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 § 176 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Daniel Nestor (S) till att jämte ordförande justera 

dagens protokoll      

 

___________________ 
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§ 177 Dnr 2019/000336 006 

Adjungering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar adjungera Niklas Gustafsson (M) till dagens 

sammanträde.      

 

___________________ 
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§ 178 Dnr 2019/000190 006 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.      

 

___________________ 
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§ 179 Dnr 2019/000070 111 

Aktuellt inom näringslivet 2019 

Sammanfattning 

I utvecklingschefens Thomas Svärds frånvaro redogör kommundirektör 

Carolina Leijonram för följande: 

Företagsbesök som genomförts: 

 Rex Svarven, Bloms MX Racing, Axelssons i Aby (beröm till 

Vimmerby kommuns kostenhet) samt Mercatus. 

 Deltidsbrandmän; vid varje besök lyfts denna fråga – ännu har inget 

företag varit negativt inställd 

 

Övrigt som genomförts: 

 Vimmerby Handel: Referensgrupp avseende planprogram har skapats; 

ansvariga är stadsarkitekt Sara Dolk och utvecklingschef Thomas Svärd; 

ett första möte är planerat att ske innan sommaren 

 Möte med kontaktperson för ett handelsföretag vilket visat intresse för 

etablering i Vimmerby 

 Samverkansgrupp för arbetsmarknadsfrågor: först ut är Vimmerby 

Camping/Nossen och Nilsbuss 

 Utvecklingschefen Thomas Svärd har talat med Mikael Sandström för 

ett kommande möte 

 Påminnelse: Almedalen tillsammans med företagarna den 2 juli 2019 

 

Sammanfattningsvis: Fortsatt högtryck inom näringslivet! 

      

 

___________________ 
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§ 180 Dnr 2019/000047 00 

Utvecklingsavdelningen informerar 2019 

Sammanfattning 

I utvecklingschefens Thomas Svärds frånvaro redogör kommundirektör 

Carolina Leijonram för följande: 

 Representanter för Vimmerbys vänort Mukono i Uganda besökte under 

sin vistelse i Vimmerby bland annat Vimmerbyhus och Södra Vi IF 

 Tjänstemannamöte med Hultsfreds kommun har skett; flera bra 

beröringspunkter; avsikten är att fortsätta med dessa möten 

 Möte med Ljunghälls: utvecklingsavdelningen, grundskolan samt 

gymnasiet och barn- och utbildningschef Ola Karlsson för att ta NTA 

Mot Nya Höjder; ett mycket bra möte 

 Möte med Vimmerby IF i positiv anda 

 Work shop avseende ”Hur kan det offentliga stötta besöksnäringens 

utveckling” i regi av Region Kalmar 

 Ny ”Mötesplats Erikshjälpen” är öppnad; information till politiken om 

”nya mötesplatser” ska förbättras 

 Planering pågår för ”Starta eget”-kurs den 1 oktober  

 Påminnelse om Bullerbydagen den 5 juni; ca 60 st utställare inklusive 

politiska partier 

 Nationaldagsfirandet sker i Källängen den 6 juni 

 KS-resan sker den 12/6 – Carina Östh, utvecklingsavdelningen åter-

kommer med detaljerat program 

 Under Bullerby Cup ordnar Vimmerby IF ett Aktivitetstorg på torget. 

Vimmerby IF, Turistbyrån och Vimmerby kommun ska finnas där för 

att marknadsföra Vimmerby kommun. Näringsliv och föreningsliv 

erbjuds möjlighet att delta. Vill politiken medverka och bidra i 

kommunens monter? Kontakta i så fall Carina Östh, utvecklingsavdel-

ningen. 

      

___________________ 
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§ 181 Dnr 2019/000044 00 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 2019 

Sammanfattning 

Andreas Horste, ställföreträdande samhällsbyggnadschef, redogör för 

följande: 

 Två projektingenjörer ska rekryteras till befintliga tjänster på 

fastighetskontoret 

 Nya driftschefen på gata, Thomas Larsson, har fått en bra start 

 Räddningstjänsten: ombyggnation av brandstationen pågår, bra 

samarbete med ITSAM; nio nya deltidsbrandmän har anställts (varav en 

kvinna) vilket medför utbildningskostnader (lagkrav) 

 På kostsidan drivs kostnaderna av ökade livsmedelspriser och inom 

främst lokalvården ökar sjukskrivningarna; här behövs mer proaktivt 

arbete 

 

Andreas Horste ger också en kortfattad bakgrund till ärendet om infart till 

Krönsmon (§ 203). 

 Från 2016 diskuterades med Trafikverket en tillfällig avfart med olika 

tidsperspektiv; en diskussion som dock lades på is på grund av för kort 

tillståndstid (5 år) 

 Sedan 2017 pågår en ny diskussion med Trafikverket som vill ha plan-

skild korsning på riksväg 23/34 vid den rastplats som finns i höjd med 

Krönsnäs; korsningen skulle byggas för en anslutning till väg österut 

 Kommunen har gjort klart för Trafikverket att det inte finns resurser för 

det i dagsläget, men väl för att bygga för en senare anslutning österut 

 Kommunens prioritet är nu att först och främst att ansluta Krönsmon till 

en bedömd kostnad av 7-10 mkr   

      

___________________ 
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§ 182 Dnr 2018/000421 027 

Utbildning för förtroendevalda mandatperioden 2019-
2022 

Sammanfattning 

Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, berättar om den utbildnings-

plan som finns för de förtroendevalda för den innevarande mandatperioden. 

Hon redogör inledningsvis för de nio utbildningar som redan genomförts 

under våren och belyser sedan gjorda kompletteringar och justeringar i 

utbildningsplanen för förtroendevalda. 

Utöver det som nu står i planen finns också fler personal/HR-relaterade 

ämnen/frågor som sannolikt behöver föras in i planen.  

Bland ännu inte genomförda utbildningar slår Anna ett särskilt slag för ett 

utbildningstillfälle under hösten (ännu inte tidsatt) som kommer att handla 

om relationen mellan politiker och tjänstemän och hur den förändras när 

kommunerna har blivit färre, men större och samtidigt fått en mängd nya 

uppgifter. Utbildningen ges av Johan Wänström som forskar om lokal 

politik, demokrati och kommunal styrning och som i delar av sin forskning 

också tittat på Vimmerby. 

Utbildningsplanen ska vara ett levande dokument och förslag till ämnen/ 

frågor är högst välkomna.             

  

 

___________________ 
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§ 183 Dnr 2019/000280 212 

Översiktsplan - plan och process 

Sammanfattning 

Klas Svensson, chef för utvecklingsavdelningen, miljö- och byggnads-

förvaltningen och Sara Dolk, stadsarkitekt, redogör för arbetet med 

översiktsplan (ÖP). 

Den gällande ÖP:n för Vimmerby kommun är från 2007 och har tjänat ut sitt 

syfte. En fördjupad översiktsplan (FÖP) togs fram 2015. 

ÖP:n är ett politiskt styrande, men inte juridiskt bindande dokument (kan 

därmed inte överklagas), som beskriver den långsiktiga visionen om hur hela 

Vimmerby kommun ska utvecklas med avseende på den fysiska strukturen 

och miljön. Utöver vad lagen kräver – bland annat hur klimatfrågor ska 

hanteras – kan en ÖP innehålla ”allt”. Tydliga avgränsningar är därför 

kritiska för att både process och slutgiltig plan ska bli bra och ändamålsenlig. 

En bra och väl genomarbetad ÖP är en nödvändig förutsättning för att såväl 

detaljplane- som bygglovsprocessen ska kunna fungera effektivt och 

konsekvent.  

Processen för att ta fram en ÖP liknar i princip processen för att ta fram en 

detaljplan, med den skillnaden att ÖP:n gäller hela kommunen och i olika 

grad berör alla verksamheter. Därför är också ÖP-arbetet ett omfattande 

arbete som beräknas pågå från och med 2020 fram till beslut i kommun-

fullmäktige 2022. 

Tidiga dialoger och samråd är viktiga för en bra och effektiv process liksom 

att ta vara på sådan befintlig styrning som ges i nuvarande ÖP; fördjupade 

delar av ÖP, SLUS (Stärkt lokal utvecklingsstrategi) och andra strategiska 

dokument. Inte minst är dialogen med Länsstyrelsen viktig. 

ÖP-arbetet sker i sju huvudsteg: 

Steg 1:  2020 initiera arbetet med en projektplan 

Steg 2:  2020-2021 planarbete 

Steg 3:  2021 samråd 

Steg 4:  2022 planarbete 

Steg 5:  2022 ställa ut/granska översiktsplanen 

Steg 6:  2022 anta översiktsplanen 
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Steg 7:   gör en kortversion med de viktigaste ställnings-

tagandena i planen 

Beslut om budget, process och styrning av arbetet behöver tas under tidig 

höst. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar frågan vid sitt sammanträde 

2019-08-27.      

___________________ 
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§ 184 Dnr 2019/000281 005 

Handlingsprogram infrastruktur bredband 

Sammanfattning 

Vd för Vimmerby Energi & Miljö AB, Torbjörn Swahn, informerar om 

arbetet med en handlingsplan för utvecklingen av fibernätet. 

Syftet med Vimmerby Fibernät AB:s handlingsplan för bredband, beslutad 

vid bolagets styrelsemöte den 22 maj, är att beskriva hur arbetet med 

bredbandsfrågan i Vimmerby ska utvecklas på kort sikt, i första hand för 

2019/2020.  

Handlingsplanen utgår delvis från den nationella bredbandsstrategin och 

ställer sig bakom dess målformuleringar. Syftet är också att verka för att 

uppnå den kommunala utvecklingsstrategins mål. 

En hög användning av IT och internet är bra för kommunen när det gäller 

nyetablering, tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar 

till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det hjälper också till att möta 

utmaningar i form av ökad globalisering, klimatförändringar och en åldrande 

befolkning i Vimmerby som en landsbygdskommun. Det är i grunden en 

demokrati- och rättighetsfråga. 

Just nu arbetar ITSAM på att dokumentera de omfattande ledningsdrag-

ningar och kopplingar som finns i Stadshuset, vilket hittills inte gjorts. 

Ett orosmoln är de initiativ som tagits på regional nivå och som öppnar för 

konkurrens från större marknadsaktörer. Detta kan komma att utgöra ett hot 

mot lokala, öppna stadsnät ägda av kommunerna själva. 

Vimmerby Fiber AB arbetar dock på utifrån gällande förutsättningar för att 

så långt möjligt gör fiber tillgängligt för så många som möjligt. 

Arbetet med den långsiktiga, strategiska handlingsplan som ska presenteras 

under hösten 2019, ges dock inte lika mycket resurser som planerat i 

avvaktan på att förutsättningar klargörs.        

___________________ 
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§ 185 Dnr 2019/000024 101 

Kommundirektören informerar 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram informerar kommunstyrelsen om 

följande: 

 Handläggningen av bygglov är nere på 22 dagar mot 40 under 2017; 

positivt, men kan samtidigt vara ett tecken på avmattning. 

 Ett möte har ägt rum kring Vimmerby som litteraturnod i länet; 

kommunen får glädjande nog pengar från regeringen (300 tkr) och 

kulturrådet (150 tkr) för denna uppgift. Frågor om styrning, ledning och 

resurser för uppgiften som litteraturnod behöver tydliggöras. Litteratur-

festivalen i höst blir ett positivt och spännande startskott för arbetet. 

 Ekonomiavdelningen har förstärkt på personalsidan med en tillfällig 

resurs i Håkan Ilestrand. 

 Processen kring ansvarsfrihet för bolagen ses över och ändras till 2020 

så att alla beslut tas i rätt ordning och vid samma tillfälle. 

 Nye vd:n för Vimarhem börjar i mitten av augusti. 

 Information om pågående rekryteringsprocess till 

samhällsbyggnadschefstjänsten. 

 Möte med Astrid Lindgrens Värld om nuvarande läge och framtida 

planer. 

 Nyttjanderättsavtal är nu tecknat med Vimmerby IF angående den så 

kallade pylonen. 

 Den senaste näringslivsrankingen visar på en viss förbättring; nu 

inväntas också resultatet från Insikt. 

 Ledningsprogram 9 är avslutat. Vi har bra och engagerade chefer att 

vara stolta över.   

 Koncernledningen arbetar med att ta fram ett styrdokument där vissa 

fokusområden identifieras      

___________________     
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§ 186 Dnr 2018/000620 291 

Förstudie om skollokaler i tätorten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att en styrgrupp för arbetet med förstudien utses, 

vilken ska bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande i barn- och 

utbildningsnämnden, kommundirektören, samhällsbyggnadschefen, barn- 

och utbildningschefen samt fastighetschefen.   

 

Sammanfattning 

Torbjörn Bergström, fastighetschef, redogör för arbetet med den planerade 

förstudien om skollokaler i Vimmerby tätort.  

Bakgrund 

För att grundskolorna och fritidshemmen i Vimmerby stad ska kunna bedriva 

undervisning och omsorg i enlighet med styrdokumenten behövs en ny 

högstadieskola i Vimmerby tätort. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2018-08-22 

(§ 130) att förvaltningen ska återkomma med ett skriftligt underlag om 

behov av lokaler för grundskolan i Vimmerby tätort.  

En förstudie genomförs av Tengbom (arkitektfirma i Linköping) och ska 

enligt planen vara klar före årets slut. En kritisk del i detta arbete är behovs-

analysen där tydliga krav ställs på verksamheten. 

Det är viktigt att förstudien tittar på olika alternativ och görs utifrån ett 

helhetsperspektiv som länkar in i andra processer (som översiktsplan) och 

andra planerade projekt. Givet långsiktigheten i frågan – ändamålsenliga 

skollokaler i Vimmerby – är det också viktigt att de avgörande besluten så 

långt möjligt präglas av politisk konsensus.  

Kritiskt just nu är att få en lämplig styrgrupp på plats, men också att bygga 

en relevant projektorganisation. 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att en styrgrupp för arbetet med förstudien utses, 

vilken ska bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordförande i barn- 

och utbildningsnämnden samt barn- och utbildningschefen.      
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Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om det ursprungliga förslaget till 

styrgrupp kan kompletteras med kommundirektör, samhällsbyggnadschef, 

samt fastighetschef i enlighet med fastighetschefens förslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 297 Förstudie för skollokaler i tätorten 

Id 64049 Beslut påbörja förstudie för byggnation av ny skola 2018-12-12 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-09-19 § 145 Lokalbehovet i 

grundskolan i Vimmerby tätort 

Processbeskrivning 

 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Peter Karlsson (C), ordf i barn- och utbildningsnämnden 

Carolina Leijonram, kommundirektör 

Ola Karlsson, barn- och utbildningschef 

Miklós Hatházi, samhällsbyggnadschef 

Torbjörn Bergström, fastighetschef 

      

 

___________________ 
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§ 187 Dnr 2019/000329 042 

Budgetuppföljning per 30 april 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna före-

liggande budgetuppföljning med helårsprognos för Vimmerby kommun 

avseende perioden januari till och med april 2019.  

 

Sammanfattning 

Evelina Larsson och Håkan Ilestrand, ekonomiavdelningen samt ekonomi-

chef Mattias Karlsson redogör för budgetuppföljningen. 

Årets andra budgetuppföljning visar en prognos för helåret 2019 på minus 

10,6 miljoner kronor. Budget för året är 19,2 miljoner kronor vilket innebär 

en negativ budgetavvikelse på totalt 29,8 miljoner kronor. Orsaken till 

avvikelsen beror framförallt på förväntade högre personalkostnader än 

budgeterat. Nämndernas prognoser uppgår totalt till minus 36 miljoner 

kronor och finansförvaltningen prognos är positiv med 6 miljoner kronor. 

- 3,5 mnkr Kommunstyrelsen (förklaras främst av personal/utbildnings-

kostnader inom Räddningstjänsten, kostnaden för 

användarkonton hos ITSAM samt stigande elpriser) 

- 20,4 mnkr Socialnämnd (förklaras till största delen av ökade kostnader 

för assistansärenden, men också av ökade personalkostnader 

samt extraordinära insatser) 

- 13,1 mnkr Barn- och utbildningsnämnd (förklaras till största delen av 

det ökade elevantalet, extrastöd till elever i grundskolan 

samt av interkommunala ersättningar) 

+ 0,1 mnkr Miljö- och bygg 

+ 0,6 mnkr Revision 

+/- 0 mnkr Överförmyndare 

+/- 0 mnkr Valnämnden 

 

 

Några särskilda påpekanden: 

Investeringsnivån år 2019 ökar betydligt jämfört med föregående år. Under 

årets första tertial har investeringar skett med 8,5 miljoner kronor. Prognosen 

för hela året är 80 miljoner kronor. 
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När det gäller amorteringsmålet kan det vara i farozonen. 

Personalkostnadernas andel av budget är förhållande höga (67 %) i 

Vimmerby och bedöms landa på drygt 2 % mer än föregående år. 

Ekonomiavdelningen tittar extra på detta för att förstå vilka de bakom-

liggande faktorerna är. 

Kommunstyrelsens post för oförutsedda medel uppgår per slutet av april till 

1 836 tkr. 

Den totala budgetuppföljningen är sammanställd i rapporten Budgetuppfölj-

ning april 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Budgetuppföljning per 30 april 2019 

Uppföljning april 2019 

Protokollsutdrag 2019-05-22 § 92 Budget 2019 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 188 Dnr 2019/000289 008 

Globträdslunch 

Sammanfattning 

Lunchen denna dag tillbringade kommunstyrelsen, några ersättare, kommun-

direktören och ytterligare några tjänstepersoner på Näs i sällskap med 

elevråden från gymnasiet och högstadiet. 

 

Under den så kallade Globträdslunchen gavs tillfälle till samtal mellan 

ungdomar och beslutsfattare kring frågor som tagits fram på unga möter 

beslutsfattare i december 2018.  

 

Globträdslunchen är också ett tillfälle att ta upp andra aktuella frågor i mötet 

mellan ungdomar och beslutsfattare.       

 

___________________ 
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§ 189 Dnr 2019/000204 019 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av nämnder och 
bolag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisade åtgärdsplaner med medskick om att 

det nödvändiga effektiviseringsarbetet fortsätter mot budget i balans. 

Uppföljning sker på kommunstyrelsen 2019-10-08 i samband med 

delårsbokslut per 31 augusti.  

Sammanfattning 

Ola Karlsson, barn- och utbildningschef och Anette Nilsson, socialchef, 

redogör kortfattat för läget beträffande barn- och utbildningsnämndens och 

socialnämndens respektive budget. Peter Karlsson (C), ordförande i barn- 

och utbildningsnämnden och Lars Sandberg (C), ordförande i socialnämnden 

deltar i presentationen. 

När det gäller barn- och ungdomsnämndens budget pekar prognosen mot ett 

underskott på 13,1 mkr för 2019. En stor anledning till underskottet är den 

för Vimmerby relativt kraftiga ökningen av elever (137 under perioden 

2016-2018) vilket ger högre kostnader. De delar som bidrar mest till det 

prognosticerade underskottet är grundskolan (särskilt extra stöd) och 

vuxenutbildningen. Interkommunala ersättningar när det gäller 

gymnasieelever är en annan bidragande orsak till underskottet.  

Till de åtgärder som ändå bidar till att reducera underskottet hör förbättrad 

uppföljning och kontroll, tydliggjord ekonomisk styrning och stöd till 

rektorerna i deras arbete med ekonomin. Neddragning motsvarande 10 

tjänster görs med särskilt fokus på elevassistenter i grundskolan. Det handlar 

dock inte om att någon ska bli utan assistent, men däremot om att arbeta 

annorlunda.  

Det ekonomiska ansvaret för rektorerna kommer i framtiden att innebära 

större eget inflytande över den egna budgeten och därtill större ansvar på 

enhetsnivå. Skolpeng införs från och med 2020. 

En möjlighet, men också osäkerhetsfaktor, är vad som kommer att hända 

med regeringens vårändringsbudget, som möjligen kan ge 2-3 mkr i ökat 

statsbidrag. 
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Med pågående åtgärder och ökat statsbidrag skulle underskottet för helåret 

kunna stanna vid ca 8 mkr. 

Beträffande socialnämndens ekonomi så är prognosen för helåret ett under-

skott på lite drygt 20 mkr, varav stödet till funktionshindrade står för drygt 

50 %.  

Till de stora utmaningarna hör de volymökningar som sker, men också 

verksamheten i  små enheter i ytterområdena som ger höga kostnader per 

brukare (KPB) och där det dessutom är problem att rekrytera personal. Det 

är också svårare att göra prognoser nu än tidigare, bland annat på grund av 

en ökad efterfrågan på placering på lokala behandlingshem. 

Socialnämnden tog nyligen beslut om en rad åtgärder för framtiden, varav 

somliga redan pågår.  

Åtgärderna handlar, bland mycket annat, om: ökad medvetenhet kring den 

ekonomiska styrningen, tydliga förhållningsregler för enhetschefer, översyn 

av scheman så att resurserna används där de verkligen behövs, förebyggande 

arbete, åtgärder för minskad personalomsättning, metodutveckling och 

kunskapsstyrning etc. 

Sammanfattningsvis pågår arbete hela tiden för att hålla nere kostnaderna. 

Trots det står prognosen fast vid ett underskott för 2019 på ca 20 mkr. Utan 

de åtgärder som görs och kommer att göras skulle underskottet bli ännu 

större. 

Lars Sandberg (C) nämner också bland annat möjligheten att se över taxor 

och i vilken mån bemanningsenheten skulle kunna verka för fler verksam-

heter 

Avslutningsvis belyses också den samverkan som sker mellan nämnderna 

kring bland annat ungas psykiska ohälsa och ”hemmasittare”. Här kan 

sannolikt mer göras som till exempel att utforska möjligheten till samarbete 

med grannkommunerna. 

Beträffande kommunstyrelsens egen verksamhet, se § 204! 

  

Beslutsunderlag 

BUN Protokollsutdrag 2019-05-22 § 93 Åtgärdsplan budget 2019 

SN Handlingar, Redovisning till kommunstyrelsen av de åtgärder som 

planeras för att komma tillrätta med det prognosticerade underskottet för 

2019 (SN) 
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SN Komplettering underlag till ovan (SN) 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 294 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av 

nämnder och bolag 

Protokollsutdrag 2019-05-07 § 150 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av 

nämnder och bolag    

 
Beslutet skickas till 

Barn- och ungdomsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

      

___________________   
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§ 190 Dnr 2019/000113 041 

Budget 2020 med plan 2021-2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

1. anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2020 med plan 2021 

– 2023. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 2019. 

2. anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2020 vilket 

innebär att nettokostnaderna budgeteras till 984,5 mkr.  

Fördelningen i mnkr är (framgår också av bild nedan; Obs! kalkylerade 

kapitalkostnader ligger som en intäkt i denna tabell). 

Kommunstyrelsen  236,9 

Barn- och utbildningsnämnden  349,4 

Socialnämnden  371,2 

Miljö- och byggnadsnämnden  8,1 

Överförmyndaren  2,1 

Revision  0,9 

Valnämnd  0,1 

Pensioner  24,1 

Kalkylerade kapitalkostnader  43,9 

Avskrivningar  32,9 

Oförutsedda medel  2,7 

Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2019 som 

även påverkar 2020, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnader, 

internhyror, löner och omföringar 

 

3. anta förslag på total finansiering till 1 004,2 

Fördelningen i mnkr är 

Skatter och statsbidrag  986,0 

Extra statsbidrag  6,2 

Finansnetto  12,0 

 

 

4. anta förslag till investeringsram 2020 till 80 mkr 

5. anta årets resultat till 19,7 mkr 

6. anta förslag till tre övergripande finansiella mål: 
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 Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 2 procent av 

skatter och generella statsbidrag (19,7 mnkr år 2020) 

 Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med minst 

motsvarigheten till skattehöjningen 2016, vilket för 2020 motsvarar 

16,6 miljoner kronor 

 självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar ska 

uppgå till 100 procent.  

7. anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd tidplan 

återkomma med nämndplaner med mål och verksamhet för år 2020, 

samt investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att 

sammanställa i ett samlat dokument. 

 

(S) och (SD) anmäler att de inte deltar i beslutet, men återkommer vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-17. 

 

Sammanfattning 

Ekonomichef Mattias Karlsson föredrar kortfattat omständigheterna kring 

arbetet med budget 2020 och poängterar att offentlig förvaltning generellt 

står inför kärvare tider med avseende på det ekonomiska läget. 

För Vimmerbys del kan det bli fråga om att under hösten återigen behöva 

låna upp pengar efter några år med rejäla amorteringar. 

Ingångsvärdet för kommande år är också sämre än tidigare med en ekonomi 

som enligt prognosen troligen kommer att uppvisa ett minusresultat; att 

jämföra med 2018 då resultatet innebar ett överskott på 27,5 miljoner kronor. 

Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till resultatbudget för 2020 

med plan 2021 – 2023. Förslaget är beräknat med en oförändrad skattesats. 

Mattias Karlsson betonar att kommunfullmäktige tar beslut om ramar vid sitt 

sammanträde den 17 juni. Utifrån dessa ramar ska sedan de olika nämnderna 

planera sin verksamhet. Definitivt beslut om budget tas i november då också 

beslut om slutlig nivå på skatten antas av kommunfullmäktige. 

Mattias redogör för de sju att-satserna i förslaget till beslut. 

 

  

Löneökningar 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 27(90) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

För löneökningar (CLA) är det i budgetförslaget avsatt 20,0 mnkr. Den 

politiska majoriteten har fördelat ett utrymme på 12 mnkr enligt följande 

(mkr): 

Socialnämnden  6,0 

Barn- och utbildningsnämnden  4,0 

Kommunstyrelsen  2,0 

  

Skatteintäkter och statsbidrag 

Prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsav-

gift, utgår ifrån SKL:s prognos i maj 2019 och att invånarantalet per den 1 

november 2019 budgeteras till 15 764. Kostnaderna för planåren är likaså 

uppräknade enligt prognos från SKL. 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål är ett resultat som uppgår till 

minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt förslag till 

resultatbudget för 2020 med plan för 2021– 2023 uppnås resultatmålet 2020, 

men inte för planåren 2021 – 2023.  

Investeringsram 

I kalkylen för år 2020 uppgår ramen för investeringar till 80 miljoner kronor.  

Låneskuld 

Vimmerby kommuns låneskuld uppgick till 458,7 miljoner kronor 2018-12-

31. Via amorteringar ska låneskulden minskas med minst det belopp som 

motsvarade skattehöjningen år 2016.  

Det innebär följande: 

2020:  16,6 mnkr 

2021:  17,1 mnkr 

2022:  17,7 mnkr 

2023:  18,4 mnkr   

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 295 Budget 2020 med plan 2021-2023 

Tjänsteskrivelse - budgetramar 2020 

Protokollsutdrag 2019-04-23 § 87 Budget 2020 med plan 2021-2022 

Beslut-2019000118-VIMSN-§ 44 2019-04-17 

Tjänsteskrivelse arbetskläder 

Så klarar vi välfärden CL 
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Budget KS 2020 reviderad 

Investeringsplan 2019-03-27 

Digitalisering SN 2020 

Digitalisering BUN 2020 

Budget SN 2020 

Protokollsutdrag 2019-03-19 § 60 Budget 2020 med plan 2021-2022 

Budget KS 2020 

Budget BUN 2020 

Budget MoB 2020 

Budgetdialog 2019 för budget 2020 dvs 

Presentationer regionalt ledningsforum 190301 

Protokollsutdrag 2019-03-05 § 80 Budget 2020 med plan 2021-2022 

Protokollsutdrag 2019-02-19 § 32 Budget 2020 med plan 2021-2022 

VB Beslut och reviderad tidplan efter dagens KSAU 

Tidplan för budget 2020 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 191 Dnr 2019/000078 04 

Omprioritering investeringar 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skjuta på del av igångsättning av nedan-

stående investeringsprojekt på sammanlagt 7,2 miljoner kr under 2019. 

Preliminärt ligger nu ramen på 79,5 miljoner.        

(S) anmäler att de inte deltar i beslutet 

Sammanfattning 

Andreas Horste, ställföreträdande samhällsbyggnadschef, redogör kortfattat 

för omständigheterna och nämner särskilt nya förutsättningar beträffande 

investeringsbehov i bland annat ishallen och bowlinghallen. 

Bakgrund 

Den beslutade investeringsramen under år 2019 ligger på 80 mkr. Oförut-

sedda händelser inträffar under året. Likaså blir det ibland av olika skäl 

omöjligt att verkställa investeringarna som finns i plan till exempel på grund 

av upphandlingar som drar ut på tiden, tillgång till entreprenörer och så 

vidare. Det kan då möjliggöra att andra objekt istället kan hamna inom ram. 

Företrädesvis objekt som finns upptagna i befintlig investeringslista, men 

ibland även projekt som behöver prioriteras som inte finns där sedan 

tidigare. I det sistnämnda fallet/fallen behöver dessa ärenden gå till beslut i 

kommunfullmäktige även om det inryms inom ram. 

Aktuell situation 

Nedanstående projekt föreslås att skjutas upp till kommande år. Alternativt 

att investeringen inte hinner genomföras p g a av ovanstående skäl som står 

nämnda i bakgrunden. (OBS kan då hamna i ett prioriteringsläge jämfört 

med andra upptagna behov). 

Projekt och beslutade investeringsmedel Frigjort utrymme 

Ny förskola, 5 mkr (ej möjligt tidsmässigt) 3 mkr 

Projektering ishallen etapp 2, 0,5 mkr (föreslås till 2020) 0,5 mkr 

Exploatering Nybble, 2 mkr (ej möjligt tidsmässigt) 1 mkr 

Passersystem, 2 mkr (blir billigare) 1 mkr 

Frödinge kök, 0,5 mkr (finns ännu ej inriktningsbeslut) 0, 5 mkr 

Kulturskolan, 9 mkr (blev billigare) 0,5 mkr 
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Kyla till kommunens fastigheter, 1,0 mkr (föreslås till 2020) 0,5 mkr 

GC väg Gullringen, 0,9 mkr (asfaltering sker 2020) 0,2 mkr 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Omprioriteringar investeringar 2019 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 298 Igångsättning investeringar 

samhällsbyggnad 2019-01-08 

Investeringsplan 2019-05-15 

Protokollsutdrag 2019-02-05 § 63 Igångsättning investeringar 

Samhällsbyggnad 2019-01-08 

SBU Protokollsutdrag 2019-01-29 § 3 Igångsättning investeringar 

Samhällsbyggnad 2019-01-08 

Igångsättning investeringar Samhällsbyggnad 2019-01-08 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 31(90) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 192 Dnr 2019/000324 288 

Bowlinghallen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att uppta investe-

ringar i bowlinghallen inom ramen för tidigare beslutad investeringsplan för 

2019. 

Givet kommunfullmäktiges bifall till ovanstående förslag beslutar 

kommunstyrelsen att   

1. godkänna investering i en ny kägelresningsmaskin och laminatbanor i 

Vimmerby bowlinghall. Den totala investeringskostnaden uppgår till 2 

700 tkr. 

2. finansiering ska ske inom ramen av antagen investeringsram på 80 000 tkr 

för 2019 och ska tas i anspråk av investeringsmedel som inte förbrukas 

under året. 

3. arrendeavtalet ska justeras med anledning av kommunens investering       

 

Sammanfattning 

I Vimmerby bowlinghall finns en kägelresningsmaskin som installerades när 

bowlinghallen byggdes. Maskinen är mer än fyrtio år gammal. Det finns inga 

reservdelar att få tag i dagsläget. Maskinen är idag en risk för arbetsmiljön 

och skador på arbetsplatsen. Laminatbanorna är utdömda av klubbarna som 

spelar. De är ojämna och allmänt förbrukade.  

Bedömning 

Arbetena bedöms vara nödvändiga.   

Finansiering 

Finansiering ska ske inom ramen av antagen investeringsram på 80 mkr för 

2019 och ska tas i anspråk av investeringsmedel som inte förbrukas under 

2019.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 299 Bowlinghallen 

Tjänsteskrivelse - Utbyte av kägelmaskin i Vimmerby bowlinghall, 2019-05-

21, Id 66364 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 193 Dnr 2019/000165 287 

Ombyggnad av ishall 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. anta redovisningen  

2. godkänna utökad projektkostnad för etapp 1 med 2,3 mkr 

3. etapp 1 finansieras inom beslutad investeringsram för 201 

(S) och (SD) anmäler att de inte deltar i beslutet. 

 

Sammanfattning 

Torbjörn Bergström, fastighetschef, redogör kortfattat för behovet av extra 

medel för arbetet i ishallen och nämner att det som skapar en merkostnad nu 

är arbeten som kopplar till larm, utrymningsvägar och ett omklädningsrum 

för flickor/kvinnor.   

I och med de funktioner som skapas lever också ishallen upp till Svenska 

Ishockeyförbundets krav och några dispenser är inte längre nödvändiga. 

Etapp 1 max 13,5 miljoner 

I etapp 1 ingår 

 Ny godkänd isyta/ sarg 

 Ny godkänd belysning 

 Godkända utrymningsvägar/- larm (med mindre avvikelser) 

 Godkänd wc för bortasupportrar 

 Godkänd pressläktare 

 Ombyggd läktare på grund av utrymningsvägar  

 Separat omklädningsrum för damer (skulle även kunna lösa förbundets 

krav på ”säker” inpassering spelare/ spelare/ domare utan någon 

merkostnad för projektet) 

 

 

Etapp 2 

Kan genomföras efter nytt beslut 

Arbeten som återstår enligt ishockeyförbundets krav 
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 Ombyggnad befintliga omklädningsrum, 4 st förses med separata 

duschar 

 Förråd för föreningsverksamhet inom byggnad 

 Gym (inget direkt krav, men nödvändigt för verksamhetsutövning) 

 Tränarrum 

 Sjukvårdsrum 

 

Fastighetsrelaterade arbeten 

 Ny ventilation, ej godkänd OVK idag 

 Brandskyddsmålning smideskonstruktioner 

 Brandskyddsåtgärder befintliga väggar i hallen 

 Renovering befintliga omklädningsrum 

 Separata brandceller, maskinrum mm, tillskapas 

 

Merkostnader fram till genomförande av etapp 2 

Bygglov container   20 000 kr 

Etablering   25 000 kr 

Hyra container, 5 st* 2 000 kr* 12 mån 120 000 kr/ år 

Driftkostnader, 5 st* 500 kr* 6 mån   15 000 kr/ år 

Bedömning 

Arbetena bedöms vara nödvändiga.   

Finansiering 

Etapp 1 finansieras inom beslutad investeringsram för 2019 

Etapp 2 kräver nytt beslut för investering 

Övrigt 

Kommunens tjänstemän (Carolina Leijonram, Miklos Hathazi, Torbjörn 

Bergström, Fredrik Melkersson, Anton Palmer) har även genomfört ett 

informationsmöte med Vimmerby Hockey´s ordförande och vice ordförande 

där etappindelning och beslutsprocess diskuterades. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-06-03 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 296 Ombyggnad av ishall 

VB ordförandebeslut      
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KF Beslut-2016000582-VIMKS-§ 92 2018-05-28 

Tjänsteskrivelse Ishall 2018-03-07 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 194 Dnr 2018/000231 001 

Kontaktcenter Vimmerby kommun implementering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. att inom ramen för bibliotekets budget tillsvidareanställa en 

bibliotekschef som på sikt även ansvarar för Kontaktcenter Vimmerby 

kommun 

2. återremittera frågan om rekrytering av en intern projektledare för arbetet 

med Kontaktcenter Vimmerby kommun till septembers kommun-

styrelsesammanträde med önskemål om ett mer konkret förslag som 

innebär en lägre kostnad än den föreslagna (500 tkr). 

 

Sammanfattning 

Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, redogör kortfattat för idén 

med Kontaktcenter Vimmerby kommun samt den analys som gjorts av risker 

och konsekvenser av en ytterligare fördröjd process. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-05 att skapa "Kontaktcenter 

Vimmerby kommun" med ingående delar nuvarande reception, biblioteks-

verksamhet och museet Näktergalen, samt att utreda möjligheten att inklu-

dera receptionen för invid- och familjeomsorg. Verksamheten, förutom 

individ- och familjeomsorg, ingår i kommunens administrativa avdelning 

under ledning av dess administrativa chef. Under projekttiden 2018-02-01- -

2019-02-01 rekryterades kommunens kommunikationsstrateg till tjänsten 

som enhetschef för biblioteket och projektledare för kontaktcenter.  

Bakgrund 

Koncernledningsgruppen har utsett en styrgrupp för arbetet med kontakt-

center. Närmast berörda verksamheter som växel/reception, individ- och 

familjeomsorgens reception samt biblioteket har genomfört riskbedömning 

inför etablering av ett kontaktcenter med en väg in till kommunen och till 

Stadshuset fysiskt med en gemensam entré (idag finns det tre entréer). I 

styrgruppen har frågan om ny placering av det statliga servicekontoret, som 

är inrymt i bibliotekets före detta ungdomsrum, diskuterats. 

Under året har arbetsmiljön på biblioteket varit i fokus. Detta har inneburit 

att tiden för arbetet med kontaktcenter har varit minimal. En interimchef 

anlitades för verksamheten i januari 2019. 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 37(90) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Situationen sammantaget har gjort att projektet med kommunens kontakt-

center har försenats. I mitten av april 2019 blev utformningen av kontakt-

center klar och presenterades för allmänheten. Ombyggnationen påbörjas 

efter sommaren 2019. 

Aktuell situation 

Interimchefen fortsätter sitt uppdrag ett par månader efter sommarsemestern. 

Den ordinarie chefen har meddelat sin återgång till sin ordinarie tjänst.  

Bedömning 

Arbetet på biblioteket har utvecklats på ett bra sätt, men läget är skört. Min 

bedömning tillsammans med interimchefen är att det under en längre tid 

finns ett behov av nära ledning och styrning. Det innebär att det i dagsläget 

är svårt att förena chefskapet med det operativa arbetet att vara projektledare 

för kontaktcenter.  

Förslaget är därför att rekrytera en bibliotekschef som på sikt även tar över 

ledningen för kontaktcenter.  

För att inte tappa ytterligare fart i arbetet med kontaktcenter, då flera 

verksamheter är direkt berörda, är bedömningen att en projektledare behöver 

tillsättas för att fortsätta arbetet med att bygga upp kontaktcenter. I första 

hand ska projektledaren rekryteras internt i organisationen. 

Finansiering 

Tjänsten som bibliotekschef finansieras inom ramen för bibliotekets budget. 

På sikt är bibliotekschefen även chef för kontaktcenter med finansiering av 

tjänsten inom bibliotekets budgetram.  

En intern rekrytering av projektledare för kontaktcenter finansieras inom 

befintlig budget. Vid en sådan lösning kan merkostnader uppstå, vilka 

beräknas till högst 500 000 kr. Detta föreslås finansieras inom ramen för 

kommunstyrelsens oförutsedda medel. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. att inom ramen för bibliotekets budget tillsvidareanställa en 

bibliotekschef som på sikt även ansvarar för Kontaktcenter Vimmerby 

kommun 

2. att påbörja arbetet med att internt rekrytera en projektledare under cirka 

sex månader till Kontaktcenter Vimmerby kommun. Finansiering sker 

inom ram; eventuella merkostnader beräknas till högst 500 000 kr och 

finansieras inom kommunstyrelsens ram för oförutsedda medel. 
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Beslutsgång 

Marie Nicholson (M) yrkar, med avseende på förslagets andra att-sats, på 

återremiss till septembers kommunstyrelsesammanträde med önskemål om 

ett mer konkret förslag som innebär en lägre kostnad än den föreslagna.  

Ola Gustafsson (KD) yrkar på bifall till förslaget. 

Eva Berglund (S) yrkar bifall till ursprungsförslagets båda att-satser. 

Ajournering begärs och verkställs. 

Ordförande frågar därpå om kommunstyrelsen bifaller beslutsförslagets 

första att-sats och finner att så är fallet. 

Ordförande frågar sedan om förslagets andra-sats ska beslutas idag eller i 

enlighet med Marie Nicholson (M) yrkande om återremiss och finner att det 

är bifall för det senare. 

Votering begärs och verkställs.       

 

Omröstningsresultat 

Med sju ja-röster för förslaget om att begära återremiss till septembers 

kommunstyrelsesammanträde med önskemål om ett mer konkret förslag som 

innebär en lägre kostnad än den föreslagna mot fyra röster för att besluta i 

enlighet med ursprungsförslaget bifaller kommunstyrelsen förslaget om 

återremiss. 

 

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 Eva Berglund (S)  x  

Anna Svensson (C) Torbjörn Sandberg (KD) x   

Erik Paulsson (C) Eva Svensson (C) x   

Bo Svensson (C)   x   

Ola Gustafsson (KD)  x   

Peter Högberg (S) Lis-Astrid Andersson  x  

Daniel Nestor (S)   x  

Lars Johansson (V) Tomas Peterson (M) x   
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Beslutsunderlag 

Rekrytering av bibliotekschef till Vimmerby kommun samt projektledare för 

kontaktcenter 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 304 Kontaktcenter Vimmerby kommun 

implementering 

Kontaktcenter - konsekvenser och risker vid framskjuten ombyggnation 

CESAM-protokoll 2019-05-28 

Protokollsutdrag 2019-05-07 § 151 Kontaktcenter Vimmerby kommun 

implementering 

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen      

 

___________________     

Emil Larsson (SD)   x  

Antal röster  7 4 0 
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§ 195 Dnr 2017/000097 109 

Motion Vimmerby kommun - En mer attraktiv 
arbetsgivare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 

 

Sammanfattning 

Motionen i korthet 

Lars Johansson (V) och Annika Fundin (MP) har lämnat in en motion 

Vimmerby kommun – En mer attraktiv arbetsgivare. 

”Vimmerby kommun har svårt att inom familjeomsorgen rekrytera personal. 

Det för med sig en rad oönskade konsekvenser för flera parter. 

De anställda kan känna av ökad arbetsbelastning och stress, otrivsel, 

frustration och maktlöshet över sin situation när man känner att man både 

vill och kan göra ett ännu bättre arbete om förutsättningarna bara vore de 

rätta. 

Människor i behov av stöd kan drabbas av väntetider och tvingas träffa idel 

nya ansikten Kommunen, som arbetsgivare, drabbas genom att behöva 

komplettera den fasta, egna, personalen med konsulttjänster, som nästan utan 

undantag blir dyrare.” 

”Yrkande 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna i Vimmerby yrkar att: 

Vimmerby kommun inför 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön, för 

enheten familjeomsorg inom socialförvaltningen. Resultatet utvärderas efter 

en tid på max två år, för att då permanentas, utökas till fler avdelningar eller 

omvärderas.” 

Inhämtade uppgifter och sakförhållanden 

Vimmerby kommun håller på att ställa om till heltid enligt heltidsresan, 

(www.heltid.nu). Heltidsresan är ett nationellt projekt i samarbete mellan 

SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Kommunal, vars syfte är att 

ställa om normen till heltid. Idag är 68 % av våra medarbeten anställda på 

heltid, varan 61 % arbetar deltid. Deltid är vanligare bland kvinnor än bland 

män, vilket också gör det till en jämställdhetsfråga. Vad har då heltidsresan 

med motionen att göra? Jo, det berör på olika punkter. Dels för att varje 
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enskild individ ska kunna försörja sig på sin lön, likaväl som på sin pension 

lönen genererar för framtiden. 6- timmars arbetsdag med bibehållen lön, 

skulle inte påverka just denna punkt dock. Men däremot utifrån det under-

skott av arbetsför personal som Sverige, och Vimmerby kommun därmed, 

står inför. Den arbetsföra delen av befolkningen är inte stor nog i förhållande 

till den välfärd, skola och omsorg kommunen ska ombesörja. Detta är 

beräknat att vända 2037 och därmed behöver vi arbeta smartare med de 

resurser och kompetenser våra anställda berikar vår verksamhet med. 

Därmed behövs alla våra anställda på en heltid motsvarande AB (Kollektiv-

avtal Allmänna bestämmelser) definition. Den svenska välfärden står inför 

ett anställningsbehov motsvarande 500 000 nya medarbetare fram till 2023, 

utifrån det arbetssätt vi har idag. Sveriges kommuner hade 2014 704 000 

anställda. 75 % av dessa var anställda på heltid men endas 64 % arbetade 

heltid. På heltidsresans hemsida lyfter de ett räkneexempel rörande vilken 

kapacitet och resurser vi har att nyttja genom att ställa om till heltid i större 

utsträckning: 

”Låt oss åskådliggöra med några räkneexempel. Om alla deltidsanställda i 

välfärden skulle arbeta bara en timme mer i veckan skulle det motsvara 

nästan 6 000 heltidsanställda. Om arbetstiden höjdes till 90 procent i 

genomsnitt skulle rekryteringsbehoven minska med ungefär 22 000 personer. 

Och vid 95 procent skulle behovet minska med 62 000 personer” 

Bedömning 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för kommunens framtida 

rekryteringsbehov och för att möjliggöra den välfärd kommunen ombesörjer 

för sina medborgare. Att vara en attraktiv arbetsgivare omfattas av många 

olika parametrar och berör många av anställningsförhållandens delar. 

Vimmerby kommun ska vara en del av ett jämställt samhälle, en del av att 

kunna leva på sin lön och därefter även sin pension. Vimmerby kommun 

behöver inför framtidens rekryteringsbehov ombesörja att vara en attraktiv 

arbetsgivare med delar som en god arbetsmiljö och lägre sjuktal. Men inför 

den personalbrist vi står inför behöver detta ombesörjas på andra sätt än 6-

timmars arbetsdag enligt motionsförslaget. Vilka dessa tillvägagångssätt är 

beror på arbetsuppgifternas karaktär och kompetensbehov, sättet vi arbetar 

på idag och hur vi kan jobba smartare och mer digitaliserat i framtiden. Alla 

medarbetar i vår verksamhet är en del av lösningen för detta, det är våra 

medarbetare och ledare som i vardagen ser hur vi tillsammans kan finna 

alternativa arbetssätt för att tillmötesgå morgondagsnes utmaningar.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 306 Motion - Vimmerby kommun - en mer 

attraktiv arbetsgivare 
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Tjänsteskrivelse - Motion Vimmerby kommun - En mer attraktiv arbets-

givare, 2019-05-13, Id 66224 

Motion - Vimmerby kommun – En mer attraktiv arbetsgivare, 2017-01-30, 

från Lars Johansson (V) och Annika Fundin (MP) 

Bilaga 1 till motion ”Vimmerby kommun – en mer attraktiv arbetsgivare”  

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 196 Dnr 2019/000242 109 

Motion om höjd habiliteringsersättning i Vimmerby 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anse motionen 

som besvarad i och med socialnämndens ställningstagande till 

habiliteringsersättning 2019-05-16 § 64.  

 

Sammanfattning 

Socialnämnden 16 maj: 

Jacob Kant (V) har lämnat in en motion om höjd habiliteringsersättning i 

Vimmerby kommun och föreslår att Vimmerby kommun ska rekvirera det 

fulla statsbidraget från Socialstyrelsen och med detta höja habiliterings-

ersättningen till en så hög nivå som detta tillåter. 

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS. Kommunens skyldighet är att 

driva en daglig verksamhet som är anpassad efter behov och som ger 

individen goda levnadsvillkor. 

Personer som har insatsen daglig verksamhet har sin försörjning från social-

försäkringssystemet, i form av till exempel aktivitetsersättning, och det är ett 

statligt ansvar. Habiliteringsersättningen har funnits i många år som en form 

av ”flitpeng” för de personer som deltar i verksamheten. Det finns ingen 

skyldighet för kommunen att ha en sådan ersättning. 

I dagsläget betalar socialförvaltningen ut habiliteringsersättning till de 

brukare som deltar i daglig verksamhet (LSS). Ersättningen höjdes med stöd 

av statsbidraget 2018 med 10 kr/heldag och 5 kr/halvdag och är idag 52 

kr/heldag och 42 kr/halvdag. 

Nivån på habiliteringsersättningen skiljer sig mellan Sveriges kommuner i de 

kommuner där det finns en ersättning. Spannet ligger mellan 110 kr/dag 

(Höganäs) och 10 kr/dag (Lindesberg). Omkring 20 kommuner har ingen 

habiliteringsersättning. 

Det nya statsbidraget 2019 får användas till höjningen som gjordes 2018 och 

eventuell höjning 2019 men kan enbart användas fram till 31 december 

2019. 
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Det innebär att socialnämnden saknar budget för 2020 och framåt för 

höjningen av habiliteringsersättningen som gjordes 2018 och som eventuellt 

görs 2019. 

§ 64 Dnr 2019/000168 729 

Ställningstagande till förändrad habiliteringsersättning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ska rekvirera stimulansbidraget för habiliteringsersättning 

fullt ut. Socialnämnden höjde habiliteringsersättningen 2018 och avser inte 

att höja habiliteringsersättningen ytterligare 2019. 

Efter att höjningen 2018 bekostats för 2019 ska resterande stimulansbidrag 

användas till en sommargåva och julgåva 2019 för målgruppen.  

 

Beslutsunderlag 

Handlingar för ärende 2019000165, Motion om höjd habiliteringsersättning i 

Vimmerby kommun 

Protokollsutdrag 2019-04-09 § 130 Motion om höjd habiliteringsersättning i 

Vimmerby kommun 

Svar på remiss avs Motion om höjd habiliteringsersättning i Vimmerby 

kommun 

Protokollsutdrag 2019-04-09 § 130 Motion om höjd habiliteringsersättning i 

Vimmerby kommun 

Motion om höjd habiliteringsersättning i Vimmerby kommun 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

      

 

___________________    
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§ 197 Dnr 2019/000169 109 

Motion om handlingsplan mot tvångsgifte med mera 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 

besvarad med följande motivering:  

 

Kommunfullmäktige konstaterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller 

intentionerna bakom förslaget i motionen och att en handlingsplan är klar för 

beslut under 2019. 

 

Sammanfattning 

Socialnämnden 16 maj: 

Sverigedemokraterna genom Anneli Jakobsson föreslår i motion att 

kommunfullmäktige ska besluta att Vimmerby kommun snarast möjligt 

upprättar en handlingsplan mot hedersrelaterat våld, tvångsgifte och 

omskärelse av flickor. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 

motionen till socialnämnden för beredning och förslag till svar. 

Konstateras att det redan pågår ett arbete inom socialförvaltningen med att ta 

fram ett förslag till handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck för 

åren 2019-2022. 

Under april har socialförvaltningen antagit den handlingsplan som tagits 

fram. Under året kommer handlingsplanen att behandlas inom barn- och 

utbildningsförvaltningen samt kommunledningen för beslut. Ambitionen är 

att handlingsplanen ska vara bearbetad och antagen av hela Vimmerby 

kommun innan utgången av 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-05-16 § 66 Motion om handlingsplan 

mot tvångsgifte med mera 

Tjänsteskrivelse 2019-05-02 Motion om handlingsplan mot tvångsgifte med 

mera – förslag till svar 

Motion om handlingsplan mot tvångsgifte med mera 

 
Beslutet skickas till 
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Kommunfullmäktige      

      

 

___________________ 
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§ 198 Dnr 2018/000405 00 

Måltidspolicy Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

1. anta Måltidspolicy för Vimmerby kommun  

2. sista stycket i avsnittet ”säkerhet” (sid 4) avslutas med ”… med 

undantaget att råvaror, frukt och grönsaker från egen trädgård ska vara 

tillåtet att ta med och bjuda på i skola och förskola”. 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun saknar idag en måltidspolicy. Det är viktigt att 

kommunen har ett styrande dokument som beskriver kommunens förhåll-

ningssätt till måltider och livsmedelshantering. 

Måltidspolicyn syftar till att klargöra generella inriktningar och ansvar kring 

måltids- och kostfrågor.  

Förslaget på måltidspolicy har skickats för remiss till socialförvaltningen, 

kommunstyrelseförvaltningen, och till miljö- och byggnadsförvaltningen 

samt till politiken. 

Hänsyn har tagits till svar och yttrande som inkommit. 

I bilaga samrådsredogörelse redogörs för inkomna synpunkter: 

 Inkomna synpunkter på förslag till måltidspolicy för Vimmerby 

kommun 

 I den föreslagna måltidspolicyn finns inga uppgifter om hur 

barnkonventionen har efterlevts i samband med policyns framtagande. 

En komplettering är anses nödvändig. 

 Måltidspolicyn bör uppmärksamma vikten av att arbeta med minska 

matsvinn. 

 Det anses icke önskvärt med generella och fullkomliga förbud mot 

servering och hantering av vissa allergener i kommunens lokaler, utan 

istället ha tidsbegränsade förbud då faktiska skäll föreligger. 

 Det är inte önskvärt med ett förbud för att personal, föräldrar eller andra 

anhöriga får ta med livsmedel till förskola, fritids, skola och gymnasiet. 

Det bör varje enhet ta ställning till. 
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 I skola/förskola måste det få vara upp till respektive enhet om man t.ex. 

vill ge barnen glass när någon fyller år eller inte. 

Finansiering 

Ingen finansiering behövs. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

1. Måltidspolicy för Vimmerby kommun  

      

Beslutsgång 

Marie Nicholson (M) yrkar bifall till förslaget till policy samt på att sista 

stycket under avsnittet ”säkerhet” (sid 4) avslutas med ”… med undantaget 

att råvaror, frukt och grönsaker från egen trädgård ska vara tillåtet att ta med 

och bjuda på i skola och förskola”.  

Tomas Peterson (M) yrkar bifall till Marie Nicholsons (M) förslag. 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om den bifaller förslaget till 

Måltidspolicy för Vimmerby kommun med det av Marie Nicholson (M) 

föreslagna tillägget och finner att så är fallet. 

     

Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2019-04-29 § 41 Måltidspolicy Vimmerby kommun 

Måltidspolicy 2019-04-25  

Tjänsteskrivelse Måltidspolicy 2019-04-25 

Samrådsredogörelse 

Måltidspolicy bilagor remissvar 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 199 Dnr 2019/000107 010 

Styrdokument: Tomtköregler för Vimmerby kommun 
2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. godkänna styrdokumentet ”Tomtköregler för Vimmerby kommun” 

2. låta ovan nämnda styrdokument ersätta befintliga dokument i mappen: 

”Regler för anvisningar och försäljning av tomter genom Vimmerby 

kommuns tomtkö”. Dnr: 2010/000185 

 

Sammanfattning 

Mark- och exploateringsenheten på Vimmerby kommun ansvarar över 

försäljning av kommunala villatomter samt kommunala tomtköer. 

Efterfrågan på villatomter har varit och fortsätter att vara stor. Åtskilliga 

detaljplanearbeten pågår inom bostadsförsörjning och de närmaste åren 

kommer flertalet villatomter vara klara för försäljning. 

I dagsläget är befintliga antagna dokument avseende riktlinjer för ovan 

nämnda ändamål inte tillräckligt omfattande och även inaktuella (Dnr: 

2010/000185). Deras omfattning räcker inte till för att uppnå den konkreta 

tydlighet som förväntas uppnås gentemot intressenter/köpare. De samspelar 

heller inte med det arbetssätt och målsättning mark- och exploaterings-

enheten har idag. Detta bidrar till att oklarheter lätt skapas och försvårar 

ärendehanteringen, vilket i sin tur ökar risken för missförstånd samt 

förlängda ledtider. 

För att säkra upp ovan nämnda typ av ärendehantering, så har Gatukontorets 

mark- och exploateringsingenjör på mark- och exploateringsenheten 

upprättat ett nytt förslag på tomtköregler, se id 64795. Detta med avsikt att 

generera i ett bättre, tydligare och effektivare arbetsflöde, vilket i sin tur 

kommer ge möjlighet till positiv inverkan på vår servicefunktion och därmed 

stärka förtroendekapitalet hos intressenter/köpare. 

 

Vid framtagandet av detta styrdokument gjordes avstämningar med berörda 

tjänstemän och chefer, bland annat tjänstemän på Ekonomiavdelningen, 

Administrativa avdelningen (digitalisering/webb) och chef på Gatukontoret. 
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 Gatukontorets mark- och exploateringsenhet bedömer förslaget på 

tomtköregler som säkert och gynnsamt. Förslaget kommer att gagna 

likabehandlingsprincipen på ett värdefullt sätt och bidra till att 

intressenter/köpare ska kunna erbjudas likartade förutsättningar inom detta 

ärendeområde. 

Finansiering 

Ryms inom antagen MEX-budget.  

 

Förslag till beslut 

      

Beslutsgång 

Lis-Astrid Andersson (S) föreslår att paragrafen 1.3 (om skilsmässa, 

separation eller upphörande av sammanboende) utgår ur de föreslagna 

reglerna. 

Ordförande ställer Lis-Astrid Anderssons (S) förslag mot ursprungsförslaget 

och finner att det är bifall för det senare. 

   

Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2019-04-29 § 38 Styrdokument: Tomtköregler för 

Vimmerby kommun 2019 

Id 64795 Styrdokument: Tomtköregler för Vimmerby kommun 2019 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 200 Dnr 2018/000505 00 

Nya riktlinjer för föreningsbidrag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det nya riktlinje-

dokumentet för föreningsbidragen i Vimmerby kommun 

 

Sammanfattning 

Ärendet 

2017 beslutade kommunstyrelsen att låta genomföra en bidragsöversyn över 

kommunens föreningsbidrag. Arbetet upphandlades och genomfördes externt 

utav Ernst & Young och resulterade i en slutrapport med rekommendationer 

hur föreningsbidragen skulle kunna arbetas om. En av dessa punkter inne-

fattar att ta fram tydliga riktlinjer för föreningsstödet, där riktlinjerna bör 

baseras på politiska mål och ett formulerat syfte.  

2018 anställdes en projektledare, Rebecca Adolfsson, för att kunna fokusera 

på förändringsarbetet kring föreningsstödet med syfte att skapa tydligare 

mål, riktlinjer och transparens i fördelning av kommunens föreningsbidrag.  

Första ledet i arbetet är nu färdigt för beslut och innefattar det övergripande 

riktlinjedokumentet som gäller för samtliga föreningar som söker stöd från 

Vimmerby kommun. Dokumentet innehåller bland annat mål och vision för 

kommunens stöd till föreningar samt övergripande målsättning med barn-

konventionen, demokrati och kommunens värdegrund som grundfundament. 

Där ligger även strukturen och uppbyggnaden av det nya bidragssystemet 

med föreningskategorier samt olika bidragsmöjligheter för föreningarna att 

söka. 

Många av bidragsmöjligheter som finns i kommunens bidragssystem idag 

har varit frusna i flera år, budgetramarna har stramats åt och det har blivit 

mindre medel att fördela om man ser tillbaka några år i tiden. Både Ernst & 

Youngs utredning samt det fortsatta arbetet lett av Rebecca Adolfsson har 

tydligt indikerat på att det finns ett uppdämt behov hos föreningarna, både 

generellt vad gäller bidragsnivån, men också kring möjligheterna att kunna 

söka investeringsbidrag till sina anläggningar. I och med detta föreslår 

Utvecklingsavdelningen att utöka budgetramen för det totala 

föreningsbidraget med 500 000 kr i första omgången för att kunna möta upp 

de behov som kommit fram. 

Barnkonventionen 
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I framtagande av dokumentet så har barnkonventionen ständigt tagits i 

beaktande samt ligger till grund för att föreningslivet ska vara 

bidragsberättigade.  

Finansiering 

Utvecklingsavdelningen har i sitt budgetönskemål för 2020 äskat om 500 

000 kr för utökning i budgetramarna för föreningsbidragen.  

 

Beslutsunderlag 

KFU Protokollsutdrag 2019-05-14 § 53 Föreningsbidragsarbete 

Riktlinje för alla bidragssökande föreningar id 66396 

Tjänsteskrivelse nytt riktlinjedokument föreningsbidragen Id66093 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

      

 

___________________ 
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§ 201 Dnr 2019/000306  

Ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län för 2018  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla hemställan om 

ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län för 2018 

 

Anmälan om jäv 

Tomas Peterson anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samver-

kansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i 

länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende 

beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbunds-

styrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande församling. 

Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och 

landstinget). 

Med hänvisning till bifogad årsredovisning, revisionsberättelse och 

granskningsrapport hemställs att Vimmerby kommuns kommunfullmäktige 

beviljar ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar läns styrelse för 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 309 Ansvarsfrihet för 2018 för 

Regionförbundet Kalmar län 

E-post, Ansvarsfrihet för 2018 för Regionförbundet Kalmar län 

Revisionsrapport PwC 2018 

Revisionsberättelse PKN 2018 

Granskningsrapport 2018 

Protokollsutdrag RF:s styrelse 2019-03-29 

Revisionsberättelse 2018 

Regionförbundets verksamhetsberättelse 2018 

 
Beslutet skickas till 
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Kommunfullmäktige      

      

 

___________________ 
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§ 202 Dnr 2016/000293 214 

Ändring av detaljplan, markanvisning och försäljning 
gällande Nybbleområdet del av Vimmerby 3:3 
(Näckström Fastigheter / Vectura Fastigheter) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. inte fullfölja markanvisningsavtalet tecknat med Näckströms fastigheter 

NF 20AB (Exploatören), inom Nybbleområdet, stadsdelen Kohagen, 

Vimmerby kommun.  

2. ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att informera exploatören 

om att på grund av det rådande akuta behovet har kommunen beslutat att 

en ny förskola ska byggas på området och att markanvisningsavtalet inte 

kommer att fullföljas 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har av barn- och utbildningsnämnden fått underlag inför 

planering av ny förskola. Enligt kravspecifikationen och den politiska 

majoritetens krav ska förskolans byggnad vara en fristående byggnad för 120 

barn.  

Samhällsbyggnadsavdelningen ska i samarbete med barn- och utbildnings-

förvaltningen ta fram planering och förstudie för utformning av den nya 

förskolan.  

Enligt förda diskussioner i kommunstyrelsens arbetsutskott ska planerings-

arbetet påbörjas omgående och pågå parallellt med detaljplanearbetet. 

Planeringsarbetet är nödvändigt för att kunna komma igång med detalj-

planeringen och byggnationen fortast möjligt när detaljplanen på Nybble får 

laga kraft. 

Kommunstyrelsen beslut  § 115 Dnr 2019/000228 291 ger samhällsbygg-

nadsavdelningen i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildnings-

förvaltningen ta fram utformning av ny förskola på del av Vimmerby 3:3, 

Nybble i Vimmerby enligt barn- och utbildningsnämndens underlag för 

planering av ny förskola för 120 barn. 

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick 2016-05-18 i uppdrag att upprätta en 

detaljplan för bostadsbebyggelse med möjlighet att bygga vårdboende eller 
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skola gällande del av fastighet Vimmerby 3:3 (Nybbleområdet) i Vimmerby 

kommun.  

Det övergripande syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbe-

byggelse i området samt förutsättning att bygga vårdboende eller skola.  

Planområdet är beläget i Vimmerby stads nordvästra del. Detta ligger väster 

om Kohagsgatan och ingår i kommunens stamfastighet Vimmerby 3:3.  

Planområdet har en areal på cirka 6,8 hektar. All mark inom planområdet ägs 

idag av Vimmerby kommun.  

Planläggningen överensstämmer med gällande fördjupade översiktsplan för 

Vimmerby stad 2016 (FÖP), där området är utpekat för bostäder.  

 

Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2019-04-29 § 40 Ändring av detaljplan, 

markanvisning och försäljning gällande Nybbleområdet del av Vimmerby 

3:3 (Näckström Fastigheter/Vectura Fastigheter) 

Tjänsteskrivelse gällande att inte fullfölja markanvisningsavtal Nybble 

Id 56848 Markanvisningsavtal inom Vimmerby 3:3, Nybbleområdet, 

stadsdelen Kohagen, Vimmerby kommun 

Protokollsutdrag 2019-05-07 § 157 Ändring av detaljplan, markanvisning 

och försäljning gällande Nybbleområdet del av Vimmerby 3:3 (Näckström 

Fastigheter/Vectura Fastigheter)  

Detaljplan för antagande Nybble del 1 

Detaljplan för antagande, Nybble del 2 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

      

___________________ 
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§ 203 Dnr 2016/000141 311 

Infart Krönsmon 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. godkänna förslaget från Trafikverket på medfinansieringsavtal för 

projektering och byggande av ny anslutning på Rv 23/34 till 

Industriområdet Krönsmon, Vimmerby kommun 

 

Sammanfattning 

Exploatering Krönsmon/Ceos. 

Under vintern 2016 (februari-mars) påbörjades projekteringen för industri-

området Krönsmons anslutning till riksväg 34 med syfte att säkerställa 

tillgängligheten inför framtida etableringar på området.  

Under avtalsförhandlingar med Trafikverket framkom deras krav att anslut-

ningen endast skulle vara tillfällig och med en tidsbegränsning på fem (5) år.    

Beräknad kostnad för anslutningen uppgick till 4 200 – 4 800 tkr, detta samt 

kostnader för att avveckla den tillfälliga anslutningen efter avtalstidens 

utgång fick till följd att kommunen avslutade den påbörjade projekteringen 

på grund av att kostnaden blev för stor i förhållande till nyttjandetiden. 

Efter att ovanstående fastslagits bestämdes att byggandet (projekteringen) 

inte skulle genomföras utan att den andra anslutningen från Åbrovägen-

Korkavägen skulle prioriteras.    

 

Finansiering 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23 KF § 260 får inga investe-

ringar påbörjas utan särskilda beslut i fullmäktige, som ska åtföljas av en 

lista på redan fattade beslut samt finansiering och totalt låneskuld.  

Finansiering föreslås ske genom likvida medel. 

Total låneskuld för Vimmerby kommunen den 28 september 2016 är 649 

mnkr. 
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Tidigare fattade beslut om investeringar är: 

 KF § 15, 260 tkr, Campus 

 KF § 241, 1 592 tkr, Folkets park 

 KF § 268, 200 tkr, Lillån 

 KF § 37, 1 410 tkr, Fiberinvestering 

 KF § 122, 1 600 tkr, Tillbyggnad av personalutrymmen på Villekulla 

 KF § 87, 782 tkr, Renovering av Boken 2, Prästgården vid Näs 

 KF § 90, 3 000 tkr, Installation av ventilation i Södra Vi skola 

 KF § 91, 1 000 tkr, Energieffektiviseringar 

 KF § 92, 1 000 tkr, Verksamhetsanpassningar 

 KF § 93, 2 000 tkr, Omläggning av del av tak – stadshuset 

 KF § 94, 1 600 tkr, Projektering av A-L skolan 

 KF § 95, 1 300 tkr, Nytt passersystem och skalskydd – stadshuset 

 KF § 96, 100 tkr, Vackra Vimmerby 

 KF § 198, 932 tkr, Ceosvallen, iordningställande 

 

Summa KF beviljade investeringsprojekt till dagens datum, 16 776 tkr. 

I investeringsbudgeten antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-23, § 260, 

finns inga medel avsatta för exploatering Krönsmon/Ceos (projekt 62330) 

för år 2016 utan finns medtagna som viktiga objekt 2016, som får behandlas 

i särskild ordning.   

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att den nedlagda projekteringskost-

naden med 130 tkr för anslutningen till industriområdet Krönsmon inte ska 

belasta Gatukontorets budget (3209) utan ska belasta projektet exploatering 

Krönsmon/Ceos (projekt 62330). 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Avtal med Trafikverket avseende infart till Krönsmon 

Medfinansieringsavtal för projektering och byggande av ny anslutning från 

riksväg 23/34 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________        
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§ 204 Dnr 2019/000203 041 

Budget kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram redogör kortfattat för läget när det 

gäller kommunstyrelsens egen budget 2019 samt blickar fram mot 2020. 

Prognosen för kommunstyrelseförvaltningens resultat 2019 har rört sig något 

från - 2 mkr till – 3,5 mkr för helåret.  

Stigande elkostnader och utbildning av deltidsbrandmän hör till det som 

påverkar prognosen negativt. Ett antal konsulter som engagerats för tids-

begränsade uppdrag bidrar också till underskottet. Detta gäller inte minst 

kostnaderna för biblioteket.  

Kommundirektören framhåller att det inom kommunstyrelseförvaltningens 

ansvarsområden är relativt lite som är lagbundet och då handlar det mer om 

vilka ambitionsnivåer som ska styra. Det kan gälla lokalvården, 

mathållningen, administrationen mm. 

Inför framtiden och 2020 fortsätter det arbete med förvaltningens verksam-

hetsbeskrivning som inleddes redan 2011. Den ska uppdateras under 

sommaren och avdelningscheferna ska beskriva respektive avdelnings 

uppdrag. I ljuset av det ska bedömningar av resursbehov och prioriteringar 

göras med målet att förändra mot ökad effektivisering. 

Diskussionen om kommunstyrelseförvaltningens budget förs vidare i 

samband med kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 juni. 

  

 

___________________     
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§ 205 Dnr 2019/000325 049 

Redovisning av oförutsedda medel 

Sammanfattning 

 Per den sista april 2019 återstod 1 836 313 kr av kommunstyrelsens budget 

för oförutsedda medel. Budgeten uppgår för 2019 till knappt 4,7 mkr.      

 

___________________ 
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§ 206 Dnr 2019/000072 253 

Autolack, köpeavtal och köpebrev m.m. del av 
Vimmerby 3:6 Kv. Eldaren. Förslag på detaljplan / 
planändring för bl.a. gata, Vimmerby 3:6>6, del av 
Vimmerby 3:3, del av Eldaren 3 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. godkänna köpeavtal rörande fastigheten del av Vimmerby 3:6 mellan 

Vimmerby kommun (Säljaren) och Autolack i Vimmerby AB (Köparen) 

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Säljaren är ägare till exploateringsfastigheten Vimmerby 3:6 i Vimmerby 

kommun.  

Köparen driver idag lackeringsverksamhet på fastigheten Snickaren 3 samt 

fastigheten Snickaren 17 i Vimmerby kommun och har idag ett avtal om 

anläggningsarrende inom ett markområde av Vimmerby 3:6, hädanefter 

kallat Markområdet. Markområdet är beläget nära fastigheten Snickaren 17.  

Köparen är i behov av ytterligare mark med äganderätt för expansion av sin 

verksamhet och har initierat en önskan om att få köpa loss Markområdet.  

Markområdet omfattar en areal på cirka 3 100 kvadratmeter och har 

markerats i bifogad kartbilaga i köpeavtalet. 

Syftet med denna försäljning är att möjliggöra en verksamhetsexpansion för 

Köparen. 

Befintligt avtal om anläggningsarrende upphör per automatik att gälla vid 

tillträdesdatum, se 4 §. 

Parterna har nu överenskommit att Säljaren ska överlåta Markområdet till 

Köparen på villkor angivna i köpeavtalet.   

 

Aktuell situation 
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Säljaren överlåter Markområdet till Köparen. Köpeskillingen är 

SEXHUNDRATJUGOTUSEN/620 000:-/ kronor och är baserat på värderat 

marknadsvärde av oberoende värderingsbyrå. 

Bedömning 

Kommunens mark- och exploateringsingenjör bedömer försäljningen 

genomförbar. Köparen har idag ett anläggningsarrende upprättat med 

Kommunen på det aktuella markområdet. Anläggningsarrendet upphör per 

automatik att gälla  

Finansiering 

Ryms inom befintlig MEX-budget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-28 § 45 Autolack, köpeavtal och köpebrev mm 

Id 66266 Tjänsteskrivelse Köpeavtal Autolack Del av Vimmerby 3:6 2019 

Id 66401 Köpeavtal Autolack Del av Vimmerby 3:6 Kv. Eldaren 2019 

Id 66403 Autolacks avböjande, förslag på gatulösning Kv. Eldaren del av 

Vimmerby 3:6 

Id 64871 Kartskiss Nytt förslag på gatulösning, försäljning och förvärv av 

mark 2019-03-26 

Id 64742 Kostnadsbedömning för gata, försäljning och förvärv av mark m.m. 

Autolack (Lagergatan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby 3:6>6, del Eldaren 

3) 

SBU Protokollsutdrag 2019-02-26 § 17 Autolack, detaljplan / planändring 

för bl.a. gata + försäljning och förvärv av mark, Vimmerby 3:6>6, del av 

Vimmerby 3:3, del av Eldaren 3 2019 

Id 64349 Förfrågan om köp av mark, Autolack, Vimmerby 20181023 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB       

___________________     
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§ 207 Dnr 2016/000324 253 

Granen 13: Försäljning av fastigheten Granen 13, 
köpeavtal, förmedlingsuppdrag Svensk 
Fastighetsförmedling m.m. 2016/2017, återköp av 
villatomt 2019  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. godkänna köpeavtal förenat med återköp av villatomten Granen 13 

mellan Vimmerby kommun (Köparen) och Kristina Lindelöf (Säljaren) 

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Säljaren förvärvade fastigheten Granen 13, nedan kallad Fastigheten, av 

Köparen enligt tidigare köpeavtal via Svensk Fastighetsförmedling (då 

innehavare av försäljningsuppdraget). Säljaren står som lagfaren ägare på 

Fastigheten och har 2019-01-06 önskat att Köparen ska köpa tillbaka 

Fastigheten. Bakgrunden till Säljarens begäran är att byggnadsskyldigheten 

inte kommer kunna fullgöras på grund av stora förändrade förutsättningar i 

Säljarens befintliga gårdsverksamhet. Avsikten med detta köpeavtal är 

Köparen köper tillbaka Fastigheten. 

Aktuell situation 

Säljaren överlåter Fastigheten till Köparen. Köpeskillingen är 

TREHUNDRATUSEN/300 000:-/ kronor. Säljaren ska ersätta Köparen med 

ÅTTAHUNDRATJUGOFEM/825:-/ kronor för avgift avseende ny lagfarts-

ansökan. Avgiften kommer att dras av från köpeskillingen. 

Bedömning 

Kommunen mark och exploateringsingenjör bedömer återköpet som 

genomförbart. Granen 13 kan fortfarande vara intressant för Kommunens 

framtida planer i området. 

Finansiering 

Ryms inom befintlig MEX-budget. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-28 § 46 Granen 13, försäljning av fastigheten 

Id 66030 Tjänsteskrivelse Köpeavtal, återköp av villatomt Granen 13 2019 

Id 66273 Köpeavtal Återköp av villatomt Granen 13 2019 

Brev från Kristina Lindelöf angående köpet av Granen 13 

Id 64337 Kristina Lindelöf: Önskemål om återgång av köp angående 

villatomten på västra Skolgatan Granen 13 

Id 60413 Delegationsbeslut Köpeavtal Granen 13 

Id 57630 Köpeavtal och Depositionsavtal handpenning tomt Granen 13 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

      

 

___________________ 
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§ 208 Dnr 2019/000265 318 

Framställan Långbrössle Vibo vägsamfällighet  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. öka kommunala medel med 250 000 kr 2019 för bidrag till enskilda 

vägar från 2 Mkr till 2,25 Mkr. 

2. avslå Långbrössle – Vibo vägsamfällighets begäran om ytterligare 

kommunalt stöd med 550 000 kr. 

3. finansiering sker genom KS ofördelade medel 2019. Finansiering för 

kommande år hänskjuts till budgetarbetet för 2020 och framåt. 

 

Sammanfattning 

Förslag på att öka kommunala medel till enskilda vägar. 

Framställan inlämnat av representanter för Långbrössle – Vibo 

vägsamfällighet, Torbjörn Svensson, ordf och Stig Bäck. 

Ärendet 

Kommunala medel till enskilda vägar har legat på samma nivå utan index- 

beräkning under flertalet år vilket fått till följd att bidragen procentuellt har 

minskat när kostnaderna för vägsamfälligheterna har ökat  

Det statliga bidraget indexberäknas enligt infrastrukturindex som bygger på 

entreprenadindex.  

Bakgrund 

Kommunala utbetalningar år 2018 för enskilda vägar i kommunen.  

  

1. Vägsamfälligheter, ordinarie bidrag  1 590 766 kr  

2. Utfartsvägar      232 039 kr     

3. Beläggningsbidrag, 17,5%               -    kr         

4. Särskilt driftbidrag, varierar     177 474 kr      

   Summa: 2 000 297 kr   

 

 

År 2010 var den kommunala utbetalningen för det ordinarie driftbidraget 1 

609 000 kr. 
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Trafikverkets beviljade bidrag för beläggning och särskild drift kan variera 

stort år från år. 

Aktuell situation 

Enligt kommunstyrelsens beslut § 50 Dnr 32/2014 Kod 318 2014-02-04 om 

investeringsbidrag till beläggningsarbeten till enskilda vägar ska kommunalt 

bidrag utgå med 17,5% av Trafikverkets framräknat belopp. 

Efter påstötning från ekonomiavdelning klargjordes att beläggningsbidraget 

inte ska belasta kommunens investeringsmedel för ”Asfalteringsprogram” 

projektnummer 63213, med hänvisning till att bidraget är ingen investering 

och dessutom utgår till vägar där kommunen inte är väghållare. 

Enskild väg 19071 Långbrössle – Vibo påbörjade år 2016 diskussioner med 

Trafikverket om ett stort förbättringsarbete, förstärkningsarbetena blev klara 

under år 2018 och för återstående beläggningsarbeten under år 2019 är ett 

bidrag från Trafikverket beviljat på 3 412 500 kr med utbetalningarna 

fördelade på tre år, år 2019, 1 412 500 kr och år 2020-2021, 1 000 000 kr 

vardera. 

Enligt beslut ovan blir då kommunens beläggningsbidrag för år 2019, ca 250 

000 kr och åren 2020-2021, 175 000 kr vardera och totalt ca 600 000 kr över 

tre år. 

Bedömning 

För att fullfölja tidigare beslut angående beläggningsbidrag kommer inte 

kommunens budget på 2 Mkr för kommande år att räcka till utan att det blir 

på bekostnad av de övriga bidragen för ordinarie drift, utfartsvägar och 

särskilt driftbidrag.                                                                               

Vägsamfälligheternas ansökningar angående särskild drift och 

beläggningsbidrag har också blivit mer frekvent vilket får till följd att 

kommunens nuvarande budget blir ytterligare ansträngd.                                                                                            

Ovanstående tillsammans med bidragens urholkning på grund av utebliven 

indexuppräkning och att tidigare konstaterande att utbetalningarna för 

ordinarie driftbidrag har legat på en likartad nivå mellan år 2010 och 2018 

får till följd att budgeten för driftbidrag bör ökas med 250 000 kr/år till 2,25 

Mkr. 

Långbrössle – Vibo vägsamfällighets framställan om ytterligare stöd från 

kommunen på 550 000 kr skulle i så fall täckas upp av ordinarie bidrag 

enligt ovan, dock fördelat på tre år, vilket medför att framställan kan avslås.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-28 § 57 Framställan Långbrössle Vibo 

vägsamfällighet 

Tjänsteskrivelse, enskilda vägar 

Framställan Långbrössle Vibo vägsamfällighet 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 209 Dnr 2019/000299 311 

Utökning av sommarhastighet 1 maj-30 september, 
Sjöhagavägen + Grägarpsvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. sänka hastigheten till 50 km/h sommartid 1 maj -30 september årligen 

på Grägarpsvägen mellan 50 m sydost väg 40 samt 600 m sydost 

Sjöhagavägen (mellan punkt A och B på kartan).  

2. sänka hastigheten till 50 km/h sommartid 1 maj-30 september årligen på 

Sjöhagavägen mellan Hällebackavägen och Grägarpsvägen.  

 

Sammanfattning 

Ärendet 

Sjöhagavägen och Grägarpsvägen föreslås få hastighet 50 km/h under 1 maj 

-30 september årligen, då vägarna ligger utanför tättbebyggt område och 

således har bashastigheten 70 km/h. 

Bakgrund 

Grägarpsvägen har varit ett ämne som har diskuterats mycket de senaste 

åren. Vägen går förbi Nossen och den kommunala badplatsen. Parkering har 

skett på vägen och det har försvårat för personer att ta sig ned till badplatsen. 

Samtidigt som det har varit höga hastigheter och många barn i rörelse.  

Sjöhagavägen och Grägarpsvägen är kommunala gator utanför tättbebyggt 

område där bashastigheten är 70 km/h och ett beslut krävs för att 

trafikingenjören ska kunna göra en LTF på delegation. Därför föreslår 

Samhällsbyggnadsavdelning att kommunstyrelsen beslutar att gatorna ska ha 

hastigheten 50 km/h 1 maj -30 september årligen. 

Aktuell situation 

Idag är hastigheten på gatorna 50 km/h mellan 15 juni-31 augusti.  

Redovisning av inkomna yttranden 

Polisen har inget att erinra enligt yttrande ID 66009.  

Bedömning 

Behovet anses vara stort då det är den mest välbesökta badplatsen i 

kommunen. Samt att det handlar om trafiksäkerhet för barn.  
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Finansiering 

Ingen finansiering behövs då vägmärken redan finns hemma.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-28 § 51 Utökning av sommarhastighet 1 maj - 30 

sep Sjöhagavägen och Grägarpsvägen 

ID 65976 Tjänsteskrivelse Vimmerby kommun Nossen 

ID 65975 LTF-27-20190425-1358 (1)- Grägarpsvägen 

ID 65974 LTF-26-20190425-1359 (1) Sjöhagavägen 

ID 66009 Re_ Kort svars tid ltf sommartid Nossen 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Polisen 

      

 

___________________ 
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§ 210 Dnr 2017/000307 261 

Gula Kiosken: Överlåtelseavtal, avtal om anläggnings-
arrende, köpeavtal, värdering med mera. 2017 och 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att beställa ny detaljplan för 

området kring Kiosken på Bondebygatan enligt bifogad kartskiss 

 

Sammanfattning 

Ärendet 

Kiosken på Bondebygatan ligger idag delvis på allmän platsmark och det 

behöver justeras med ny detaljplan, samtidigt även titta på närområdet och 

justera olika gränsdragningar mot trottoar och gata. Den aktuella planen 

heter 08-VYS-418 och är från 1984. Den del som ligger på allmän platsmark 

har ägaren av kiosken bygglov på och den har varit där en längre tid. Därför 

kan det anses som allmänt vedertaget och vi kan justera marken med ny 

detaljplan. 

Bedömning 

Bedömningen är att det går genomföra utan några särskilda risker. 

Finansiering 

Ryms inom befintlig budget på Gatukontoret. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-28 § 54 Gula kiosken, överlåtelseavtal etc 

Kiosken Bondebygatan Förslag till beslut 

Inställd avstyckning Vimmerby 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

___________________    
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§ 211 Dnr 2015/000337 048 

Vimmerby hockey - uppsägning av avtalet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. säga upp avtalet med Vimmerby Hockey 

2. ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att skriva fram ett nytt avtal med 

Vimmerby Hockey i samråd med samhällsbygg-nadsavdelningen 

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Vimmerby kommun och Vimmerby hockey har 2015-10-22 skrivit ett avtal 

mellan varandra. Utvecklingsavdelningen hyr ut ishallen till Vimmerby 

hockey. Vimmerby hockey har full ensamrätt på isytan varje vardagskväll 

samt vid matcher på helgerna. De disponerar även lokalerna på markplan i 

byggnaden och har ensamrätt att disponera ytorna på andra våningen. 

Vimmerby hockey har även rätten att nyttja allmänna ytor, såsom 

angränsande parkeringsplatser och grönytor.  

Avtalet trädde i kraft 2016-01-01 och gäller under en period av 5 år till och 

med 2020-12-31, med en uppsägningstid på 13 månader. Om uppsägning av 

avtalet inte sker på föreskrivet sätt så förlängs avtalet på 5 år i sänder och 

med likalydiga avtalsvillkor. 

Ärendet 

Då kommunens organisation har förändrats sen avtalet tecknats samt att en 

större renovering på över 11 mkr har påbörjats i ishallen så bör avtalet sägas 

upp och omförhandlas. Utvecklingsavdelningen föreslår att få uppdraget att 

se över avtalet tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen. När avtalet 

skrevs så hade dåvarande Kultur- och fritidsnämnden ansvar över 

vaktmästarna i ishallen, dessa vaktmästare är sedan två år tillbaka flyttade till 

Vimmerby kommuns samhällsbyggnadsavdelning.  

Utöver en hel del organisatoriska fel i avtalet så håller utvecklingsavdelning 

på att se över bidragsstödet till föreningarna i Vimmerby kommun. 

Föreningar som likt Vimmerby hockey hyr in sig på de kommunala 

idrottsanläggningarna kan då komma att påverkas av detta arbete när det 

kommer till bland annat subventionerade hyreskostnader.  
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Eftersom kommunen investerar över 11 mkr i ishallen med ny rink, sarg och 

diverse andra förändringar så kommer även denna investering att kunna 

påverka hyran och därför bör avtalet sägas upp och ses över.  

Barnkonventionen  

Vi bedömer att barnkonventionen inte behöver tas i beaktande för att säga 

upp avtalet, däremot bör barnkonventionen tas i beaktande när ett eventuellt 

nytt avtal skrivs.  

Finansiering 

Finansiering krävs ej.  

 

Beslutsunderlag 

KFU Protokollsutdrag 2019-05-14 § 54 Avtal mellan Vimmerby kommun 

och Vimmerby hockey - kvittning av lån 

Tjänsteskrivelse Uppsägning avtal Vimmerby hockey ID 66114 

Id 49350 Lokalhyresavtal, påskrivet 

 
Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

      

 

___________________ 
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§ 212 Dnr 2019/000311 000 

Stigcykling/MTB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. bevilja 20 tkr till inköp av skyltar och uppmärkning för cykelområdet 

vid Astrid Lindgrengatan 

2. att finansiering sker via oförutsedda medel 2019 

 

Sammanfattning 

Bakgrund   

Region Kalmar har bland annat uppdraget att verka för utveckling av länets 

besöksnäring, folkhälsa och befolkningsutveckling. Region Kalmar har 

anställt en affärsutvecklare för att arbeta med utvecklingen av 

Mountainbike/stigcykling i Kalmar län, denna person har tillsammans med 

andra aktörer jobbat fram ett koncept/nätverk som heter Biking south east. 

Via detta nätverk är det lätt för motionscyklister att hitta till olika 

cykelområde som finns tillgängliga.  

I Vimmerby kommun har vi ett välutvecklat och fint cykelområde vid Astrid 

Lindgrensgatan in i skogen halvvägs till Södra Vi. Cykelområdet omfattar 

210 hektar och cykelklubben CK Wimer har nyttjanderättsavtal på området.  

Området används idag av såväl Vimmerby kommuns och grannkommuners 

invånare som turister. Många turister som är på besök i Vimmerby under 

sommaren tar sig upp till området och cyklar på de fina stigarna.  

Ärende  

Vi har träffat region Kalmars affärsutvecklare, Oscar Lindh som arbetar med 

stigcykling och mountainbikeleder för att se hur vi kan utveckla Vimmerby 

kommuns område att bli en attraktivare plats för spontanidrott men också ett 

område som kan öka besöksnäringen och ytterligare en sysselsättning för 

våra turister och medborgare att attraheras av. 

 

För att ingå i nätverket Biking south east, som är ett gratis nätverk att vara 

med i så ställs det en del ”måsten” på Vimmerby kommun. Vi behöver sätta 

upp skyltar och informationstavlor i området som är anpassade till deras 

koncept, samt se till så att det finns parkeringsplatser för besökare att parkera 
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på. Tanken är att vi köper in skyltar och informationstavlor och att CK 

Wimer som är experter på cykling i samråd med Biking south east och 

Vimmerby kommun sätter upp skyltarna i spåret.  

Biking south east skriver i sina medlemsvillkor att det är önskvärt att det 

finns möjlighet att spola av leriga cyklar, fylla på vattenflaskor och tillgång 

till toalett. Önskvärt är också att det i nära tillgång till spåret finns 

omklädningsrum och dusch. Detta är dock inga krav för att ingå i Biking 

south east.  

Barnkonventionen 

Vi har intern diskuterat hur detta påverkar barnen och kommit fram till att ett 

uppskyltat område gör det säkrare för barnen att cykla. Det är också en 

trygghet att veta hur långt man kommit och hur långt man har kvar. 

Finansiering 

Total kostnad för inköp av skyltning av lederna uppgår till 20 tkr och 

föreslås tas från oförutsedda medel för 2019.  

 

Beslutsunderlag 

KFU Protokollsutdrag 2019-05-14 § 55 Stigcykling / MTB 

Tjänsteskrivelse stigcykling-MTB ID 66100 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen  

Ekonomiavdelningen  

      

 

___________________ 
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§ 213 Dnr 2019/000170 091 

Ansökan om höjt anslag 2019 Lf 114 Vimmerby av 
IOGT-NTO. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja 50 tkr i tillfälligt extra bidrag under 2019 till IOGT-NTO 

2. finansiering sker via oförutsedda medel 2019 

3. IOGT-NTO ska redovisa sin ekonomi regelbundet för utskottet 

 

Sammanfattning 

Ärende  

IOGT-NTO har tidigare skickat in ansökan om ekonomisk hjälp för att klara 

av att betala av sina skulder. Kultur- och fritidsutskottet valde då att avslå 

ansökan men skrev att om IOGT-NTO återkommer med en plan för sanering 

av sin ekonomi så är Kultur- och fritidsutskottet beredda att pröva frågan om 

extra anslag igen.  

Föreningen har nu inkommit med en redogörelse kring hur deras ekonomi 

ser ut idag, de åtgärder som redan gjorts, bland annat genom att säga upp sin 

vaktmästare men också en arbetsplan för 2019. Föreningen skriver också att 

de skall maila sina styrelseprotokoll till oss.  

Bakgrund 

LF 114 Vimmerby av IOGT-NTO äger Sveasalen där föreningen till största 

del jobbar med att hyra ut lokalerna i fastigheten, där de nästan har fullbokat 

varje kväll. Bland aktörer som har permanenta tider finns muslimska 

föreningen, folkdanslaget, tango osv. Föreningen har också egen verksamhet 

med pysselkvällar för barn, anordning av större evenemang som vit jul i 

samråd med kyrkan, paintball och externa ansökningar av pengar som sedan 

går till barn och barns sysselsättning. 

 

Föreningen har under 2016 helrenoverat köket i fastigheten samt golvet i A-

salen, detta med hjälp av bidrag från Boverket, men helt utan stöd från 

kommunen.  

Föreningen är belastad av en låneskuld från tidigt 2000-tal som startade på 

735 000 kr men som nu amorterats ner till 485 000 kr.  
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Föreningen har även fått minskat årligt kommunalt bidrag under flera år. 

Från 122 584 kr (2012), till 80 000 kr (2013-2015) och från 2016-2019 till 

66 400 kr, vilket skulle varit en tillfällig sänkning under 2016-2017.  

Detta tillsammans har gjort att föreningen nu drabbats av en likviditetsbrist 

och en budget för 2019 som visar på ett underskott på 50 000 kr. Dessutom 

har föreningen en faktura till sitt distrikt som är obetald på 54 400 kr.   

Utvecklingsavdelningen samt representant för Kultur- och fritidsutskottet har 

efter den första skrivelsen träffat föreningen och fått en klarare insyn i den 

ekonomiska situationen. Föreningen täcker i dagsläget inte de befintliga 

kostnaderna de har för drift/underhåll och skötsel, utan hamnar på ett 

minusresultat på 50 000 kr i år. Föreningen har en vaktmästare anställd där 

föreningen får lönebidrag för en stor del av lönen. Utan ekonomiskt stöd från 

kommunen så kommer föreningen inte kunna låta vaktmästaren kunna jobba 

kvar där hans arbetsuppgifter bland annat är skötsel, underhåll, städning och 

administration.  

Föreningen skriver i sin skrivelse: för att kunna hålla Vimmerby med en 

alkoholfri samlingslokal och få till en styrelse som vill jobba och klara de 

löpande utgifterna för år 2019 behöver föreningen ett stöd på ytterligare 100 

000 kr för att kunna leva vidare. 

Bedömning 

Utvecklingsavdelningen föreslår att bevilja ett extra tillfälligt bidrag på 50 

000 kr till IOGT-NTO för att hjälpa föreningen att täcka upp en del av den 

beräknade förlusten för året. Detta till grund för att föreningen bedriver en 

allmännyttig och viktigt verksamhet i kommunen med deras huvudfokus på 

”nykter gemenskap”. Genom ett tillfälligt extra bidrag hoppas vi ge lite 

andrum för föreningen som ger dem en chans att arbeta för att hitta en 

långsiktigt fungerande ekonomi kopplat till sin uthyrningsverksamhet och 

aktiviteter för såväl gammal som ung.   

Ur ett barnperspektiv ser vi att det är av stor vikt att det finns föreningar som 

erbjuder organiserad verksamhet med en nykter gemenskap som 

grundfundament. Som exempel så bidrar IOGT-NTO med Vit Jul aktiviteter 

under julen då många barn och unga har en tuff familjesituation där alkohol 

är inblandat.  

 

Vid dagens möte tas ett tillägg till tidigare skrivelse upp för diskussion, i 

vilken föreningen redogör för ekonomiska åtgärder. 

Finansiering 
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Utvecklingsavdelningen föreslår att finansiering sker ur oförutsedda medel 

2019.  

 

Beslutsunderlag 

KFU Protokollsutdrag 2019-05-14 § 60 Ansökan om höjt anslag 2019 Lf 

114 Vimmerby av IOGT-NTO. 

Tjänsteskrivelse IOGT-NTO extra ekonomiskt stöd 

Tillägg till tidigare skrivelse från LF 114 Vimmerby av IOGT-NTO 

Budget 2020-2021 LF 114 Vimmerby av IOGT-NTO 

 
Beslutet skickas till 

IOGT-NTO  

Utvecklingsavdelningen  

Ekonomiavdelningen      

 

___________________ 
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§ 214 Dnr 2019/000292 303 

VA-plan, tidsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner 

1. följande tidplan för VA-plan 

2019-10-25  färdig VA-plan 

2019-11-19 beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 

2019-12-03 beslut i kommunstyrelsen 

2020-01-27 antagande i kommunfullmäktige 

2. att den antagna VA-planen ska vara ett strategiskt dokument och 

underlag för den nya Översiktsplanen som påbörjas 2020      

 

Sammanfattning 

En kommunal VA-plan är ett styrdokument som beskriver hur VA-

försörjningen ska ordnas i hela kommunen det vill säga både inom och 

utanför det kommunala verksamhetsområdet. Med VA-försörjning menas 

dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten. 

Länsstyrelsen efterfrågade en tydlig tidsplan för det strategiska arbetet kring 

VA-frågor. Ska frågorna arbetas in i överssiktplanen (ÖP) eller ligga som 

tematiskt tillägg till ÖP:n? När ska arbetet påbörjas och när ska det vara 

färdigt? 

Ärendet 

Syftet med att upprätta en kommunal VA-plan är att få en heltäckande 

långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjning i kommunen. På det 

sättet kan man, i enlighet med EU:s vattendirektiv, ge förutsättningarna för 

att samtliga vattenförekomster därmed kan uppnå god ekologisk, kemisk och 

kvantitativ status. Även BSAP (Baltic Sea Action Plan), vilket är en 

överenskommelse mellan EU och Östersjöländerna gällande reduktion av 

bestämda mängder fosfor och kväve till bland annat Östersjön, som är 

slutrecipient för Vimmerbys renade avloppsvatten, kräver ett systematiskt 

arbetssätt för att man på nationell nivå ska nå uppsatta beting. 

Det är därför av stor vikt att man vid översiktsplaneringen för exploatering 

och förtätning av Vimmerby kommun känner till och tar hänsyn till VA-
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frågorna. Nuvarande översiktsplan för Vimmerby kommun, ”Lokal utveck-

lingsplan och översiktsplan 2007” antogs av kommunstyrelsen den 25 juni 

2007. Översiktsplaneringen, som är ställd under kommunstyrelsen kommer 

att omarbetas under innevarande mandatperiod. Arbetet med nya den nya 

översiktsplanen påbörjas 2020 och kommer att lyftas till kommunfullmäktige 

för antagande 2022. Tanken är att den antagna VA-planen ska vara ett 

strategiskt dokument och underlag för den nya ÖP:n som kommer att 

påbörjas under våren 2020. 

Aktuell situation 

Arbetet för att revidera och färdigställa VA-planen är påbörjad. Arbetet görs 

av VEMAB, Miljö och Byggnadsförvaltningen och 

Samhällsbyggnadsavdelningen med hjälp av Vatten och Samhällsteknik, 

kommunens anlitade konsult.  

Finansiering 

Finansiering sker inom kommunstyrelseförvaltningens budget med särskilt 

anslag för ÖP arbetet.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 300 VA-plan, tidsplan 

Tidplan VA-plan 2019-05-13 

Mötesanteckningar från länsstyrelsens revision. 

 

Beslutet skickas till 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen.  

Länsstyrelsen, Miljöenheten  

      

 

___________________ 
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§ 215 Dnr 2019/000220 253 

Vendledal - kravspecifikation för budgivning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastslår föreslagen kravspecifikation, id 66278, inför 

budgivning via mäklare avseende Vendledal 2 och del av Vimmerby 3:3 

 

Sammanfattning 

Kravspecifikationen är framtagen med hänsyn till lagen om offentlig 

upphandling (LOU), och är avstämd med kommunjuristen. 

Vimmerby kommun köpte 2017 fastigheten Vendledal 2. Syftet med köpet 

var att på fastigheten tillsammans med en del av fastigheten Vimmerby 3:3 

skapa möjlighet att bygga flera bostäder. 

Kommunfullmäktige antog 2019-02-25 detaljplan (MBN 2017-1143) för 

området för att möjliggöra utökad bostadsbebyggelse på Vendledal 2 samt 

del av Vimmerby 3:3.   

Samhällsbyggnadsavdelningen har gjort bedömningen att det område som 

enligt planen är avsett för bostadsbebyggelse kan säljas för ändamålet.  

Kostnader för vatten och avlopp, med mera samt kostnaden för 

lantmäteriförrättningar i samband med köpet betalas av köparen.  

För att möjliggöra byggnation enligt planförslaget krävs även att en fastig-

hetsreglering görs mellan fastigheterna Vendledal 2 och Vimmerby 3:3 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-09 att 

 uppdra till mark- och exploateringsenheten att låta reglera fastigheterna 

Vendledal 2 samt Vimmerby 3:3 så att försäljning kan ske av det 

markområde som enligt detaljplanen kan bebyggas med bostäder. 

 uppdra till mark- och exploateringsenheten att ta fram underlag för att 

låta försälja ovanstående markområde 

 försäljningen ska ske på öppna marknaden genom budgivning 

 utgångspriset ska vara självkostnadspris för Vendledal 2, värderat pris 

för del av Vimmerby 3:3 som ingår samt kostnad för utbyggnad av gata 

med gatubelysning.  
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 anbudsgivare ska i anbudet presentera hur man avser exploatera 

området, samt tidsplan för exploateringen. Kommunen förbehåller sig fri 

prövningsrätt.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 301 markförsäljning, Vendledal 2 och del av 

Vimmerby 3:3 

Tjänsteskrivelse - Inför markförsäljning, Vendledal 2 och del av Vimmerby 

3:3, 2019-05-15, Id 66267 

Kravspecifikation, 2019-05-15, Id 66278 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-09, § 116 Försäljning av mark 

Vendledal 2 del av Vimmerby 3:3 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

      

 

___________________ 
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§ 216 Dnr 2018/000592 00 

Medel till arbetsmarknadsenheten för arbetet med 
extratjänster  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. avsätta 260 000 kr för socialnämndens slutförande av arbetet med 

extratjänster 

2. medel tas från oförutsedda medel      

 

Sammanfattning 

Det beräknade statsbidragen för arbetet med extratjänster dras in från 2019, 

vilket gör att arbetsmarknadsenheten (AME) inte har finansiering till den 

tjänst som idag arbetar med de personer som innehar en extratjänst. 

Extratjänsterna är en del av kommunens kompetensförsörjning och för att 

fortsätta det arbetet som görs behöver AME 520 000 kr för personalkostna-

den 2019. 

Kommunstyrelsens beslutade 2019-03-05, § 83, att tillskjuta 260 000 kr till 

AME för första halvåret 2019 samt uppdrog åt socialnämnden att lösa 

resterande belopp inom egen ram, eller om detta inte är möjligt, återkomma 

till kommunstyrelsen vid senare tillfälle. 

Det saknas 260 000 kr för att klara hela 2019 och det finns ingen möjlighet 

att lösa det inom socialnämndens budgetram. Inom befintlig budgetram finns 

det redan vid ingången av 2019 flera ofinansierade poster. Socialnämndens 

första budgetuppföljning, som baserar sig på resultatet efter tre månader 

2019, pekar mot ett underskott med närmare 18,9 miljoner kronor (mnkr) för 

helåret. 

Ytterligare medel behöver begäras från kommunstyrelsen. Om medel inte 

tillförs behöver socialförvaltningen under våren avveckla den tjänst som 

vägleder personer med extratjänster.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-21, § 303 Medel till arbetsmarknadsenheten för 

arbetet med extratjänster 
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Protokollsutdrag socialnämnden 2019-04-17, § 48 Bristande finansiering av 

extratjänster 

Tjänsteskrivelse - Bristande finansiering av extratjänster, 2019-03-20, Id 

27083 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-05, § 83 Medel till 

arbetsmarknadsenheten för arbetet med extratjänster 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Socialförvaltningen 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________ 
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§ 217 Dnr 2019/000321 106 

Ett jämställt Kalmar län 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att hela Vimmerby kommunkoncern ansluter sig 

till ”Ett jämställt Kalmar län” 

  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 att anta en jämställdhetsplan för 

Vimmerby kommun under namnet ”Jämställdhet, en mänsklig rättighet – 

plan för jämställdhetsarbete i Vimmerby kommun”.  

Beslutet om att ta fram en jämställdhetsplan för Vimmerby kommun följde 

på den ”Folkhälsoplan för Vimmerby kommun 2015-2018”, som antogs av 

kommunfullmäktige 2014-12-15. 

Parallellt med Vimmerby kommuns eget arbete med jämställdhetsplanen så 

fick länsstyrelserna 2016 i uppdrag att arbeta fram strategier för att uppnå de 

nationella jämställdhetspolitiska målen. Det resulterade i den länsgemen-

samma strategin ”Ett jämställt Kalmar län”, vilken pekar ut riktningen för 

alla aktörer i länet och utgör en gemensam vision. 

Kopplat till och som en del av strategin finns ett anslutningssystem där olika 

aktörer är välkomna att visa upp och utveckla sitt jämställdhetsarbete. I 

dagsläget är merparten av länets kommuner anslutna, dock inte Vimmerby. 

Förutom att anslutningen till ”Ett jämställt Kalmar län” är en viktig marke-

ring så erbjuds anslutna aktörer bland annat deltagande i nätverk och 

konferenser, kompetenshöjande insatser och konkreta verktyg. 

När kommunen ansluts så förväntas den arbeta systematiskt med jämställd-

hetsintegrering utifrån strategin ”Ett jämställt Kalmar län”. En särskild 

kontaktperson ska utses.  

Finansiering 

Att ansluta kommunen till ”Ett jämställt Kalmar län” är inte förknippat med 

några anslutningskostnader.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Vimmerby kommun ansluter sig till ”Ett 

jämställt Kalmar län”      
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Beslutsgång 

Eva Berglund (S) föreslår att beslutet ska gälla hela kommunkoncernen, dvs 

också bolagen. 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om den bifaller förslaget med den 

förändring som Eva Berglund (S) yrkar på, dvs att beslutet att ansluta 

Vimmerby kommun till ”Ett jämställt Kalmar län” ska gälla hela 

kommunkoncernen, och finner att så är fallet.    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 311 Ett jämställt Kalmar län 

Tjänsteskrivelse ”Ett jämställt Kalmar län”, 2019-05-16, Id 66333 

Den länsgemensamma strategin ”Ett jämställt Kalmar län” 

Jämställdhet, en mänsklig rättighet – plan för jämställdhetsarbete i 

Vimmerby kommun, 2018-03-26 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 86(90) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 218 Dnr 2019/000017 101 

Meddelanden 2019 till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden angående 

 
 Kommunförbundet Kalmar län styrelse protokoll 2019-05-23 

 CESAM-protokoll 2019-05-27 

 BUN:s Yttrande över remiss - Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle 
(SOU 20194) 

 Tack från Bergs Timber 

 PM: Vimmerby kommuns revisorers åtkomst till sammanträdeshandlingar 

 Meddelande 32019 från SKLs styrelse om sammanträdesplan för 2020 

 Styrelseprotokoll Vimarhem AB 2019-03-28 

 Protokoll styrelse Kommunförbundet Kalmar län 29 mars 2019 

 Anteckningar från möte nr 6 med referensgruppen i Kinda kommun och Vimmerby 
kommun angående den kommande utbyggnaden av en ny 130 kV ledning mellan 
orterna. 

 Revisionsrapport granskning av arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa 

 

 

___________________ 
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§ 219 Dnr 2019/000039 101 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner anmälan av delegationsbeslut 

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

I kommunstyrelsens delegationsordning beskrivs vad som gäller beträffande 

anmälan av delegationsbeslut. Under rubriken ”generella bestämmelser” står 

följande:  

”Anmälan av delegation till kommunstyrelsen  

I kommunallagen 6 kap 37-38 §§ samt 7 kap 5-8 §§ finns regler om 

delegering. 

Beslut fattade på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen varje månad. 

Av redovisningen ska framgå tidsperiod under vilken besluten har fattats, 

diarienummer, vilka typer av ärenden det rör sig om, antal beslut inom varje 

typ av ärende samt vem som fattat beslutet. 

De beslut där det står verkställighet behöver inte återredovisas.” 

Aktuell situation 

I dagsläget finns vissa rutiner för anmälan av delegationsbeslut, men dessa 

behöver tydliggöras och framförallt praktiseras. 

Administrativa avdelningen provar nu ett format för anmälan av delegations-

beslut vilket är utformat för att dels ge kommunstyrelsen relevant informa-

tion, dels underlätta så långt möjligt för de delegater som ska meddela de 

beslut som tagits. 

Anmälan är inte heller denna gång komplett, men ska ändå ses som ett första 

steg mot en ordnad och på sikt fullständig redovisning av beslut tagna i 

enlighet med delegationsordningen. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-05-21 § 311 Ett jämställt Kalmar län 
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Tjänsteskrivelse ”Ett jämställt Kalmar län”, 2019-05-16, Id 66333 

Den länsgemensamma strategin ”Ett jämställt Kalmar län” 

Jämställdhet, en mänsklig rättighet – plan för jämställdhetsarbete i 

Vimmerby kommun, 2018-03-26 

 

 

___________________ 
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§ 220 Dnr 2019/000118 101 

Rapportering från konferenser och sammanträden mm 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade rapporter 

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) berättade 

 om sitt deltagande vid utdelningen av Alma-priset i Stockholm. 

Pristagaren Bart Moeyaert hyllade Vimmerby och kommer att bjudas in 

den framtida Litteraturfestivalen 

 att hon deltagit i Vimmerby Turistbyrå ekonomisk förenings årsstämma 

 om Kommunförbundets senaste möte där bland annat frågor om 

digitalisering, kompetensförsörjning och infrastruktur diskuterades 

 om sitt deltagande i ITSAM:s direktionsmöte där bland annat 

utmaningar med det skoladministrativa systemet IST diskuterades 

      

 

___________________ 
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§ 221 Dnr 2019/000020 101 

Inbjudningar 2019 till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Lis-Astrid Andersson deltar i studentlunch 

den 14 juni 

Ingela Nilsson Nachtweij (C), Carolina Leijonram, kommundirektör samt 

Arvid Lindblad, hållbarhetsstrateg deltar i Mötesplats Agenda 2030 med 

Glokala Sverige, 25 sep, i Stockholm 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och en representant från oppositionen deltar i 

Landsbygdsdagar, 23-34 okt, i Borgholm 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser representant/deltagare i Joniskis 

Stadsfest, 6 juli, i Joniskis, Litauen 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) deltar i möte mellan vänorter i Moss-Rygge, 

Norge 

 

Beslutsunderlag 

Inbjudningar till följande begivenheter  

 Inbjudan 2019 studentlunch 

 Mötesplats Agenda 2030 med Glokala Sverige, 25 sep, Stockholm 

 Ställ om för framgång, 27 sep, O-hamn 

 Landsbygdsdagar, 23-34 okt, Borgholm 

 Joniskis Stadsfest, 6 juli, Joniskis, Litauen 

 INNBYDELSE til vennskapsstevne i 2019, Moss-Rygge, Norge 

      

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij 

Lis-Astrid Andersson 

Carolina Leijonram 

Arvid Lindblad 

      

___________________      


