableringar. 

Vimmerby centrum har växt och de områden som tidigare låg i utkanten av 

centrumkärnan har nu en mer ett centralt läge. Stora delar av området är 

planlagt för tung industri som kräver ett skyddsavstånd på upp till 200 meter. 

Det på 80-talet planerade industriområdet består nu istället av en stor 

blandning av verksamheter såsom lätt industri, handel, kontor, hotell, 

bostäder. Verksamheter som bör ses över är industrier (tung/lätt), handel, 

service, kontor, hotell med beaktande av framtida infarter till centrum och 

Astrid Lindgrens Värld. Området är cirka en miljon kvadratmeter stort (100 

ha). 

Förslag 

Att ta fram ett program med en vision om hur området ska utvecklas de 

kommande 10-15 åren. Parallellt med programarbetet bör en handelsstrategi 

tas fram som behöver integreras i visionsarbetet i ett tidigt stadium. 
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Programmet ska ge planeringsinriktningar och rekommendationer för 

kommande detaljplaner samt trygga hur Vimmerbys handel ska kunna 

utvecklas. Verksamhetsprogrammet är första steget i visionsarbetet. 

Steg 1:  Översiktlig planering för hela området (visionsarbete med 

verksamhetsprogram baserat på bland annat en handelsstrategi). 

Steg 2:  Eventuellt fördjupa i flera områden. 

Steg 3:  Upprätta detaljplaner etappvis.  

 

Förslag till beslut 

Peter Högberg (S) gör tilläggsyrkande på att det föreslagna programområdet 

inte ska inkludera det område som ligger sydväst om Södra Ringleden i 

anslutning till Björkhaga. 

Lars Johansson (V) och Emil Larsson (SD) yrkar bifall till Peter Högbergs 

(S) förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordförande prövar först frågan om förslaget till de tre beslutssatserna och 

finner att det är bifall till dessa. 

Därpå ställer ordförande Peter Högbergs (S) tilläggsyrkande på att undanta 

det område som ligger sydväst om Södra Ringleden, i anslutning till 

Björkhaga, från programområdet mot det ursprungliga förslaget och finner 

att det är bifall för det senare. 

Votering begärs och verkställs.  

 

Omröstningsresultat 

Med sex ja-röster för det ursprungliga förslaget till programområde och fem 

nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla det ursprungliga förslaget till 

programområde. 

 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Ingela Nilsson Nachtweij (C), ordf  x   

Marie Nicholson (M), 1 vice ordf  x   

Helen Nilsson (S), 2 vice ordf   x  

Anna Svensson (C) Jacob Käll (C) x   

Erik Paulsson (C) Eva Svensson (C) x   



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 53(61) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 94 

Tjänsteskrivelse Planprogram verksamhetsområde Vimmerby stad 

Förslag programområde 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen      

 

___________________ 

 

Bo Svensson (C)   x   

Ola Gustafsson (KD)  x   

Peter Högberg (S)   x  

Daniel Nestor (S)   x  

Lars Johansson (V)   x  

Emil Larsson (SD)   x  

Antal röster  6 5 0 
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§ 170 Dnr 2019/000247 714 

Handlingsplan för giftfria förskole- och skolmiljöer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att 

tillsammans med barn- och ungdomsnämnden samt miljö- och 

byggnadsnämnden ta fram en handlingsplan för en giftfri förskola.  

 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge uppdrag till 

berörda förvaltningar att tillsammans ta fram en handlingsplan för att skapa 

giftfria förskole- och skolmiljöer i Vimmerby kommun. 

Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram 

skriftliga riktlinjer för en giftfri förskola (2018-10-31, BUN § 166). 

Verksamhetschefen för förskolan informerar om förskolornas arbete med en 

giftfri förskola och om underlaget som ska ligga till grund för riktlinjerna. 

Nämnden beslutar om riktlinjerna för en giftfri förskola vid sammanträdet 

den 24 april 2019.  

För att minska barns exponering av skadliga kemikalier i förskolan är det 

viktigt att ta fram en handlingsplan i samverkan med andra berörda 

verksamheter som lokalvården, kosten och fastighetsavdelningen. 

För att kunna ta fram en övergripande handlingsplan behöver det vara med 

representanter från andra avdelningar, det handlar om t.ex. mat och 

tillagning, rutiner för hygien och lokalvård/städning, inom- och 

utomhusmiljön, renovering, byggnation, inköp och upphandlingar, det är inte 

enbart en BUN-fråga/beslut.  

För att sammanfatta BUN:s beslut och förslag: kommunstyrelsens tar ställ-

ning för en handlingsplan för giftfria skolmiljöer och ger, i sådana fall i 

uppdrag till t.ex. samhällsbyggnadsavdelningen (kost, lokalvård, fastighet 

m.m.) att tillsammans med BUN ta fram ett förslag till en kommunöver-

gripande handlingsplan.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 102 

Protokollsutdrag § 51, barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-

03-20 Handlingsplan för giftfria förskole- och skolmiljöer 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Barn- och ungdomsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

___________________ 
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§ 171 Dnr 2019/000279 000 

Revidering avtal och reglemente för hjälpmedels-
nämnden  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avtal och 

reglemente för hjälpmedelsnämnden.  

 

Sammanfattning 

Hjälpmedelsnämnden tog vid sitt sammanträde 2018-11-23 beslut om förslag 

till revidering av avtal med länets kommuner angående hjälpmedelsverk-

samheten och revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden.  

 

Anledningen till att förändringar i reglemente och avtal behöver ses över är 

dels att regionförbundet ändras och att den primärkommunala nämnden inte 

kommer att finnas kvar och dels revisorernas rapport kring hjälpmedels-

nämndens verksamhet.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 103  

Protokollsutdrag § 14 Kommunernas Hjälpmedelsnämnd i Kalmar län 2019-

03-27 

Förslag avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden samt bilagor 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 172 Dnr 2019/000017 101 

Meddelanden till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden      

 

Beslutsunderlag 

Lämnas meddelande om följande: 

 Kommunen har skrivit på ett Letter of Intent med Hagelsrums Biogas 

AB 

 Samhällsbyggnadsutskottet svarar kommunstyrelsen att en tillbyggnad/ 

ombyggnad av vård- och omsorgsboendet Vidala i Södra Vi är möjlig. 

 

___________________ 
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§ 173 Dnr 2019/000039 101 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

Inga anmälningar om delegationsbeslut har inkommit.      

 

___________________ 
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§ 174 Dnr 2019/000118 101 

Rapportering från konferenser och sammanträden mm 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade rapporter 

      

Sammanfattning 

Beträffande möten inom ITSAM, se under § 152. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har deltagit i kommun- och regionlednings-

möte och tagit del av bland annat Trafikverkets målbild 2050, information 

om översikts- och havsplanering, om natur och kultur som en del av 

regionens varumärke (här ingår bland andra Källängsparken och Norra Kvill 

nationalpark). 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har deltagit i möte med Astrid Lindgrens 

Hembygd i Eksjö och konstaterar att det är många aktiviteter på gång. 

Peter Andrae (M) har deltagit i möte i Kalmar med bland annat landshövding 

Thomas Carlsson där nationaldagsfirandet och fanborgar avhandlades. 

      

 

___________________ 
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§ 175 Dnr 2019/000020 101 

Inbjudningar till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Marie Nicholson (M) deltar i och uppvaktar i Bergs Timber’s seminarium 

samt demodagar gällande obemannade flygande farkoster. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) deltar i ALMA-prisutdelningen.      

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan till Bergs Timber (100-årsjubileum) och Seminarium på Metropol i 

Hultsfred – 100 år av hållbarhet. 

Inbjudan till demodagar gällande obemannade flygande farkoster (UAV-

drönare) på Västerviks flygplats 14-15 maj. Myndigheten för Innovation 

Vinnova och deras projekt Testbädd UAV Västervik, Västerviks kommun, 

RISE och DronecenterSweden. 

Inbjudan till dialogkväll om klimat- och hållbarhetsfrågor på Vimmerby 

folkhögskola den 21 maj. 

Inbjudan till Ingela Nilsson Nachtweij att delta vid ALMA-prisutdelningen 

den 27 maj i Stockholm. 

Inbjudan till utbildning i avtalsrätt den 19 september i Vimmerby. Kommun-

jurist Peter Olson. 

       

Beslutet skickas till 

Marie Nicholson (M) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Administrativa avdelningen      

 

___________________ 
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§ 176 Dnr 2019/000138 101 

Status angående digitaliseringsarbetet samt 
avstämning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 21 maj med förslag på hur dessa båda att-satser ska 

verkställas: 

att  kommunen snarast tar fram en digitaliseringsstrategi som beskriver hur 

kommunen ska bli bättre på digitalisering och ligga i framkant vad 

gäller digital teknik och digitalt användande 

att  kommunen utreder hur den hanterar IT-frågor inom kommunen både 

vad gäller funktion och kostnader. 

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har lämnat in en motion om ”digitalisering in i 

framtiden”. Hon skriver att digitaliseringen förenklar många av våra 

uppgifter i hemmet, på arbetet och i samhället. Ingela menar att framtiden 

kräver utveckling av digital teknik för alla situationer där det är möjligt. 

Digitaliseringen ställer samtidigt krav på förbättrad infrastruktur.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att bifalla motionen och därmed 

de ovan nämnda att-satserna. 

 

Beslutet skickas till 

kommundirektören 

administrativa avdelningen      

 

___________________ 
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