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 § 203 Dnr 2018/000252 001 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot nämnder 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte 

till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef, inleder med att redogöra för de medskick 

som föranlett barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningen 

medverkan, samt delårsrapporten för kommunen. 

 

Birgitha Sahlin, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, redogör 

för delårsrapporten, lokalförsörjning och framtida investeringar.  

Prognosen för 2018 är fortfarande negativa, med ett underskott på 9,5 

miljoner. 

 

Vad gäller lokalen är förskolan aktuell. Dels för att ersätta tidigare lokaler, 

men även för att möta framtida elevökningar.  

 

Birgitha ser inte hur förvaltningen ska kunna klara 2019 med dagens 

förutsättningar.  

 

Lilla lunden, en extra förskolechef, återöppnande av förskolan i Bullerbyn 

och förbättringar i lärartäthet är ett resultat av de 15,5 miljoner som 

kommunstyrelsen sköt till till barn- och utbildningsförvaltningens budget.  

 

Anette Nilsson, förvaltningschef socialförvaltningen, redogör för 

delårsbokslutet och förvaltningens ekonomi, måluppfyllelse och personal. 

Prognosen för helåret är ett underskott på 3,1 miljon. Anette redogör även 

för orsakerna till budgetavvikelsen och pågående åtgärder.  

 

___________________ 
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§ 204 Dnr 2018/000270 043 

Delårsrapport 2018 (2018-08-31) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten för delårsrapport 

för 2018-08-31 samt meddela denna till kommunfullmäktige.  

 

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef, Anna Erlandsson Karlsson, administrativ 

chef, Thomas Svärd, utvecklingschef, Marie Halldén, HR-chef, Miklos 

Hathazi, samhällsbyggnadschef samt relevanta ekonomer.  

 

Mattias inleder med att redogöra för delårsrapporten.  

 

Anette Nilsson, förvaltningschef socialförvaltningen, och Birgitha Sahlin, 

förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, samt relevanta 

ekonomer från dessa förvaltningar deltar i delar redovisningen.  

 

Delårsrapporten 2018-08-31 för kommunen innehåller utöver kommunens 

resultat även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. 

Övergripande mål följs upp och väsentliga händelser beskrivs. 

 

Resultatet 2018-08-31 för kommunen blev +39,7 mnkr och för 

kommunkoncernen  

+57,7 mnkr.  

Nämndernas utfall jämfört med budgeten 2018-08-31 blev +14,9 mnkr.  

 

Prognosen till årets slut visar ett resultat på +21,5 mnkr för Vimmerby 

kommun. Jämfört med budget är detta en positiv avvikelse på 3,4 mnkr.   

 

Till årets slut beräknas nettoinvesteringarna uppgå till 44,8 mnkr. I 

förhållande till 2018 års investeringsbudget på 56,2 mnkr är detta en 

minskning med 11,4 mnkr. 
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Delårsrapporten kommer att kompletteras med revisionsberättelse från 

kommunens revisorer till behandling i kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

kommunens delårsrapport för 2018-08-31.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2018-08-31, Id 62664 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 205 Dnr 2018/000076 041 

Budget 2019 med plan 2020-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte 

till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Medverkar gör Mattias Karlsson, ekonomichef, Anna Erlandsson Karlsson, 

administrativ chef, Thomas Svärd, utvecklingschef, Marie Halldén, HR-chef, 

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef samt Ingunn Nilsen Andersson, 

Mamica Timotijevic och Charlotte Ivarsson från ekonomiavdelningen.  

 

Kommunstyrelsen diskuterar kring pågående budgetprocess och hur de 

ekonomiska förutsättningarna ser ut.  

 

___________________ 
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§ 206 Dnr 2018/000160 024 

Uppdrag - Bestämmelser om arvoden till 
förtroendevalda till mandatperioden 2019--2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Ola Gustafsson (KD), Ingela Nilsson Nachtweij (C), Marie Nicholson (M) 

och Kenneth Björklund (S) ska ingå i arbetsgruppen. Arbetsgruppen ska ta 

fram riktlinjer för ordföringar tillsammans med HR-avdelningen. 

 

Arvode ska utgå vid de tillfällen då arbetsgruppen sammanträden för de som 

inte har all inclusive-arvoden. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) är sammankallande i arbetsgruppen. 

 

Arbetsutskottet 6 november. Kommunstyrelsen 13 november och 

fullmäktige 26 november.  

 

Sammanfattning 

Ola Gustafsson (KD), Ingela Nilsson Nachtweij (C), Marie Nicholson (M) 

och Kenneth Björklund (S) ska ingå i arbetsgruppen som föreslogs i senaste 

arbetsutskottsmötet. Arbetsgruppen ska ta fram riktlinjer för ordföringar 

tillsammans med HR-avdelningen. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) föreslår att arvode ska utgå för de som inte har 

all inclusive-arvoden.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen att ta fram en 

arbetsgrupp som ska jobba med den uppdraglista som diskuteras, där även 

representant från HR ska medverka.  

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 

 

___________________ 
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§ 207 Dnr 2018/000371 519 

Avsiktsförklaring Campus 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Vimmerby Kommun ska vara med i 

avsiktsförklaringen för Campus i Småland 2030. 

 

Att finansiering 2019, 333 000 kronor, sker via oförutsedda medel och att det 

från och med år 2020 tas med i barn- och utbildningsförvaltningens 

budgetarbete för 2020 års budget och plan.  

Sammanfattning 

Västervik, Vimmerby och Hultsfreds kommuner har genom lokala campus 

samarbetat i olika former och omfattning i mer än 20 år. Arbetethar handlat 

om kompetensförsörjning i kommunerna. 2014 genomfördes en förstudie 

tillsammans med de tre kommunerna och Regionförbundet i Kalmar län. 

Syftet var att finna en ny gemensam övergripande metod/modell för 

kompetensförsörjning på eftergymnasial nivå i regionen. 

Förstudien resulterade i ett nytt projekt ”Universitets- och 

högskoleutveckling i Norra Kalmar län” som finansierades av kommun och 

region. Det nya projektet startade i januari 2015. Projektet byggde på en 

skriftlig överenskommelse mellan de tre kommunerna för den kommande 3 

+ 3 års period. 

 

Målet med projektperioden var att implementera och etablera en utvecklad 

samverkansmodell mellan kommunerna. Den ska bidra till ett fördjupat och 

nytt arbetssätt som ger kommunerna ett utökat, långsiktigt och fördjupat 

samarbete med universitet, högskolor och regionens arbetsmarknad. 

 

 

 

Ett förslag på en avsiktsförklaring är framtagen. Syftet och avsikten är att 

kommunerna Västervik, Vimmerby och Hultsfred avser att finansiera ett 

gemensamt projekt under perioden 2019-01-01 – 2021-12-31. 

 

Det övergripande målet med projektet är att avtala: 
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• 15 nya utbildningsprogram (900 årsstudieplatser) 

• 15 fristående kurser (900 platser) 

• 15 nya FoU-projekt (Forskning och Utveckling) 

• 15 nya YH-utbildningar (225 platser) 

 

Finansieringen för respektive kommun fördelas enligt följande: 

 

Hultsfreds kommun 833 000 kronor per år under tre år 

Vimmerby kommun 833 000 kronor per år under tre år 

Västerviks kommun 2 000 000 kronor per år under tre år. 

 

Den totala summan för Vimmerby kommun under tre år är 2 499 000 

kronor. Det finns sedan tidigare 500 000 kronor per år i budget varför 

333 000 kronor behöver tillföras i budget. 

 

Parter är Hultsfreds, Vimmerby och Västerviks kommuner. I Vimmerby 

kommun ligger huvudansvaret för campusverksamheten inom barn- och 

utbildningsnämndens ansvarsområde, men sker i nära samråd med 

kommunstyrelsen.  

Finansiering 

Finansiering 2019 sker via oförutsedda medel och att det från och med år 

2020 tas med i budgetarbetet för 2020 års budget och plan.  

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

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Vimmerby Kommun ska vara med i 

avsiktsförklaringen för Campus i Småland 2030. 

 

Att finansiering 2019, 333 000 kronor, sker via oförutsedda medel och att det 

från och med år 2020 tas med i budgetarbetet för 2020 års budget och plan.  

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring Campus - För beslut - Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören  

Barn- och utbildningsnämnden 

 

___________________ 
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§ 208 Dnr 2018/000251 31 

Enkelrikta Storgatan mellan Kyrkogårdsgatan och 
Västra Torggatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Att enkelrikta Storgatan i Vimmerby mellan Kyrkogårdsgatan och Västra 

Torggatan enligt karta med ID 60917.  

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att enkelrikta Storgatan i Vimmerby 

mellan Kyrkogårdsgatan och Västra Torggatan. Detta för att möjliggöra för 

parkering på Storgatans södra sida. 

 

Bakgrund 

I och med exploateringen av kvarteret Stören så försvinner parkeringar i 

Vimmerby stad. Kyrkogårdsgatan dubbelriktades under 2016 för att 

underlätta trafikföring vid sommartorget.  

 

Aktuell situation 

Idag saknas det parkeringar på Storgatan mellan Kyrkogårdsgatan och 

Västra Torggatan. I stort sett finns det annars parkeringar längs med 

Storgatan. Storgatan behöver enkelriktas för att det ska få plats med 

parkeringar. En enkelriktning av Storgatan leder dessutom till att trafiken på 

Västra Torggatan borde minska.  

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Det har inkommit ett önskemål från Vimmerby Handel om att ha parkeringar 

på Storgatan mellan Intersport och Sandström.  

 

Bedömning 

Samhällsbyggnadsavdelning anser att det är en nödvändig åtgärd att 

enkelrikta den berörda delen av Storgatan för att få en bättre trafikfördelning 

i centrum samt att möjliggöra för parkeringar. Dock anser vi att parkeringar 

inte ska anläggas mellan Torggatorna.  
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Finansiering 

Ingen finansiering behövs.  

Förslag till beslut 

Att enkelrikta Storgatan i Vimmerby mellan Kyrkogårdsgatan och Västra 

Torggatan enligt karta med ID 60917.  

Beslutsunderlag 

Karta med ID 60917 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Vimmerby Handel 

 

___________________ 
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§ 209 Dnr 2018/000330 005 

Remiss - Regional digital agenda för Kalmar län 2019-
2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till 

Regionförbundet Kalmar Län som Vimmerby kommuns yttrande över 

Regional Digital Agenda för Kalmar län 2019-2020.  

Sammanfattning 

Den digitala agendan vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i 

offentlig sektor i Kalmar län, men också till företrädare för näringsliv, 

myndigheter och föreningsliv. För varje område har en arbetsgrupp arbeta 

med att ta fram dokumentation. Vimmerby kommun har inte haft någon 

representation i arbetet. 

Kalmar län antog i december 2014 en regional digital agenda - IT i 

människans tjänst, Digital Agenda för Kalmar län. Den arbetades fram på 

regeringens uppdrag och i bred samverkan mellan länets aktörer. Med tanke 

på hur snabb teknikutvecklingen är planerades uppföljningar och 

omprioriteringar av agendan in redan från början. Denna uppdaterade 

digitala agenda har tidsperspektivet 2019 – 2020.   

Den digitala agendan anger 33 prioriterade insatser i vilka länets kommuner 

är tänkta att arbeta gemensamt med för ett hållbart digitaliserat Kalmar län.  

Ärendet 

Redovisning av inkomna yttranden 

Remiss har skickats till Socialförvaltningen, Utvecklingsavdelningen, Barn- 

och utbildningsförvaltningen, Administrativa avdelningen. 

Ovan har kommit tillbaka med synpunkter genom möten och 

sammanfattningsvis är de frågor som återkommer är ekonomi, personella 

resurser och tid. 

 

 

Bedömning 

Vi ser mycket positivt på agendans mål och prioriterade insatser för att gå 

vidare i regionens och Vimmerby kommuns digitala utveckling. 
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Flera mål har en ansvarig organisation samt finansiering beslutad vilket är 

positivt. För några av dessa mål uppfattar vi att det kommer krävas resurser i 

kommunerna i form av både personal och ekonomi vilka vi idag inte ser att 

vi har inom alla områden. Vi önskar en tydlighet i om resurserna som avses i 

olika målen kommer ut till kommunernas verksamheter eller om det till 

större delen är för centrala aktiviteter och projektledning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till 

Regionförbundet Kalmar Län som Vimmerby kommuns yttrande över 

Regional Digital Agenda för Kalmar län 2019-2020.  

 

Beslutet skickas till 

Regionförbundet i Kalmar län 

Administrativa avdelningen 

Kommundirektören 

 

___________________ 
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§ 210 Dnr 2018/000331 005 

Remiss - Regional bredbandsstrategi för Kalmar län  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå remissvaret och att avstå från att yttra 

sig.  

 

Sammanfattning 

Regionförbundet i Kalmar län och Landstiget i Kalmar län ger er möjlighet 

att lämna synpunkter på förslaget till en uppdaterad version av regional 

bredbandsstrategi för Kalmar län. 

 

Regionförbundet i Kalmar län antog 2012 en regional bredbandsstrategi. 

Efter utvecklad policy från EU, Connectivity for a Competitive Digital 

Single Market - Towards a European Gigabit Society” (COM 2016/587) och 

en ny nationell bredbandsstrategi, Sverige helt uppkopplat 2025 

(N2016/08008/D) samt med beaktande av marknadssituationen har en ny 

regional bredbandsstrategi för Kalmar län till 2025 arbetats fram. Den nya 

regionala bredbandsstrategin är ett handlingsprogram under den regionala 

utvecklingsstrategin. Den regionala bredbandsstrategin har ett strategiskt 

regionalt perspektiv vilket presenterar hur Kalmar län bör hantera 

bredbandsinfrastruktur och digital kommunikation för att möjliggöra 

digitalisering och omställning i ett datadrivet hållbart samhälle. Utöver 

strategiska perspektiv omfattas även ett antal prioriterade insatser under 

perioden 2019 – 2020. 

 

Christer Sjöstedt, Fibersamordnare, har svaret på bredbansstrategin och 

lämnar följande synpunkter: 

 

punkt 4 i förslaget har vi synpunkter på första stycket att investeringarna skal 

drivas av marknadsaktörer. Hur kan man då säkerställa långsiktig hållbar 

tillgång? 

Även i 4:e stycket har vi synpunkter på att det offentliga skall ta ansvar för 

utbyggnad där marknaden inte anser det vara lönsamt. Detta anser vi 

kommer att drabba skattebetalarna negativt. 
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Punkt 6 har vi synpunkter på 3:e stycket där vi anser att offentligt ägande av 

infrastruktur är av godo för att säkerställa säkerhetsnivåer som harmonierar 

med tex. Ehälsans krav. 

Punkt 10 6:e stycket För att kommunerna skall kunna göra investeringar bör 

nog kommunerna äga sitt eget nät annars finns det risk för att man hamnar i 

konfliktsituationer både gällande åtkomst och säkerhet.  

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) menar att Centerpartiet inte kan ställa sig 

bakom remissvaret med hänvisning till att det strider mot den IT-

infrastrukturplan som antagits av kommunfullmäktige.  

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar avslag på yttrande och föreslår att 

kommunen inte lämnar något remissvar.  

Beslutsunderlag 

Remissvar Bredbandsstrategi  

Regional bredbandsstrategi för Kalmar Län 

Beslutet skickas till 

Regionförbundet i Kalmar län 

 

___________________ 
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§ 211 Dnr 2018/000295 007 

Revisionsrapport uppföljning av granskning av kultur- 
och fritidsverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvecklingsavdelningens 

redogörelse och förslag på åtgärd. 

 

Att överlämna skrivelsen som svar till kommunens revisorer.  

Sammanfattning 

Bakgrund 

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

fritidsverksamheten. 

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2016 att avveckla kultur- och 

fritidsnämnden och föra över verksamheten till kommunstyrelsen och dess 

förvaltning. Inom kommunstyrelsens förvaltning finns numera en 

utvecklingsavdelning som omfattar kultur- och fritidsenheten. Kultur- och 

fritidsenhetens uppdrag omfattar bland annat fritidsverksamhet, drift av 

kommunala idrotts- och fritidsanläggningar, föreningskontakter och 

föreningsutveckling, bidrag och anslag till studieförbund, och kulturskolans 

verksamhet. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall på förslag till beslut.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvecklingsavdelningens 

redogörelse och förslag på åtgärd. 

 

Att överlämna skrivelsen som svar till kommunens revisorer.  

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsverksamheten, Vimmerby 

kommun, 

Tjänsteskrivelse , ID 62496 
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Beslutet skickas till 

Ulf Svensson, revisor 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 212 Dnr 2018/000234 109 

Motion - Öppna restaurangskolan för kurser riktade till 
vuxna 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen härmed är besvarad utifrån motionärens förslag att snabbt se över 

möjligheten att arrangera utbildningar, riktade primärt till invandrargrupper, 

i restaurangskolans lokaler med start hösten 2018.  

 

Sammanfattning 

Micael Glennfalk (M) har väckt en motion om att se över möjligheten att 

arrangera utbildningar, riktade primärt till invandrargrupper, i 

restaurangskolans lokaler med start hösten 2018. Kommunfullmäktige 

hanterade motionen vid sammanträdet 2018-04-23, KF § 81, och beslutade 

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning och 

framtagande av förslag till beslut. 

Förvaltningens bedömning 

Att arrangera utbildning för vuxna och blandgrupper med elever från 

ungdomsgymnasiet har restaurang- och livsmedelsprogrammet tidigare 

erfarenhet av. Utbildning riktade till vuxna på restaurang- och 

livsmedelsprogrammet har erbjudits tidigare. Under ett antal år studerade 

vuxengrupper på restaurang- och livsmedelsprogrammet med goda resultat 

för de inblandade. Liknande utbildningar kan starta med relativt kort 

planeringstid, lite olika beroende på vilket alternativ som blir aktuellt. 

Därutöver har arbetet med att göra en förnyad ansökan att starta en YH-

utbildning inom gastronomi och värdskap påbörjats. En kartläggning av 

vilka yrkeserfarenheter studerande på SFI har är genomförd i samband med 

att personerna tas emot på Lärcenter. Den visar att det finns ett antal 

personer som har arbetat inom restaurangbranschen som nu läser svenska 

och som troligen relativt snabbt skulle kunna komplettera sina studier så att 

de blir anställningsbara. 

Förvaltningen har tre alternativ till upplägg med beräknad kostnad för 

vuxenutbildning inom restaurang- och livsmedel och bedöms i nuläget vara 

genomförbara 
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Till läsåret 2018/19 börjar sex vuxenstuderande elever på restaurang- och 

livsmedelsprogrammet inom den ordinarie gymnasieutbildningen.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad utifrån 

motionärens förslag att snabbt se över möjligheten att arrangera utbildningar, 

riktade primärt till invandrargrupper, i restaurangskolans lokaler med start 

hösten 2018.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, id 23862 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, KF § 81, id 23742 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 213 Dnr 2017/000500 109 

Motion om kameraövervakning i Vimmerby 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen i sin 

helhet.  

Reservationer 

Reservation från S och V.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) med flera yrkar i sin motion på att 

kommunfullmäktige beslutar att i samråd med lokalpolisen utreda 

möjligheter och förutsättningar för kameraövervakning samt att Vimmerby 

kommun ansöker till länsstyrelsen om att få sätta upp kameror vid de 

områden som polisen anser att det behövs.  

Motionen har remitterats till Vimmerby handel, Vimmerby 

fastighetsägarklubb, Räddningstjänsten samt till Polisen för yttrande.  

Vimmerby handel svarar kort att man ställer sig positiva till 

kameraövervakning i Vimmerby centrum. 

 

Med utgångspunkt från polismyndighetens yttrande samt att brottsligheten i 

Vimmerby är förhållandevis liten bör motionen om kameraövervakning 

avslås. 

 

Under dagens sammanträde medverkar Håkan Karlsson, kommunpolis, 

Anders Degerman, kultur- och fritidsförvaltningen samt Joakim Svensson, 

samhällsbyggnadsplaneringen för att informera och diskutera 

förutsättningarna för övervakningskameror.  

 

Håkan Karlsson, kommunpolis, menar att övervakningskamera är en 

överdrift i hur mycket det kan hindra brott. 

Vissa butiker har installerat övervakningskameror i sina butiker. Den totala 

brottsligheten i centrum området 2018 är det 71 anmälda brott. I kommunen 

är det 1700 brott per år.  
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13 anmälda skadegörelse. Håkan ser inte heller att våldsbrott kan hämmas av 

de föreslagna övervakningskamerorna. Vimmerby har inte den kriminaliteten 

som kan legitimera att använda sig av övervakningskameror i offentliga 

miljöer.  

 

Anders Degerman, kultur- och fritidsförvaltningen, har granskat statistik från 

Stockholm och ser inte heller där att kameror verkar minska antalet brott. 

Inte heller har kamerorna lett till att fler brott klaras upp. I Karlskrona kände 

sig 40 procent tryggare av kameror i krogmiljö. Vissa kände sig mer otrygga 

med kameror.  

 

Marie Nichols (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Tomas Peterson (M) yrkar bifall på Maries förslag.  

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall på Maries förslag.  

Helen Nilsson (S) yrkar bifall på arbetsutskottet förslag.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionens första 

attsatsen och avslå andra attsatsen mot bakgrund av det samråd som skett 

med polisen.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra, och votering begärs.  

De som röstar för arbetsutskottet förslag röstar JA. 

De som röstar för Marie Nicholson (M)förslag röstar NEJ. 

 

JA röstar 

Helen Nilsson (S) 

Kenneth Björklund (S) 

Peter Fjällgård (V) 

Eva Berglund (S) 

 

NEJ röstar 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Erik Paulsson (C) 

Tomas Peterson (M) 

Marie Nicholson (M) 

Ola Gustafsson (KD) 

 

4 JA, 5 NEJ. 

Efter votering finner ordförande att kommunstyrelsen yrkar bifall på 

motionen i sin helhet.  
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Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson m fl, Id 58704  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 § 225 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2018-01-16 § 4 

”Kort om Kameraövervakning” Brottsförebyggande rådets skrift 2009 

Yttrande från Polisen, Håkan Karlsson Id 60880 

Yttrande från Vimmerby Handel, Håkan Rosin, Id 60882 

Yttrande från Vimmerby Fastighetsklubb Id 61088 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 214 Dnr 2017/000327 109 

Medborgarförslag om övervakningskameror i hela 
centrum i Vimmerby 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

om kameraövervakning i Vimmerby, då polisen inte anser brottsligheten 

vara så omfattande att det motiverar kameraövervakning.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har lämnats in av Johan Qvarnström angående 

övervakningskameror. Johan Qvarnström föreslår att Vimmerby ska ha 

övervakningskameror i hela centrum för att motverka kriminalitet, sabotage 

och vandalisering. Han skriver att det skulle få inflyttning till Vimmerby och 

ge ett tryggare samhälle om Vimmerby hade kameraövervakning. 

Medborgarförslaget har sänts till Vimmerby handel, Vimmerby 

fastighetsägarklubb samt till Polisen för yttrande.  

Vimmerby handel svarar kort att man ställer sig positiva till 

kameraövervakning i Vimmerby centrum. 

 

Under dagens sammanträde medverkar Håkan Karlsson, kommunpolis, 

Anders Degerman, kultur- och fritidsförvaltningen samt Joakim Svensson, 

samhällsbyggnadsplaneringen för att informera och diskutera 

förutsättningarna för övervakningskameror.  

 

Håkan Karlsson, kommunpolis, menar att övervakningskamera är en 

överdrift i hur mycket det kan hindra brott. 

Vissa butiker har installerat övervakningskameror i sina butiker. Den totala 

brottsligheten i centrum området 2018 är det 71 anmälda brott. I kommunen 

är det 1700 brott per år.  

13 anmälda skadegörelse. Håkan ser inte heller att våldsbrott kan hämmas av 

de föreslagna övervakningskamerorna. Vimmerby har inte den kriminaliteten 

som kan legitimera att använda sig av övervakningskameror i offentliga 

miljöer.  

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 27(51) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Anders Degerman, kultur- och fritidsförvaltningen, har granskat statistik från 

Stockholm och ser inte heller där att kameror verkar minska antalet brott. 

Inte heller har kamerorna lett till att fler brott klaras upp. I Karlskrona kände 

sig 40 procent tryggare av kameror i krogmiljö. Vissa kände sig mer otrygga 

med kameror. 

 

Marie Nicholson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

om kameraövervakning i Vimmerby, då polisen inte anser brottsligheten 

vara så omfattande att det motiverar kameraövervakning.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat av Johan Qvarnström, Id 57292  

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § 152  

Kommunstyrelsens beslut 2017-08-22 § 203 

”Kort om Kameraövervakning” Brottsförebyggande rådets skrift 2009 

Yttrande från Polisen, Håkan Karlsson Id 60880 

Yttrande från Vimmerby Handel, Id 60882 

Yttrande från Vimmerby Fastighetsklubb Id 61088 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 215 Dnr 2015/000492 109 

Motion om framtagande av policy mot 
främlingsfientlighet och handlingsplan för att värna 
demokratin mot våldsbejakande extremism 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att Policy mot 

främlingsfientlighet och Handlingsplan mot våldsbejakande extremism ska 

antas, samt att policyn ska införas och ska vara gällande i hela 

kommunkoncernen i Vimmerby kommun från och med 2018-11-01.  

 

Sammanfattning 

Policy mot främlingsfientlighet syftar till hur kommunen ska ta avstånd från 

alla former av rasism, främlingsfientlighet eller andra former av kränkningar.  

”Vimmerby kommun ska aktivt verka mot våldsbejakande extremism. 

Ansvaret för att leda och samordna kommunens förebyggande arbete mot 

våldsbejakande extremism ligger under kommunstyrelseförvaltningen hos 

funktionerna säkerhetssamordnare och brottsförebyggande samordnare. 

Säkerhetssamordnaren är lokal kontaktperson mot den Nationella 

samordnaren mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen uppdateras en 

gång per mandatperiod.” 

”Alla som bor, arbetar eller besöker Vimmerby kommun ska känna sig 

trygga, välkomna och delaktiga i samhället. Ingen ska behöva känna av 

utanförskap på grund av attityder som rasism och främlingsfientlighet. Alla 

människors lika värda är grunden för vårt samhälle och olikheter ska ses som 

en tillgång.” 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall på förslag till beslut.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att Policy mot främlingsfientlighet och Handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism ska antas, ska införas och ska vara gällande i hela 

kommunkoncernen i Vimmerby kommun från och med 2018-11-01.  
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Beslutsunderlag 

Id 62408 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Id 62409 Policy mot främlingsfientlighet 

Id 62410 Policy mot främlingsfientlighet och handlingsplan mot 

våldsbejakande extremism 

Protokollsutdrag 2017-06-19 § 135 Motion om framtagande av policy mot 

främlings-fientlighet och handlingsplan för att värna demokratin mot 

våldsbejakande extremism 

Beslutet skickas till 

      

 

___________________ 
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§ 216 Dnr 2018/000430 001 

Förstärkning med kommunikatörstjänst till 
administrativa avdelningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till administrativa chefen att 

påbörja rekrytering av operativ kommunikatör till heltidstjänst med placering 

på administrativa avdelningen.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns stora förväntningar på Vimmerby kommun både internt så väl som 

externt när det gäller kommunikationsområdet. Idag saknar vi resurs för att 

sköta det centrala kommunikationsarbetet. 

 

Ärendet 

Kommunens övergripande kommunikation finns organisatoriskt idag på 

administrativa avdelningen på kommunstyrelseförvaltningen. Det innebär att 

avdelningen ansvarar bl a för det strategiska kommunikationsarbetet i 

kommunen med kriskommunikation, kommunikationskanaler (som t ex 

hemsida, intranät och sociala medier), grafisk profil och presskontakter. 

Arbetet med att stärka den lokala attraktionskraften, både internt så väl som 

externt, för kommunen innebär olika kommunikationsinsatser. För detta 

arbete finns idag inget resursmässigt utrymme på avdelningen. 

 

Bakgrund 

På avdelningen finns en tjänst som kommunikationsstrateg, men den 

medarbetaren arbetar idag med projektet Kontaktcenter Vimmerby kommun. 

Det innebär att kommunikationsstrategtjänsten tillfälligt är vakant och tjänst 

är dessutom ofinansierad. Webbstrategtjänsten har omvandlats och har fått 

ny inriktning mot digital verksamhetsutveckling och är övergripande 

dataskyddssamordnare för kommunen. 
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Bedömning 

För att vi ska kunna upprätthålla basfunktionerna inom 

kommunikationsarbetet behöver vi omgående få rekrytera en operativ 

kommunikatör på heltid tillsvidare till administrativa avdelningen. 

 

Finansiering 

Under 2019 alternativt 2020 går en medarbetare inom media/service i 

pension och på sikt kommer kommunikationstjänsten att kunna finansieras 

med detta löneutrymme. Fram till dess sker finansiering inom 

kommunstyrelseförvaltningens budgetram. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall på förslag till beslut.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge i 

uppdrag till administrativa chefen att påbörja rekrytering av operativ 

kommunikatör till heltidstjänst med placering på administrativa avdelningen.  

Beslutsunderlag 

Förstärkning med kommunikatörstjänst till administrativa avdelningen, Id 

62583 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 217 Dnr 2018/000435 001 

Rekrytering HR-avdelningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger HR-chefen i uppdrag att starta rekryteringen av en ny 

HR tjänst.  

Sammanfattning 

HR resurserna för en kommun i Vimmerbys storlek är knapphändiga, se 

bilaga.  Ett sedvanligt mått är 500 personal/ konsult. I Vimmerby kommun 

har vi 1336 tillsvidare anställda.  

 

HR avdelningens dagliga arbete består till stor del av reaktivt arbete. Idag 

stödjer vi chefer i sedvanliga personalfrågor, arbetsrätt, arbetsmiljö och 

lönehantering, samt att mycket tid går åt till stöd i rehabiliteringsarbetet. 

Behovet av stöd är stort och med de HR resurser vi har idag kan vi inte 

tillgodose det behovet. För att möta behovet av nära stöd till våra chefer och 

att arbeta mera proaktivt behöver vi utökade resurser på HR avdelningen.  

Generellt behöver vi arbeta mera proaktivt inom många HR områden, för att 

öka frisknärvaron, öka trivseln hos våra medarbetare, förbättra 

attraktionskraften och öka kostnadseffektiviteten.  

 

Finansiering 

Ökat anslag med 750tkr i HR:s budget. Tjänsten inryms inte inom HR:s 

budget idag.  

 

Eric Paulsson (C) yrkar bifall på förslag till beslut.  

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen ger HR-chefen i uppdrag att starta rekryteringen av en 

ny HR tjänst.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse rekrytering HR-avdelningen - Id 62589 
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Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 

___________________ 
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§ 218 Dnr 2018/000390 00 

Detaljplan Lundgatan/Prästgårdsgatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag 

att beställa detaljplan för området Lundgatan/Prästgårdsgatan.  

 

Sammanfattning 

Tomas Peterson (M) redogör för ärendet. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall på förslag till beslut.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge 

samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att beställa detaljplan för området 

Lundgatan/Prästgårdsgatan.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2018-09-25 § 229 Detaljplan Lundgatan/Prästgårdsgatan 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 219 Dnr 2017/000431 214 

Detaljplan för antagande - del av Vimmerby 3:3 kv 
Fårtickan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna detaljplan för del av Vimmerby 3:3 

kv Fårtickan, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  

 

Sammanfattning 

Detaljplaneförslag för två lucktomter intill befintligt bostadskvarter 

Fårtickan. Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskning under 

våren 2018. Yttranden från 14 olika instanser inkom under samråds- och 

granskningstiden. Sakägarna är emot förtätningen i området. Flertalet 

sakägare har erinringar mot förslaget eftersom området används av 

närboende och man befarar värdeminskning av befintliga bostäder. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall på förslaget till beslut.  

Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande 

Id 62307 MBN § 126 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Fårtickan 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 220 Dnr 2017/000433 214 

Detaljplan för antagande - del av Vimmerby 3:3 kv 
Släggan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna detaljplan för del av Vimmerby 3:3 

kv Släggan, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för antagande.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att 

snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 

utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i Vimmerby 

tätort.  

 

Detaljplaneförslag för två lucktomter intill befintliga bostadskvarteren Yxan 

och Korgen. 

 

Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskning under våren 2018. 

Yttranden från 22 olika instanser inkom under samråds- och 

granskningstiden. Sakägarna är emot förtätningen i området. Flertalet 

sakägare har erinringar mot förslaget eftersom området används av 

närboende och man befarar värdeminskning av befintliga bostäder. Man vill 

heller inte ha en rundkörningsgata. 

 

Vid planuppdraget hade detaljplanen arbetsnamnet kv Yxan, men har under 

planprocessens gång ändrats till kv Släggan då det visat sig att de nya 

fastigheterna kommer att bilda ett helt nytt, fristående bostadskvarter. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall på förslaget till beslut.  
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Beslutsunderlag 

Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande 

Id 62309 MBN § 127 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Släggan 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 221 Dnr 2017/000425 214 

Detaljplan för antagande - del av Vimmerby 3:3 kv 
Oxeln 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen ska läggas vilande tillsvidare.  

Sammanfattning 

Detaljplaneförslag för två lucktomter intill befintligt bostadskvarter. 

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen har varit på samråds- och granskningsremiss under våren. 

Yttranden från 17 olika instanser har kommit in. Sakägarna är emot 

förtätningen i området. Flertalet sakägare har erinringar mot förslaget 

eftersom området används av närboende och man befarar värdeminskning av 

befintliga bostäder. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet. 

 

Helen Nilsson (S) yrkar att detaljplanen ska lämnas vilande, och inte antas. 

Detta med hänvisning till annan detaljplan i området.  

 

Tomas Peterson (M) ajournerar mötet för överliggningar i partigrupperna.  

Beslutsunderlag 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

___________________ 
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§ 222 Dnr 2017/000330 214 

Detaljplan för antagande - Pistolsmeden 2 och 3 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna detaljplan för Pistolsmeden 2 och 3 

till kommunfullmäktige för antagande.  

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att förtäta området och möjliggöra för ett nytt 

flerbostadshus. Planförslaget tillåter även vård. 

Ärendebeskrivning 

Planförslaget har varit på granskningsremiss 27 februari-20 mars. Under 

denna tid hölls ett sakägarmöte då hushöjden diskuterades. Med hänsyn 

tagen till de synpunkter som framfördes under mötet har nockhöjden sänkts 

från 15 till 14 meter på plankartan samtidigt som våningsantalet har tagits 

bort enligt rekommendationer från Boverket. Denna revidering översändes 

till berörda sakägare. Inga synpunkter inkom under granskningen. 

 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27-32 §§ i 

enlighet med granskningsutlåtandet. 

Helen Nilsson (S) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall på förslag 

till beslut.  

Beslutsunderlag 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Planbeställaren 

___________________ 
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§ 223 Dnr 2017/000434 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Granen, Kv Tujan 
intill Cypressen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta detaljplanearbetet kring Kv Tujan.  

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) vill yrka att avbryta detaljplaneprocessen då 

den aktuella ytan används vid rörelselek av elever på Astrid 

Lindgrensskolan. 

 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall på förslaget.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 224 Dnr 2018/000453 109 

Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 
2018-09-28 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar den till 

kommunfullmäktige.  

 

Sammanfattning 

Den som är folkbokförd i kommunen får enligt kommunallagen 8 kap 1 § 

väcka ärenden i kommunfullmäktige genom medborgarförslag. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år 

redovisa för fullmäktige de medborgarförslag som inte beretts färdigt. 

Av aktuell redovisning framgår vilka medborgarförslag som inte slutförts per 

2018-09-28, och vilka medborgarförslag som fått en förenklad hantering 

enligt  

5 kap 23 § kommunallagen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar den till 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 2018-09-28. Id 62770.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 42(51) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-02 
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§ 225 Dnr 2018/000452 101 

Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2018-09-27 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar den till 

kommunfullmäktige.  

 

Sammanfattning 

Ledamot i kommunfullmäktige får enligt kommunallagen 5 kap 22 § väcka 

ärenden i fullmäktige genom motion.  

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år 

redovisa för fullmäktige de motioner som inte beretts färdigt. 

Av aktuell redovisning framgår vilka motioner som inte slutförts per 2018-

09-27. 

 

Helen Nilsson (S) menar att de motioner som är från 2014, 2015 och 2016 

ska snabbehandlas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar den till 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2018-09-27. Id 62768.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 226 Dnr 2018/000012 002 

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av trafikingenjörens åtgärder  

i enlighet med nedanstående förteckning.  

 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet, KS § 110, 2017-05-09, antog kommunstyrelsen en 

delegationsordning som anger rätten att besluta i trafikfrågor.  

 

• Beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter och väghållarbeslut. 

• Beslut om lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap 1 § trafikförordningen vad  

gäller punkterna 4, 6-7, 16-17 som omfattar: 

cirkulationsplats, busshållsplats, ändamålsplats, laddplats samt stannande 

och parkering.  

Dessa lokala trafikföreskrifter gäller tills vidare. 

• Beslut om flyttning av fordon. 

• Beslut om parkeringstillstånd för funktionshindrade. 

• Beslut om att utfärda nyttokort och transporttillstånd för breda, långa och 

tunga  

  transporter. 

• Förordnande av parkeringsvakt. 
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Följande beslut under perioden 2018-05-01 till och med 2018-09-30  

redovisas: 

 

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter och väghållarbeslut 

Dnr 2018/20/511 

 

Under perioden har 27 st LTF beslutas 

 

Beslut om flyttning av fordon. 

Dnr 2018/18/519 

 

Under perioden har 10 fordon registrerats för flyttning.  

4 fordon har skrotats. 

 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

Dnr 2018/19/308     

 

Under perioden har 16 st ansökningar beviljats. 

 

Utfärdade nyttokort  

Dnr 2018/21/517 

 

Under perioden har 23 st nyttokort utfärdats 

 

Transporttillstånd för långa, breda och tunga transporter 

Dnr 2018/17/517 

 

Under perioden har 4 transporttillstånd utfärdats 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av trafikingenjörens åtgärder  

i enlighet med nedanstående förteckning.  

Beslutet skickas till 

Maria Åkerö 

 

___________________ 
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§ 227 Dnr 2018/000008 000 

Kommundirektören informerar 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte 

till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Carolina Lejonram, kommundirektör, informerar om: 

 

- Rekryteringar inom kommunen. 

 

- Ny chef på inköpscentralen i Västervik. 

 

- Infrastrukturkansliet avvecklas och dess verksamhet upphör.  

 

- Ledarforum och kommande föreläsningar. 

 

- Utskottens delegation i förhållande till kommande omorganisering av 

kommunstyrelsens utskott.  

 

- Tillsättning av styrelseledamot till Stiftelsen kvarteret Astrid Lindgrens 

Näs.  

 

- NMR:s närvaro vid AL-skolan. 

 

- Samverkansgrupper inom koncernledningen.  

 

- ITSAM. 

 

- Internationaliseringsarbetet och internationell samordning.  

 

- Civil beredskap och totalförsvarsövning 2020. 
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- Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, medverkar vid denna punkt och 

informerar om läget kring nytt ledningsfordon i länet.  

 

___________________ 
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§ 228 Dnr 2018/000005 000 

Meddelanden 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte 

till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Följande meddelanden föreligger: 

 

- MBN § 142 2018-09-19 

- MBN § 141 2018-09-19 

- MBN § 139 2018-09-19 

- MBN § 138 2018-09-19 

- MBN § 136 2018-09-19 

- Överenskommelse Ökad digital kometens 

- Samverkansgrupp för BRÅ 

- Samverkansgrupp för arbetsmarknadsfrågor 

- Samverkansgrupp för folkhälsa 

 

___________________ 
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§ 229 Dnr 2018/000014 000 

Återrapportering från inbjudan, möten och besök 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet leder inte 

till något beslut.  

 

Sammanfattning 

Tomas Peterson (M) informerar om KSO-möte med ITSAM.  

 

Marie Nicholson (M) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) återrapporterar från 

Trygghetsdagsseminarium anordnat av SKL. Deltagande skedde via webb.  

 

___________________ 
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§ 230 Dnr 2018/000006 000 

Inbjudningar 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) ska delta på Att styra och leda en 

räddningstjänst 

 

Erik Paulsson (C) ska delta på Regiondagarna 

 

Marie Nicholson (M) ska delta på Regiondagarna samt Rådslag livsmedel 

Kalmar Län..  

 

Sammanfattning 

Marie Nicholson (M) föreslår att intresserade gruppledare ska delta på 

webinariet 17 oktober Hot, hat och våld mot förtroendevalda. 

 

  

 

___________________ 
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§ 231 Dnr 2018/000380 519 

Biogasmack Vimmerby 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifall attsats 3, med hänvisning till att 

arbetsutskottet ska bereda attsats 1 och 2.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har under den senaste tiden fört diskussion med 

Tobosolution för att möjliggöra byggnation av biogasmack. För att detta ska 

kunna ske vill Tobosolution köpa mark norr och väster om Gäddan 7.  

Holmgrens bil är också intresserad av att köpa till mark söder och väster om 

Gäddan 4 som är tänkt att det ska användas för handel.  

 

Bakgrund 

Tobosolutions för diskussioner med KLT om att bygga en biogasmack i 

Vimmerby på den utökade tomten Gäddan 7.  

KLT kommer att ha skallkrav på Biogas i kommande upphandling.  

Tobosolutions vill utreda möjligheten och hur en modern mack passar in 

stadsbilden. Tobosolutions är övertygade att en miljömack skall ligga inne i 

Vimmerby. Närheten och säkerhetsaspekten är också viktigt för t.ex. 

hemtjänstpersonalen som skall tanka sin bil som gör att macken bör ligga 

centralt i staden. 

Ägaren för Tobosolutions har presenterat sina idéer för KSAU.  

 

Finansiering 

Finansiering kommer att ske genom att belasta kontot för Mark- och 

exploatering.  

 

Inför ärendet har Marie Nicholson (M) lämnat mötet och Jakob Käll (C) 

tjänstgör i hennes ställe.  

 

Kommunstyrelsen anser att man kan godkänna attsats 3, men överlämnar 

attsats 1 och 2 till arbetsutskottet att bereda.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till 

samhällsbyggnadsavdelningen  

Att  värdera kommunens mark mellan och ut med järnvägen väster 

om Gäddan 4 och Gäddan 7 

Att komma överens och teckna optionsavtal för köp av mark med 

ägarna av Gäddan 4 och Gäddan 7 

Att beställa ändring av DP som möjliggör handel och byggnation 

av biogasmack på området 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen Hultsfred-Vimmerby 

___________________ 

 


