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 § 314 Dnr 2018/000537 00 

Planprocess 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

På sammanträdet deltar Andreas Horste, gatuchef, Klas Svensson, miljö- och 

byggnadsavdelningen, Torbjörn Swahn, VD VEMAB, Emma Jonsson, VA-

chef VEMAB, och Stefan Larsson, utredningsingenjör VEMAB, medverkar.  

 

Klas Svensson redogör för bakgrunden för de VA-frågor som diskuteras. 

Torbjörn Swahn informerar vidare om investering nödvändiga för ytterligare 

exploatering av industrimark i Vimmerby.  

 

___________________ 
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§ 315 Dnr 2018/000009 000 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att låta samhällsbyggnadsavdelningen sälja Lännen 

traktorgrävare för 410 000 kronor, med ett restvärde på 165 000 kronor. 

Beslutet ska meddelas kommunstyrelsen som delegationsbeslut.  

 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta 

fram en uppdragsbeskrivning kring en parkeringsstrategi.  

 

Sammanfattning 

Andreas Horste, gatuchef, medverkar i Miklos Hathazis, 

samhällsbyggnadschefs, ställe, samt Torbjörn Bergström, fastighetschef.  

 

Torbjörn informerar om en eventuell hyresnedsättning inför 2019 för 

kommunens lokaler.  

 

 

Andreas Horste informerar arbetsutskottet om försäljning av Lännen 

Traktorgrävare för 410 000 kronor, med ett restvärde på 165 000 kronor.  

 

Maria Åkerö, trafikingenjör, medverkar. Maria har tagit in offert på 

cykelstrategi och parkeringsstrategi. Parkeringsstrategi kommer troligtvis 

inte att kosta mindre än 100 000 kronor. En offert för en parkeringsstrategi 

som skulle innefatta alla kommunens parkeringsplatser och verksamheter har 

inkommit på 436 000 kronor. Arbetsutskottet behöver fatta beslut kring 

upphandlingen.  

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Kommunstyrelsen 

___________________ 
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§ 316 Dnr 2018/000511 111 

Parkeringsplatser i samband med val, RKL och EU 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge fastighetsavdelningen och 

samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att gemensamt utreda 

parkeringsfrågan kring stadshuset.  

Återrapportering ska ske i 18 december.  

 

Sammanfattning 

Under förtidsröstningen till valet till riksdag, kommun och landsting år 2018 

inkom synpunkter på tillgängligheten till röstningslokalen i Stadshusets 

Plenisal, det gällde främst parkeringsplatser för funktionshindrade. 

Valnämnden har önskemålet att avsätta parkeringsplatser för 

funktionshindrade, det gäller två på baksidan av Stadshuset, samt någon på 

den del av Kyrkogårdsgatan som går utmed Stadshuset.  

 

Beslutet skickas till 

Torbjörn Bergström  

Samhällsbyggnadsavdelningen     

 

___________________ 
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§ 317 Dnr 2018/000449 611 

Investeringsbehov inom barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Torbjörn Bergström tar fram en skrivelse till 

nästkommande arbetsutskottssammanträde 19 december.  

 

Sammanfattning 

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

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

av lokaler för grundskolan i Vimmerby tätort på sammanträdet den 19 

september. 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. 

 

Torbjörn Bergström, fastighetschef, medverkar och går tillsamman igenom 

BUN:s beslut och underlag. Projekteringen i nuläget rör en förstudie. 

Torbjörn tar fram en skrivelse till nästkommande arbetsutskottssammanträde 

19 december.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att i 

kommunfullmäktige aktualisera frågan om att påbörja projektering av en ny 

7-9-skola i Vimmerby tätort.  

Beslutsunderlag 

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

Beslutet skickas till 

Torbjörn Bergström      

 

___________________ 
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§ 318 Dnr 2018/000541 00 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen, bland annat handlingsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Mattias Karlsson, ekonomichef, Gunilla Andersson, redovisning, Marie 

Halldén, HR-chef medverkar. Carolina Lejonram, kommundirektör, 

informerarar om ärendet, som handlar om bolagsstyrning och uppsiktsplikt. 

Arbetsutskottet ges en första information kring utkast av handlingsplaner 

kring bolagsstyrningen till följd av utredningen av Vimarhem.  

 

___________________ 
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§ 319 Dnr 2018/000010 000 

Utvecklingsavdelningen informerar 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

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

 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef, och Anton Palmer, fritidssamordnare, 

medverkar tillsammans med representanter från Föreningsalliansen, 

Vimmerby innebandyklubb och Vimmerby Hockey, som informerar om 

förstudien kring Arena Vimmerby. Christina Thorstensson är projektledare 

för förstudien.  

 

Vidare informerar Thomas om utvecklingsavdelningens arbete och 

organisation, med fokus på internationaliseringsarbetes framtid.  

 

Anton Palmer informerar om att byta ut bryggor vid kommunala badplatser. 

En skrivelse kommer att tas fram och presenteras för arbetsutskottet. 

Skrivelsen ska innehålla en prioriteringslista på vilka bryggor som ska bytas 

ut i första hand.   

 

___________________ 
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§ 320 Dnr 2018/000534 00 

Kommunens Lanthandlare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge utvecklingsavdelningen i uppdra att ta kontakt 

med kommunens lanthandlare.  

 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef, medverkar. Marie Nicholson (M) har 

tidigare lyft frågan i kommunstyrelsen. Arbetsutskottet diskuterar 

möjligheter att diskutera och träffa kommunens lanthandlare, där man ska 

lyssna in behov och problem. Utvecklingsavdelningen ska etablera kontakt 

med lanthandlare.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen     

 

___________________ 
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§ 321 Dnr 2018/000540 00 

Kulturskolan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

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

 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef, och Patric Engqvist, näringslivsenheten, 

medverkar.  

Patric informerar om möte med Hultsfred kring kulturskolan där man 

diskuterat möjligheter till samarbete och samverkan inom kulturskolan.  

 

___________________ 
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§ 322 Dnr 2017/000537 820 

Mötesplatser i Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen att ta ställning till 

attsatserna:  

 

Att fatta ett inriktningsbeslut att Vimmerby kommun ska arbeta utifrån 

konceptet med Vimmerby Mötesplatser. 

 

Att inriktningsbeslutet innefattar en tjänst alternativt del av tjänst för 

utveckling/samordning av Vimmerby Mötesplatser från och med 2020.  

 

Att utvecklingsavdelningen får använda 540 000 kr av de 600 000 kr som 

finns kvar i projektet ”Starta eget för nyanlända” för 2019 till att 

projektanställda en samordnare/utvecklare som kan stötta och utveckla de 

befintliga Mötesplatserna samt starta upp nya.  

 

Att under förutsättning att vi får tillgång till nya lokaler till biblioteket i 

Storebro får utvecklingsavdelningen tillsammans biblioteket använda 383 

522 kr av de 477 522 kr som finns kvar från ”starta eget för nyanlända” 2018 

till inköp av bibliotekshyllor samt möbler för att därefter starta Möteplats 

Storebro. 

 

Att biblioteket får använda 60 000 kronor av de 477 522 kr som finns kvar 

från ”starta eget för nyanlända” 2018 för att köpa in digitala läsplattor till två 

av kommunens bibliotek för att kunna erbjuda digitala tidningar på drygt 60 

olika språk.  

 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef, Anders Degerman, folkhälsosamordnare, 

samt Anton Palmer, fritidssamordnare, medverkar. Anders informerar om 

konceptet Vimmerby Mötesplatser.  

Utvecklingsavdelningen startade tillsammans med Västerviks och Hultsfreds 

kommun en starta eget utbildning för nyanlända 2017-2019. Projektet lades 

ner 2018 vilket innebär att de finns medel kvar för 2018-2019. 

 

Konceptet Vimmerby mötesplatser är vid det här laget väl känt. En 

mötesplats bygger på de behov som finns i ett bostadsområde eller på en ort 
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och syftar till att skapa arbete, förbättra folkhälsan, utveckla föreningslivet 

m.m. Mötesplatserna är därmed ett verktyg för att genomföra Allas 

Vimmerby. Våra befintliga mötesplatser har full verksamhet med mötesplats 

Bullerbyn i spetsen men fler mötesplatser knackar på dörren bl.a. genom det 

arbete som sker genom Allas Vimmerby.  

För att upprätthålla verksamheten men också utveckla den behövs en 

funktion för samordning och stöd i form av en samordnare/utvecklare. 

Mötesplatsutvecklaren ska bl.a. stödja de anställda på mötesplatserna (i 

samverkan med arbetsmarknadsenheten), samordna och därmed effektivisera 

arbetet mellan mötesplatserna, vara inspiratör, följa upp arbetet så att det 

möter de behov som finns och att det följer uppställda strukturer. 

Mötesplatsutvecklaren bör också kunna hjälpa till med projekt- och 

fondansökningar för att på så vis få in externa medel. 

En projekttjänst för en mötesplatsutvecklare kostar 520 000 kr (feb-dec 

2019) 

 

Ett litet räkneexempel 

En person anställd på växla försörjningsstöd får sitt försörjningsstöd samt 

arbetsmarknadsstöd från arbetsförmedlingen omvandlat till en lön under ett 

års tid. Utöver detta krävs en ekonomisk insats från socialnämnden på i snitt 

5 000 kr/mån Från år 2 och framåt finns ingen kostnad kvar hos kommunen 

då personen antingen gått vidare i arbete (det vanligaste) eller till a-kassa. 

Nettot av besparingar och skatteintäkter är ca 100 000 kronor per person och 

år. 

 

Mötesplatserna är också ett starkt forum för att möta kommunens behov av 

platser för ”Extratjänst”. Kommunen har ingått en överenskommelse om att 

erbjuda nyanlända och långtidsarbetslösa personer arbete med Extratjänst. 

Staten finansierar Extratjänsterna.  

 

Med en mötesplatsutvecklare kan vi starta fler mötesplatser utifrån de behov 

som finns, inte minst genom Allas Vimmerby, men också möta upp behov 

som finns inom föreningslivet. Här finns goda förutsättningar till riktiga 

arbeten och arbetsträning som stärker människor inför arbete och 

arbetsmarknaden.     

 

Ett exempel på ny Mötesplats 

Att starta en Mötesplats handlar om landsbygdutveckling men också om att 

utveckla hela Vimmerby som kommun. Ett konkret exempel är Storebro som 

är en av de orter som länge knackat på dörren till Mötesplatskonceptet. Här 

finns idag en biblioteksfilial med öppet 5 timmar under en dag i veckan. 

Vimarhem undersöker möjligheten till att ge biblioteket tillgång till nya 
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lokaler, bättre anpassad för bibliotek och som möteplats. Tyvärr går dock 

inte hyllorna från dagens bibliotek att flytta till de nya lokalerna. Med en 

flytt till nya lokaler kan vi öppna Mötesplats Storebro, med mer öppettider 

på biblioteket (men såklart under ledning av bibliotekspersonal under vissa 

tider i veckan), men också med andra ”Mötesplatsaktiviteter” utifrån de 

behov som finns på orten. Storebro har goda förutsättningar med ett rikt 

föreningsliv och med många nyanlända. Genom fler öppettider kommer vi 

utnyttja kommunens resurser mer effektivt då använder lokalerna fler dagar i 

veckan och gör biblioteksverksamheten mer tillgänglig.  

 

Eftersom vi har erfarenheter från Mötesplats Bullerbyn kan vi förvänta oss 

en rad positiva synergieffekter av att öppna Mötesplats Storebro. Förutom 

mer öppet på biblioteket kan vi erbjuda en lokal och goda övriga 

förutsättningar till Allas Vimmerbys utvecklingsgrupp i Storebro, 

samordning av resurser till föreningslivet, rastvakter och andra 

samarbetsvinster tillsammans med skolan, samordningsvinster för 

myndighetskontakter, möjligheter för studiecirklar och gruppverksamheter, 

flera nya arbetstillfällen m.m. Som jämförelse besöks Mötesplats Bullerbyn 

varje vecka av ca 160 personer varav ca 120 är barn. Genom Mötesplats 

Storebro kommer vi att kunna erbjuda en strukturerad fritidssysselsättning 

för många av ortens barn och unga. 

 

Möjligheten att Integrationsenheten har personal närvarande vissa tider på 

Mötesplats Bullerbyn, där många utrikesfödda är bosatta, har varit en tanke 

som funnits inom verksamheten under en längre tid. Det skulle även behövas 

i fler områden där många utrikesfödda är bosatta, främst i Storebro.  

 

Ur integrationssynpunkt skulle det kunna stärka mötesplatserna och göra det 

möjligt att erbjuda stöd till fler som är i behov av det.  

 

Till att börja med behöver möjligheterna gemensamt utredas för att se om 

förutsättningar finns att på sikt kunna förverkliga detta. Det förutsätter en 

samverkanspart, en mötesplatssamordnare/utvecklare, med goda kunskaper 

om mötesplatserna, som har resurser att jobba med utveckling av dessa och 

som står för kontinuitet i mötesplatsverksamheterna. 

 

Ett nytt hyllsystem kostar drygt 350 000 kr, utöver det tillkommer möbler 

samt övriga inventarier för ca 30 000kr. 

 

Bibliotekets roll i samhället 

I bibliotekslagen står det att biblioteket ska verka för det demokratiska 

samhällets utveckling. Prioriterade grupper är de nationella minoriteterna, 
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personer som har annat modersmål än svenska och personer med 

funktionsnedsättning. Folkbiblioteken ska också särskilt uppmärksamma 

barn och ungdomar för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.  

I Vimmerby kommuns biblioteksplan 2015-2018 beslutad av 

kommunfullmäktige och som nu är under revidering, lyfts filialen i Storebro 

som ett prioriterat utvecklingsbehov. Där lyfts också målet att biblioteket ska 

vara en viktig plats för integration och att biblioteket ska arbeta 

läsfrämjande.   

 

I Storebro biblioteks nuvarande lokaler finns mycket få möjligheter för 

utåtriktat arbete med läsfrämjande, integration och språkutveckling i fokus. 

Den budget som biblioteksverksamheten har tillåter inte heller bemannade 

öppettider mer än fem timmar i veckan. En mötesplats där biblioteket 

integreras kan skapa utrymme för utökade öppettider och möjlighet till fler 

läsfrämjande aktiviteter inom ramen för uppdraget.  

 

 

Allas Vimmerby och Vimmerby mötesplatser 

Enkelt kan man beskriva det som att Mötesplatserna blir ett verktyg för att 

genomföra Allas Vimmerby. Det pågår genom Allas Vimmerby ett arbete 

med utvecklingsgrupper i samtliga kommunens tätorter, grupper som tagit 

fram planer för hur de vill utveckla sin ort.  Flera av grupperna är 

intresserade av att ingå i Mötesplatskonceptet, andra är i behov av mer 

information. Så, vad är en mötesplats? 

En mötesplats är precis som det låter; en plats för möten, mellan människor, 

mellan föreningar och mellan kommunala, privata och ideella aktörer. En 

mötesplats har också det huvudsakliga syftet att stärka civilsamhället, öka 

folkhälsan, skapa en bredare arbetsmarknad, ökat kulturutbyte och utveckla 

samverkan mellan medborgare i Vimmerby.    

Ledordet för en mötesplats är samverkan. En annan viktig del är att 

mötesplatsen är en konkret plats/lokal, som är öppen för alla, politiskt och 

religiöst obunden och är ämnad att skapa möten och utveckla människors 

samarbete och skapa möjligheter för ett gott liv.  

En mötesplats ska alltid styras av ett upplevt behov. Öppnandet av en ny 

mötesplats föregås därför alltid av en behovsinventering. Denna inventerar 

behov som medborgare, föreningar eller kommunala verksamheter upplever 

måste fyllas och som därmed driver utvecklingen av mötesplatsen.  

Vanliga behov som brukar vara styrande för en mötesplats är exempelvis: 

Föreningssamverkan, där mötesplatsen är navet/arenan för utveckling av 

gemensamma engagemang mellan föreningar. Fritidsverksamhet, därför att 

det finns ett behov att skapa eller utveckla en meningsfull fritid. Integration, 

därför att det finns behov av utvecklade kontakter, förståelse eller 
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möjligheter mellan nyanlända och infödda eller mellan generationer. 

Folkhälsa, därför att vi tror att alla positiva möten som skapas genererar en 

bättre tillvaro och folkhälsa för medborgarna i Vimmerby kommun. 

Mötesplatser ämnar också öka rörligheten och därmed skapa nya kontakter 

mellan människor och mellan olika organisationer. En ökad rörlighet skapar 

inte bara nya livschanser och nya tankar, utan utvecklar även 

arbetsmarknaden, viljan att lära sig mer och intresset för andra 

medmänniskor. En mötesplats ska i detta verka mer som en sluss gentemot 

både aktiviteter, evenemang, föreningar och till myndigheter och 

stödinsatser. Mötesplatser ska öppna dörrar för nya intryck och kontakter. 

    

 

 

Framtid 

De sk. Migrationspengarna tar slut 2019, vad händer sedan? Det finns en fara 

i att bygga upp fler mötesplatser med behov av stöd som vi inte kan leva upp 

till när pengarna till tjänsten som mötesplatsutvecklare upphör!  

Av den anledningen bör det finnas beslut som ger förutsättningar för att 

arbeta vidare med konceptet Vimmerby mötesplatser. Konceptet kräver en 

permanent tjänst, helt eller till viss del, beroende på i vilken omfattning vi 

tänker. Som nämns ovan finns flera fördelar med att låta tjänsten ha så stor 

omfattning som möjligt. Ju mer tjänst desto mer får vi ut av tjänsten, t.ex. 

genom stärkt folkhälsa, stärkt utveckling på landsbygden, flertalet 

arbetstillfällen både på mötesplatser och i föreningslivet (vilket som 

beräkningen ovan visar ger ca 100 000 kr per person/år) med mera. 

 

Vad blir konsekvenserna av om en satsning uteblir? Vi kommer först och 

främst inte kunna utveckla konceptet med fler mötesplatser vilket får en 

direkt påverkan på Allas Vimmerby. Vi kommer förmodligen att kunna 

upprätthålla en del av de mötesplatser vi har idag men kan komma att få 

sänka ambitionsnivån, detta gäller främst i Bullerbyn och på Fokushuset. 

 

Finansiering 

De medel som avses finns i det avslutade projektet ”Starta eget för 

nyanlända”, 477 522 kr för år 2018 samt 600 000 kr för 2019. 

 

Förslag till beslut 

Att fatta ett inriktningsbeslut att Vimmerby kommun ska arbeta utifrån 

konceptet med Vimmerby Mötesplatser. 

 

Att inriktningsbeslutet innefattar en tjänst alternativt del av tjänst för 

utveckling/samordning av Vimmerby Mötesplatser från och med 2020.  
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Att utvecklingsavdelningen får använda 540 000 kr av de 600 000 kr som 

finns kvar i projektet ”Starta eget för nyanlända” för 2019 till att 

projektanställda en samordnare/utvecklare som kan stötta och utveckla de 

befintliga Mötesplatserna samt starta upp nya.  

 

Att under förutsättning att vi får tillgång till nya lokaler till biblioteket i 

Storebro får utvecklingsavdelningen tillsammans biblioteket använda 383 

522 kr av de 477 522 kr som finns kvar från ”starta eget för nyanlända” 2018 

till inköp av bibliotekshyllor samt möbler för att därefter starta Möteplats 

Storebro. 

 

Att biblioteket får använda 60 000 kronor av de 477 522 kr som finns kvar 

från ”starta eget för nyanlända” 2018 för att köpa in digitala läsplattor till två 

av kommunens bibliotek för att kunna erbjuda digitala tidningar på drygt 60 

olika språk 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Id 63674  

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 323 Dnr 2017/000257 08 

Reviderad sammanträdesplanering 2019 för 
kommunstyrelsen och dess utskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna den reviderade 

sammanträdeskalendern för kommunstyrelsen och dess utskott.  

 

Sammanfattning 

På sammanträdet medverkar Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, 

och Liselotte Frejd, administratör. De redogör för den nya 

sammanträdesplaneringen. 

I juni 2018 beslutade kommunstyrelsen att anta arbetsutskottets förslag till 

sammanträdeskalender för 2019. Under hösten har administrativa 

avdelningen arbetat med detaljplanering av sammanträdena utifrån 

kommunstyrelsens beslut. Det har visat sig att det är schematekniskt svårt att 

få ihop beredningar och sammanträden och därför har nu ett nytt förslag 

tagits fram. 

 

Ärendet 

Utgångsläget vid planeringen är att det ska bli en bra ärendeprocess, där 

presidieberedningen följs av ett sammanträde veckan efter. Planeringen ska 

också fungera i förhållande till koncernledningsmöten och facklig samverkan 

som CESAM och FÖSAM. 

Nedan förändringar föreslås jämte tidigare beslutad kalender: 

• Arbetsutskottets sammanträden ändras till kl. 13-17, tidigare kl. 

9-17 

• Sammanträden för samhällsbyggnadsutskott och kultur- och 

fritidsutskott flyttas till tisdagar kl. 13-17, tidigare måndagar kl. 13-17 

• Presidieberedningar för kommunstyrelsen och arbetsutskottet 

ändras till enbart presidieberedning för arbetsutskottet en måndag i månaden 

kl. 11-12, tidigare gemensam beredning varje vecka kl. 10.30-12.00. 

• Presidieberedning för kommunstyrelsen tillsammans med 

utskottens presidier blir en gång i månaden på måndagar 

kl. 10-12, tidigare måndagar kl. 11-12 

• Gemensam presidieberedning för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige blir måndagar kl. 15.30-16.30 en gång per månad, 

tidigare kl. 11.30-12.00 
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Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna reviderad 

sammanträdeskalender för kommunstyrelsen och dess utskott.  

Beslutsunderlag 

Sammanträdeskalender för kommunstyrelsen 2019 – ny politisk organisation 

för mandatperioden 2019-2022, KS § 138, 2018-06-05  

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 

Koncernledningsgruppen 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 324 Dnr 2018/000482 00 

VTT/Centralförrådet lokaler 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge 

samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att enligt förslag genomföra 

utredningen, samt att uppdragets kostnad som är bedömd till 250 000 kronor 

ska finansieras av oförutsedda medel.  

 

Sammanfattning 

Det ska undersökas alla tänkbara möjligheter om hur lokalerna ska kunna 

användas av kommunens egna verksamheter eller vilka möjligheter som 

finns för att hyra ut lokalerna till externa parter. 

Metodik  

• Samhällsbyggnadsavdelningen med hjälp av Miljö och 

Byggnadsförvaltningen ska belysa  

o Vilka möjligheter för användning tillåter gällande detaljplan. 

o Vad det innebär i tid och kostnad om detaljplan behöver ändras 

• Utvecklingsavdelningen kontaktar näringslivets aktörer och 

undersöker, med hänsyn tagen till gällande detaljplan och gällande 

hyresavtal, vilka möjligheter som finns för uthyrning  

• Kommunens jurist är behjälplig för att avtal för 

användning/uthyrning av lokalerna ska ske för kommunen på ett fördelaktigt 

sätt.  

• Fastighetskontoret med hjälp av sakkompetens undersöka 

möjligheterna och kostnaderna för eventuella ombyggnader. 

 

Ärendet 

Lokalerna hyrs i sin helhet av Vimmerby kommun och är på sammanlagt 7 

600 kvm. VTT återhyr ca 2 000 kvm av kommunen för tryckpressen och 

tidningssorteringen. Återhyrningskontraktet mellan VTT och kommunen 

idag med uppsägningstid på 9 månader. Vimmerby tidning har idag en annan 

ägare, tidningen tryck på annan ort. Tryckpressen kommer att forslas bort 

och återhyrningsavtalet med kommunen kommer att sägas upp.  

Den ekonomiska balansen visar en genomsnittlig nettoförlust på över en 

miljon kronor årligen. Den årliga förlusten kommer att öka om ingen lösning 

för användning för kommunen eller uthyrning hittas.  

 

Bakgrund 
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2007 tecknades hyresavtal med Vimmerby Tidning och Tryckeri ekonomisk 

förening (VTT) för lokalerna inom fastigheten Typografen 1 och Typografen 

2. Avtalet gällde fr.o.m. 2007-03-01 i 20 år. Avtalet skrevs om med samma 

villkor 2013-12-10 i samband med att Typografen 2 såldes till Skobes AB 

som undantogs från avtalet. 

 

Sammanställning av kostnader-intäkter 2007-2016 

Lokaliserade kostnader för Typografen, tom aug 2016, är 18,2 mnkr,  

varav lokalhyror 16,6 mnkr och energi 1,5 mnkr. 

Lokaliserade intäkter för Typografen, tom aug 2016, är 7,6 mnkr. 

 

Hyresgäster är/har varit: 

DK Data och Kontor AB 

Karlbergs Bilaffär AB 

Karlbergs Bilaffär i Vimmerby AB 

Lernia 

Rautamo Wheel Fashion AB 

Skobes Bil Öst AB 

V-TAB Vimmerby AB 

VTT Grafiska Aktiebolag 

 

Aktuell situation 

Vimmerby tidning trycks inte längre i Vimmerby, tryckpressen kommer att 

demonteras och forslas bort och hyresavtalet mellan VTT och kommunen för 

återhyrning av lokaler på ca 2 000 kvm kommer att sägas upp. Det kan 

resultera i ökat bortfall av intäkter men samtidigt det kan öppnas andra 

möjligheter för användning och uthyrning av lokalerna.  

 

Finansiering 

Bedömd kostnad för uppdraget är 250 tkr och föreslås belasta oförutsedda 

medel.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att  ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att enligt förslag 

genomföra utredningen och   

att uppdragets kostnad som är bedömd till 250 tkr ska finansieras 

av oförutsedda medel  

 

Beslutsunderlag 

Id 63664, Uppdragsbeskrivning VTT 2018-11-20 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

Kommunens jurist 

 

 

___________________ 
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§ 325 Dnr 2018/000425 00 

Vision - Vimmerby 2030 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att kommunstyrelsen ska avgöra arbetsgruppens 

utformning och tidsplan.  

 

Sammanfattning 

Vid tidigare sammanträde har olika personer diskuterats att ingå i en 

arbetsgrupp att jobbat med Vision 2030. Arbetsgruppen ska återrapportera 

till kommunstyrelsen.  

 

___________________ 
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§ 326 Dnr 2018/000529 00 

Renhållningstaxa 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta anta föreslagen Renhållningstaxa för 2019.  

 

Sammanfattning 

Inför 2017 reviderades renhållningstaxan inför införandet av det nya 

insamlingssystemet som delvis har införts under 2017/2018. Alla en- och 

tvåfamiljshus och fritidshus har fått erbjudande om det nya 

insamlingssystemet som innebär matavfallssortering och fastighetsnära 

insamling av förpackningar och tidningar. Nästa steg är att erbjuda dessa 

tjänster till flerfamiljshus och verksamheter. Rekrytering av projektledare för 

detta projekt pågår tillsammans med ÖSK. 

Målet med den nya taxan är den ska vara miljöstyrande för att uppfylla 

avfallsplanens mål om anslutningsgrad till det nya systemet, och att 

matavfall, förpackningar och tidningar sorteras ut och behandlas biologiskt 

respektive materialåtervinns istället för att skickas till förbränning. 

 

Delårsbokslutet 180831 visar ett överskott i renhållningsverksamheten på ca 

1,9 mnkr. Det relativt stora överskottet härrör främst från den förlikning som 

gjordes i samband med att RenoNorden överlät avtalet om avfallshämtning 

till GDL. Förlikningen innebar att RenoNorden totalt betalade ca 1 mnkr till 

VEMAB. Dessutom har budgeterad fondering till sluttäckning (800 tkr) inte 

periodiserats i delårsbokslutet vilket motsvarar 400 tkr. 

Om man bortser från ersättning vid förlikning med RenoNorden och tar 

hänsyn till fondering till sluttäckning är överskottet inom verksamheten ca 

0,5 mnkr. 

 

Föreslagna avgiftsförändringar i taxan för 2019 

 

Med anledning av resultatet i delårsbokslutet och med hänsyn tagen till 

indexrelaterade kostnadsökningar under 2019 föreslås oförändrade 

avgiftsnivåer inför 2019. 

 

Övriga föreslagna förändringar i taxan för 2019 
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Beskrivande text i kap 3.1 kring gångavstånd har förtydligats något i 

förslaget. Ändringar och tillägg är gulmarkerat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Vimmerby 

kommun att anta föreslagen Renhållningstaxa för 2019.  

 

Beslutet skickas till 

 Kommunfullmäktige     

 

___________________ 
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§ 327 Dnr 2018/000464 101 

Rapport till kommunfullmäktige om avtalssamverkan 
2018 enligt kommunallagen 9 kap 37-38 §§. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta godkänna föreliggande rapport om kommunens avtalssamverkan.  

 

Sammanfattning 

En kommun får enligt 9 kap 37 § kommunallagen ingå avtal om att någon av 

dess uppgifter ska utföras av en annan kommun eller landsting. Det heter 

avtalssamverkan. En kommun får i dessa sammanhang även komma överens 

med annan kommun eller landsting om att anställd på kommunens vägnar får 

fatta beslut i ärenden, det heter då extern delegering. 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 9 kap 38 § varje år rapportera 

till kommunfullmäktige om den avtalssamverkan som finns i kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en redogörelse för Vimmerby 

kommuns avtalssamverkan. I skrivelsen finns också uppgift om ifall extern 

delegering förekommer. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande rapport om kommunens 

avtalssamverkan.  

Beslutsunderlag 

Id 63005 Avtalssamverkan 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 328 Dnr 2018/000119 311 

Uppdrag åt namnberedningskommitéen för parkeringen 
vid ishallen och området vid resecentrum från 
Gatukontoret 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att parkeringen vid 

ishallen ges namnet Idrottsparkeringen, samt att området kring resecentrum 

ges namnet Stationsområdet.   

 

Sammanfattning 

Det saknas idag fastställt namn för parkeringen vid ishallen och området 

intill Vimmerby resecentrum. Detta försvårar bland annat utfärdande av 

felparkeringsanmärkning och hastighetsöverträdelseanmärkning.  

 

Bedömning 

Namnberedningskommittén har diskuterat olika förslag till namn för 

parkeringen mellan ishallen och idrottshallen samt för området kring 

resecentrum.  

Namnberedningskommittén föreslår att parkeringen mellan ishallen och 

idrottshallen skall ges namnet Idrottsparkeringen, samt att området kring 

resecentrum ska ges namnet Stationsområdet. 

 

Förslag till beslut 

Namngivningskommittén föreslår kommunstyrelsen besluta att parkeringen 

vid Ishallen ges namnet Idrottsparkeringen, samt att området kring 

resecentrum ges namnet Stationsområdet.   

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-22 § 151 

___________________ 
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§ 329 Dnr 2018/000199 311 

Gatunamnsbyte Spegelgatan/Bolagsgatan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen ställa sig bakom förslaget.  

 

Sammanfattning 

En del av Spegelgatan såldes 2013 till Svensk Tryckgjutning för att 

möjliggöra företagets expansion. Försäljningen har resulterat i att 

Spegelgatan har delats i två delar. För att skapa en bättre struktur i stadens 

gatunamn föreslår Samhällsbyggnadsavdelningen att den del av Spegelgatan 

som ansluter till Fönstergatan ges namnet Bolagsgatan. 

 

Yttrande 

Namngivningskommittén har inget att erinra mot korrigering av gatunamn 

enligt förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-04 § 194.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

 

___________________ 
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§ 330 Dnr 2018/000201 311 

Uppdrag till namnberedningskommitén för gatan 
mellan Västra Tullportsgatan och Rönnbärsgatan från 
Gatukontoret 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att tidigare beslutat på 

namn, Kyrkogårdsgatan, ska gälla på den gata som förbinder Rönnbärsgatan 

med Västra Tullportsgatan enligt karta Id 60558. 

 

Sammanfattning 

Det råder oklarheter kring namnet på den gata som förbinder Västra 

Tullportsgatan och Rönnbärsgatan öster om kvarteret Stören På nyare kartor 

finns inget namn utsatt på gatuavsnittet.  

 

Bedömning 

Namngivningskommittén har vid studier av äldre kartmaterial kunnat 

konstatera att den berörda gatan sedan tidigare heter Kyrkogårdsgatan. I 

äldre tider var Kyrkogårdsgatan den gata som förband staden med 

kyrkogården. Det är därför naturligt att gatan mellan Rönnbärsgatan och 

västra Tullportsgatan även fortsättningsvis heter Kyrkogårdsgatan. 

 

Förslag till beslut 

Namngivningskommittén föreslår kommunstyrelsen besluta att tidigare 

beslutat på namn, Kyrkogårdsgatan, ska gälla på den gata som förbinder 

Rönnbärsgatan med Västra Tullportsgatan enligt karta Id 60558. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse namngivningskommittén 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

___________________ 
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§ 331 Dnr 2018/000467 100 

Delegationsordning för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen godkänna föreliggande 

delegationsordning.   

Sammanfattning 

Delegering innebär överlåtande av beslutsfattande. Delegationsordningen 

reglerar vilka som har rätt att fatta beslut i olika frågor. 

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd ”uppdra åt presidiet, ett 

utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst 

ärende eller en viss grupp av ärenden.” En nämnd får enligt 7 kap 5-6 §§ 

även uppdra åt en anställd inom kommunen att besluta på nämndens vägnar. 

 

Men enligt 38 § får nämnden inte delegera rätten att fatta beslut ”när det 

gäller ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet”, inte heller ”framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom 

yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av 

fullmäktige har överklagats”. En nämnd får inte heller delegera 

beslutsfattande i ”ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de 

är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

delegationsordning. Den nya versionen är anpassad till den nya 

kommunallagen samt EU:s dataskyddsförordning GDPR. Den har också 

reviderats utifrån de arbetssätt som råder i förvaltningen.  

 

Verkställighetsbeslut, som inte kräver delegering, nämns också i 

delegationsordningen, för att klargöra gränserna mellan politik och 

förvaltning. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föreliggande delegationsordning.   

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för Kommunstyrelsen 2019-01-01  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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__________________ 
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§ 332 Dnr 2018/000550 310 

Remiss ansökan om sänkt hastighet väg 826 
Vennebjörke 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet remitterar remissen till samhällsbyggnadsavdelningen.  

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

___________________ 
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§ 333 Dnr 2018/000501 312 

Remiss Kategorisering av cykelnätet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte yttra sig i frågan.  

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 34(50) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 334 Dnr 2017/000412 109 

Motion om att förlägga budgetförhandlingar på dagtid 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå 

motionen om att förlägga budgetförhandlingar på dagtid på grund av att det 

inte finns politiskt stöd för förändringen.  

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna Anneli Jakobsson, Sandor Högye, Kerstin Högye, 

Jimmy Rödin och Kjell Jakobsson har lämnat in en motion om att förlägga 

budget-förhandlingar på dagtid. De menar att behandlingen av budgeten kan 

bli en långdragen process. Ett långt kommunfullmäktigesammanträde 

kvällstid är svårt att kombinera med förvärvsarbete, menar de. 

Motionärerna föreslår därför att budgetförhandlingar i kommunfullmäktige 

förläggs på dagtid.   

Aktuell situation 

Motionen har remitterats till kommunstyrelseförvaltningens administrativa 

avdelning. 

Ärenden som rör Vimmerby kommuns budget i sin helhet behandlas i 

fullmäktige vid två tillfällen per år. Vid dessa tillfällen brukar 

sammanträdena starta kl 15.00 i stället för som annars kl 17.30. 

HR-avdelningen uppskattar att den tillkommande kostnaden för att förlägga 

alla kommunfullmäktiges sammanträden till dagtid är ca 60 000 kronor per 

år, det gäller kompensation för förlorad arbetsinkomst för fullmäktiges 

ledamöter.  

Förslagets betydelse för tillgängligheten för allmänheten har inte utretts. 

Redovisning av inkomna yttranden 

Ärendet skickades den 27 augusti ut på remiss till partiernas gruppledare, 

med uppmaning om svar senast den 1 oktober.  

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till förslaget. 

Socialdemokraterna anser att alla fullmäktiges mötesfrågor ska behandlas på 

dagtid. De vill därför att man ska pröva att förlägga alla fullmäktiges 

sammanträden på dagtid. 

Inga fler remissvar har inkommit. 

 

Bedömning 

Förslaget innebär en merkostnad, och det finns inget förslag på hur det ska 

finansieras. 
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Förslaget har inte fått något brett stöd i de politiska partierna. 

Med anledning av detta bör motionen avslås. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om att förlägga budgetförhandlingar 

på dagtid på grund av att det inte finns politiskt stöd för förändringen.  

Beslutsunderlag 

Id 63365 Tjänsteskrivelse - Budgetförhandlingar på dagtid 

Id 62802 Svar på motion om att förlägga budgetsammanträde på dagtid 

Id 63358 E-post, SV Remiss av motion – Dagssammanträden Fullmäktige 

Id 58066 Motion om att förlägga budgetförhandlingar på dagtid 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 335 Dnr 2018/000287 109 

Motion - Mindre barngrupper och fler förskoleenheter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen att besluta.  

 

Sammanfattning 

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

har i kommunfullmäktige 2018-05-28 (§ 97) väckt en motion om mindre 

barngrupper och fler förskoleenheter. Kristdemokraterna föreslår 

kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att: 

1. ta fram aktuell statistik för hur stora barngrupperna är för olika 

åldersgrupper i kommunen, 

2. ta fram underlag för hur man i etapper ska kunna uppnå Skolverkets 

rekommendationer med sex till tolv barn i grupper för barn mellan ett och tre 

år och 

3. avbryta planeringen för en tredje förskola i VOK-skogen och istället 

planera för fler mindre förskolor. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-28, KF § 97, att remittera motionen 

till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar följande yttrande till 

kommunstyrelsen: 

1. Den statistik som efterfrågas finns inte fördelad på olika åldersgrupper. I 

Vimmerby kommun finns flera olika varianter på hur barnen på förskolan 

delas upp i grupper, och att ta fram en generell statistik är därför inte görlig. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom motionens ambition att 

minska barngruppernas storlek inom förskolan. För att kunna arbeta för att 

nå Skolverkets riktvärden kring barngruppernas storlek behöver ekonomiska 

resurser tillföras. 

3. Barn- och utbildningsnämnden vill fortsätta processen med att planera och 

bygga en stor förskola i Vimmerby tätort.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, id 24475 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 97, 2018-05-28, id 23909 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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___________________ 
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§ 336 Dnr 2016/000201 109 

Motion om värdet av barnskötare inom förskolan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

besluta bifalla motionen i och med strävansmålet i barn- och 

utbildningsnämndens beslut 2018-09-19 § 136, som innebär att även barn- 

och utbildningsnämnden ser värdet av barnskötare i förskolan.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen har i barn- och utbildningsnämndens beslut 

2018-09-19 § 136, uppmärksammat att det saknas förslag till beslut om 

nämnden föreslår att motionen ska avslås eller beviljas. I det justerade 

protokollet från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-09-19, § 

136, är beslutet att ”strävansmålet för bemanning i förskolan ska vara 2/3 

förskollärare och 1/3 barnskötare”. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 

att förtydliga beslutet med att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att 

bifalla motionen om värdet av barnskötare inom förskolan, i och med 

strävansmålet i barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-09-19 § 136 

innebär att även barn- och utbildningsnämnden ser värdet av barnskötare i 

förskolan.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

att bifalla motionen i och med strävansmålet i barn- och 

utbildningsnämndens beslut 2018-09-19 § 136, som innebär att även barn- 

och utbildningsnämnden ser värdet av barnskötare i förskolan.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens begäran om förtydligande av beslut, id 

24431 Barn- och utbildningsnämndens beslut, BUN § 136, 2018-09-19 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, id 24191 

Kommunstyrelsens beslut, KS § 135, 2018-05-08 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

___________________ 
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§ 337 Dnr 2018/000177 109 

Motion - Inför dagsammanträden för Vimmerby 
kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå fullmäktige 

avslå motionen om att införa dagsammanträden för kommunfullmäktige i 

Vimmerby på grund av att det inte finns politiskt stöd för förändringen.  

Sammanfattning 

Caroline Axelsson (MP) har lämnat in en motion om att införa 

dagsammanträden för kommunfullmäktige i Vimmerby. Hon skriver att 

ledamöter som förvärvs-arbetar kan ha svårt att ställa om för överläggningar 

och beslut i fullmäktige. Kvällssammanträden kan också vara svårt att 

kombinera med familjeliv, fritid och återhämtning, menar Caroline. 

Caroline Axelsson skriver att sammanträden dagtid kommer att höja 

engagemanget, delaktigheten och kvalitén i politiken, och medföra att fler 

unga politiker engagerar sig. 

Aktuell situation 

Motionen har remitterats till kommunstyrelseförvaltningens administrativa 

avdelning. 

HR-avdelningen uppskattar att den tillkommande kostnaden för att införa 

dagssammanträden är ca 60 000 kronor per år, det gäller kompensation för 

förlorad arbetsinkomst för fullmäktiges ledamöter.  

Förslagets betydelse för tillgängligheten för allmänheten har inte utretts. 

Redovisning av inkomna yttranden 

Ärendet skickades den 23 augusti ut på remiss till partiernas gruppledare, 

med uppmaning om svar senast den 1 oktober.  

Socialdemokraterna delar Caroline Axelssons synpunkter, men anser att 

förslaget ska genomföras när ekonomin så tillåter. 

Sverigedemokraterna ställer sig negativa till dagsammanträden. 

Inga fler remissvar har inkommit. 

Bedömning 

Förslaget innebär en merkostnad, och det finns inget förslag på hur det ska 

finansieras. 

Förslaget har inte fått något brett stöd i de politiska partierna. 

Med anledning av detta bör motionen avslås. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om att införa dagsammanträden för 

kommunfullmäktige i Vimmerby på grund av att det inte finns politiskt stöd 

för förändringen.  

Beslutsunderlag 

Id 63364 Tjänsteskrivelse - Dagsammanträden för kommunfullmäktige 

Id 62800 Svar avs motion – inför dagsammanträden för kommunfullmäktige 

Id 63361 E-post, SV Remiss av motion – Dagssammanträden Fullmäktige 

Id 60313 Motion – Inför dagsammanträden för Vimmerby 

kommunfullmäktige  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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§ 338 Dnr 2017/000404 109 

Motion - Äldreboendegaranti i Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå fullmäktige 

avslå motionen.   

Sammanfattning 

Gudrun Brunegård (KD) har lämnat in motion angående införande av 

äldreboendegaranti i Vimmerby kommun. En äldreboendegaranti skulle 

kunna garantera att varje person över exempelvis 85 år har lagstadgad rätt till 

en plats på äldreboende när och om de vill. Behovsbedömningen tas således 

bort och att ta bort behovsbedömningen kan ses som ett avsteg från 

nuvarande lagstiftning, vilket redovisades i svaret på en tidigare motion från 

kristdemokraterna. Men för att nå ett steg på vägen mot en 

äldreboendegaranti vill kristdemokraterna föreslå kommunfullmäktige 

beslutat att uppdra åt kommunstyrelsen att klarlägga vad som inom 

nuvarande lagstiftning är möjligt att göra för att vår kommun ska kunna gå 

före och erbjuda en äldreboendegaranti, alternativt ta kontakter med SKL 

och social-departementet för att försöka få till stånd de regeländringar som 

behövs. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Id 58031 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25 § 186 

Arbetsutskottets beslut 2018-01-30 § 29 

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06, KS § 39 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

___________________ 
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§ 339 Dnr 2018/000180 109 

Motion om ursprungsmärkning på matsedeln 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen besluta kring 

attsatserna:  

 

Att avslå första attsatsen. 

 

Att bifalla den andra attsatsen om att redovisa matens klimatpåverkan. 

Näringsinnehåll kan redovisas under förutsättning att ekonomiska medel 

tillskjuts med 38 000 kronor i engångskostnad för anskaffning av 

programvara och en årlig licenskostnad med 13 000 kronor. 

 

Att anse den tredje attsatsen besvarad med motivering att kommunen redan 

idag lever upp till de ställda kraven.  

 

Sammanfattning 

Kommunens kostverksamhet arbetar medvetet idag för att förbättra sin 

verksamhet. Delar av frågorna som lyfts i denna motion är redan fungerande 

rutiner, andra är planerade eller på väg att slutföras. Det finns även frågor 

som i dagsläget har vi inte möjlighet att leva upp till.  

Ursprungsmärkning för alla ingående komponenter i matsedlar är i dagsläget 

inte möjligt. Matsedlarna görs centralt lång tid innan tillagning sker. Inköp 

av råvaror enligt tidigare gjorda och kontrollerade matsedlar sker på 

respektive köksenhet innan tillagning vilket innebär att ursprungsmärkning 

på matsedel kan bli felaktig.  

På ett enkelt sätt redovisa matens näringsinnehåll måste en tilläggsmodul till 

kostdataprogrammet Aivo by Mashie köpas in för en engångskostnad och 

även en utökad årlig kostnad. 

 

Vimmerby kommunen genom sin kost verksamhet följer vid upphandling av 

kött och andra matvaror upphandlingsmyndighetens krav. Kraven vid 

upphandling av kött tar hänsyn till djurskyddslagarna vad det gäller 

djurhållning och slaktmetod.  

Fisk som köps in upphandlas enligt upphandlingsmyndighetens fisklista och 

inköp görs efter rekommendationen Bra och MSC 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 43(50) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Det finns idag information om gällande upphandlingskriterier i en del av 

kommunens matsalar och avsikten är att respektive information ska finnas i 

alla matsalar och det kommer att genomföras inom kort.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå första attsatsen, att 

bifalla den andra attsatsen om att redovisa matens klimatpåverkan. 

Näringsinnehåll kan redovisas under förutsättning att ekonomiska medel 

tillskjuts med 38 tkr i engångskostnad för anskaffning av programvara och 

en årlig licenskostnad med 13 tkr, samt att anse den tredje attsatsen besvarad 

med motivering att kommunen redan idag lever upp till de ställda kraven.  

 

 

Beslutsunderlag 

Id 63199 Svar på motion om ursprungsmärkning på matsedel 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 340 Dnr 2018/000555 00 

Kollektivtrafik Kinda - Vimmerby 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att sammanfatta 

en skrivelse till Kinda kommun, och återkomma med det till 

kommunstyrelsen 4 december.  

 

Sammanfattning 

Joakim Svensson, trafiksamordnare, medverkar. Ingela Nilsson Nachtweij 

(C) redogöra för ärendet. Joakim redogör för historiken kring busstrafiken 

mellan Kinda och Vimmerby, vad gäller skolan. Idag finns bussar mellan 

Kisa och Vimmerby, för gymnasieelever. Däremot saknas trafik till och från 

Horn och Hycklinge.  

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 341 Dnr 2018/000160 024 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå fullmäktige 

godkänna ersättningsbestämmelserna för 2019 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga till ersättningsbestämmelserna 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 342 Dnr 2018/000524 00 

Flytt av ITSAM 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom det yttrande som tidigare 

skickats till ITSAM. 

Arbetsutskottet beslutar vidare att ge Ingela Nilsson Nachtweij (C) mandat 

att under direktionsmötet med ITSAM rösta enligt eget tyckande.  

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) lyfter följande ärendet.  

Kindas kommunstyrelse har beslutat följande:  

 

1. Begära komplettering av underlag samt få mer kunskap om ekonomiska 

förutsättningar då revisorerna har flaggat för osäkerhet av resultatet för året, 

innan beslut om eventuell flytt. 

 

2. Vid eventuellt beslutsfattande ska Kinda kommuns representant säga nej 

till 

föreslagen flytt. 

 

3. Fattas beslut om att flytta ITSAM till Linköping ska Kinda kommun 

begära 

laglighetsprövning av direktionens beslut om att flytta lokalerna till 

Linköpings 

kommun. 

 

4. Fattas beslut om att flytta ITSAM till Linköping föreslår Kinda kommun 

att utreda 

att likvidera ITSAM. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att Vimmerby kommun ska ställa sig 

bakom punkt 1 och 2 inför direktionsmötet med ITSAM. 

 

Tomas Peterson (M) yrkar avslag på Ingelas förslag, och ställer sig bakom 

det brev som kommunen redan skickat.  

 

Helen Nilsson (S) ställer sig inte bakom Kindas beslut, och ställer sig bakom 

det brev som kommunen redan skickat.  
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Erik Paulson (C) yrkar att ställa sig bakom Kindas beslut.  

 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)  

 

___________________ 
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Sammanträdesprotokoll Sida 48(50) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 343 Dnr 2018/000006 000 

Inbjudningar 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar att i efterhand godkänna Ingela Nilsson Nachtweij 

(C) medverkan på BiogasBoost 26 november, då inbjudan kom in sent och 

medverkan var förankrad med arbetsutskottet sedan innan mötet.  

 

Sammanfattning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har medverkat på BiogasBoost 26 november.  

 

Beslutet skickas till 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 49(50) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 344 Dnr 2018/000005 000 

Meddelanden 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Följande meddelanden läggs till handlingarna: 

 

Fösam BoU rekrytering av lärarpersonal protokollsutdrag Cesam 2018-11-20 

 

Avsiktsförklaring gällande miljöinvesteringar i Hultsfreds kommun - Miljö 

och byggnadsnämndens beslut 

 

Beslutsunderlag 

Fösam BoU rekrytering av lärarpersonal protokollsutdrag Cesam 2018-11-20 

Avsiktsförklaring gällande miljöinvesteringar i Hultsfreds kommun - Miljö 

och byggnadsnämndens beslut 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 50(50) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 345 Dnr 2018/000008 000 

Kommundirektören informerar 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna.      

 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Lejonram informerar om: 

 

- Möte med nya chefen för inköpscentralen i Västervik. 

 

- Rekrytering inom kommunen. 

 

- ITSAM och diskussion kring "nära IT". 

 

- Process kring val av bolagsstyrelser.  

 

___________________ 

 


