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 § 316 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Eva Svensson (C) till att jämte ordförande justera 

dagens protokoll.      

 

___________________ 
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§ 317 Dnr 2019/000190 006 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.      

 

___________________ 
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§ 318 Dnr 2019/000070 111 

Aktuellt inom näringslivet 

Sammanfattning 

Utvecklingschef Thomas Svärd berättar kortfattat om den senaste tidens 

företagsbesök. 

Företag som besökts under den senaste tiden: 
 

 Mercatus 
 Skälshults Gård (arbetar med chilliprodukter; Oskarshamns kommun)  
 Åbro 
 Svensk Tryckgjutning 
 Mexod (städ, utrustning för ridsportanläggningar) 
 Intersport 
 Handlar’n i Gullringen 
 Storebro Boats (tillsammans med Hultsfreds kommun och arbetsförmedlingen) 

 

Möte har också skett med Astrid Lindgrens Värld som gör omfattande kund-

undersökningar bland sina besökare. Planer finns på att i dessa undersök-

ningar försöka få med några frågor också kring det eventuella intresset för att 

välja Vimmerby som bostadsort. 

 

Möten med Nossen Camping och Nilsbuss kretsade mycket kring de båda 

företagens stora behov av personal och den utmaning det innebär att hitta 

sådan. Mötena har genomförts i form av workshops med fokus på att lyfta 

idéer kring vad kommunen kan bidra med. 

      

 

___________________ 
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§ 319 Dnr 2019/000047 00 

Utvecklingsavdelningen informerar 

Sammanfattning 

Utvecklingschef Thomas Svärd berättar kortfattat om utvecklingsavdel-

ningens arbete. 
 

Vimmerby kommun lanserar tillsammans med näringslivsenheterna i Eksjö 

och Hultsfred ett helt nytt sätt att jobba med rekrytering. 15 arbetsgivare i de 

tre kommunerna samverkar i projektet Förtur, där arbetsgivare, medflyttare 

och inflyttare kan hitta varandra. Projektet finansieras av Astrid Lindgrens 

Hembygd och pågår under ett år. Från Vimmerby kommun deltar: Mercatus 

Engineering, Metallfabriken Ljunghäll, Svensk Tryckgjutning, Vimmerby 

kommun samt Åbro Bryggeri. 

 

I övrigt nämner Thomas Svärd följande som hänt eller pågår: 
 

 ”NTA mot nya höjder” är ett samprojekt mellan skolan, utvecklingsavdelningen och 
näringslivet för att öka intresset för teknikutbildningar (NTA = naturvetenskap och 
teknik för alla) 

 5-årsfirande av Mötesplats Bullerbyn 

 Möte med Eksjö kommun gällande vår kommuns mötesplatsupplägg; Eksjö är 
benägna att prova Vimmerbys modell 

 ”Vimmerby berättar”-festivalen är genomförd  

 Barnkonventionsrundorna är invigda (Djursdala-rundan samt vid VOK-stugan) 

 Kontraktsmöte med simhallen i Gullringen 

 Invigning av Sport- och fritidsbiblioteket vid Fabriken 

 Hjärtstartare monterad vid Ryttargården  
 

Pressträff har genomförts om marknadsföringen av Krönsmon. 550 företag 

runt om i landet inom bland annat livsmedels-, snabbmats- och grossist-

branscherna får brev från Vimmerby kommun med information om 

kommunen och om Krönsmon i synnerhet.      

 

___________________     
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§ 320 Dnr 2019/000545 026 

Arbetsmiljöfrågor i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
 

1. arbetet med att komma till rätta med arbetsmiljön på kommunstyrelsens 

förvaltning ska fortsätta i enlighet med upprättad handlingsplan 
 

2. medel för åtgärder finansieras inom budget        

 

Sammanfattning 

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har de åtgärder som finns i 

handlingsplanen för att komma till rätta med arbetsmiljön på kommunstyrelsens 

förvaltning så långt möjligt kostnadsberäknats. 
 

Utbildning för politiken beräknas kosta ca 110 tkr medan seminariedagen (gräns-

snitt politik/förvaltning) med Johan Vänström från Centrum för kommunstrategiska 

studier, Linköpings universitet, endast kostar reseersättning. För förstärkning av 

HR-funktionen är det för närvarande svårt att hitta relevanta resurser. 
 

Huvudskyddsombudet Tony Söder har tidigare efterlyst mer fokus på konkreta, 

snara åtgärder i första hand när det gäller punkterna ”fler sjuka” och ”högre 

arbetsbelastning”. 
 

En tydlig uppdelning av planen – i mer långsiktiga åtgärder och mer ”akuta” 

åtgärder –  bör övervägas. 

      

Förslag till beslut 

Ärendet var ursprungligen anmält som informationsärende, men en enig 

kommunstyrelse är överens om att beslut behöver tas.     

 
Beslutet skickas till 

Niklas Gustafsson, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________    
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§ 321 Dnr 2019/000024 101 

Kommundirektören informerar 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram informerar kort om följande: 

 
 koncernledningsgruppen har haft två bra utvecklingsdagar i Västervik och i samband 

med dessa avtackades Miklós Hatházi efter sina sju år i Vimmerby kommun 

 formellt övertar Andreas Horste rollen som samhällsbyggnadschef från och med den 
1 nov, även om Miklós kommer att finnas på plats november månad ut 

 rekrytering pågår av ny gatuchef 

 kommunen har uppvaktat Astrid Lindgrens Värld med anledning av att ALV sett sina 
besökssiffror passera 500 000 under årets säsong 

 kommunen har också uppmärksammat Filip Bengtsson, vinnare av huvudklassen i 
Gotland Grand National på motorcyklar liksom Jonas Blom som vann stora motions-
klassen i samma tävling 

 Gunilla Glasare, chef för SKL:s avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad, har 
tillsammans med ett 50-tal personer från SKL besökt företag som BoKlok, Näs och 
Åbro i Vimmerby. Gruppen tyckte att besöket i Vimmerby var både lärorikt och 
inspirerande 

 sitt deltagande i möte där både ÖB och generaldirektören för Myndigheten för 
Samhällsskydd och beredskap (MSB) berättade om det som kommer beträffande 
kommunernas utvidgade ansvar för räddnings-, säkerhets- och civilförsvarsfrågor; den 
samstämmiga och starka rekommendationen är att samverkan mellan kommuner 
kommer att vara ett måste 

 sitt deltagande i kommundirektörsdagar i Stockholm som bland annat handlade om 
framtidens utmaningar, kapacitetsutredningen, kommunsammanslagningar och 
diskussionerna om nya principer för kostnadsutjämningssystemet 

 

Carolina Leijonram avslutar med att berätta om den gångna tiden och att hon 

nu är tillbaka i sin funktion som kommundirektör på heltid.       

 

___________________   
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§ 322 Dnr 2019/000325 049 

Redovisning av oförutsedda medel 

Sammanfattning 

Per 2019-10-24 återstår 353 313 kr av kommunstyrelsens budget för 

oförutsett.  

 

___________________ 
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§ 323 Dnr 2019/000203 041 

Budget kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utreda effekterna – 

ekonomiska och verksamhetsmässiga – av eventuella besparingar inom ett 

antal särskilt utpekade områden.     

 

(S) och (SD) deltar inte i beslutet.     

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningens budget diskuteras liksom behovet av tydliga 

politiska prioriteringar. 

 

Den politiska majoriteten förmedlar muntligen ett antal områden, vilka 

kommundirektören särskilt ska utreda med avseende på ekonomiska och 

verksamhetsmässiga effekter. Först då ev effekter har belysts tar majoriteten 

ställning till de prioriteringar man vill göra. 

 

Beslutsunderlag 

Möjliga effektiviseringar 2020 

      

Beslutet skickas till 

Kommundirektören      

 

___________________ 
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§ 324 Dnr 2019/000113 041 

Budget 2020 med plan 2021 tom 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår  
 

1. kommunfullmäktige besluta att för budgetåret 2020 och planperiod 2021 

– 2023 tillskjuta 8,0 mkr fördelat enligt följande: 
 

socialnämnden  2,3 mnkr 

barn- och utbildningsnämnden  2,0 mnkr 

kommunstyrelsen  1,0 mnkr 

posten oförutsedda medel  2,7 mnkr 
 

Kommunstyrelsen beslutar  
 

2. att av den 1 mkr som tillskjuts kommunstyrelsen, givet kommunfull-

mäktiges beslut, ska 250 tkr öronmärkas för en tjänst som mötesplats-

samordnare. (Se också § 332) 

 

(S) och (SD) deltar inte i beslutet. 

  

Sammanfattning 

På kommunfullmäktige 2019-06-17 § 109 fastställdes budgetramarna för år 

2020 med plan 2021 – 2023. Efter detta beslut har Sveriges kommuner och 

landsting presenterat två nya skatteunderlagsprognoser, augusti 2019 och 

oktober 2019, inklusive nya prognoser för den kommunalekonomiska utjäm-

ningen. Utöver detta finns det ett förslag på en uppdaterad kostnadsutjäm-

ning.  
 

Beräkningarna är preliminära vad gäller den uppdaterade kostnadsutjäm-

ningen och kommer att fastställas vid årsskiftet, förutsatt att riksdagen antar 

regeringens proposition. De senaste prognoserna och beräkningarna visar nu 

att summa skatter och statsbidrag för Vimmerby kommun blir 8 mnkr högre 

än vad prognoserna visade inför beslutet i kommunfullmäktige den 17 juni 

2019. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för budgetåret 

2020 och planperiod 2021 – 2023 tillskjuta 
 

socialnämnden  2,3 mnkr 

barn- och utbildningsnämnden  2,0 mnkr 

kommunstyrelsen  1,0 mnkr 

posten oförutsedda medel  2,7 mnkr 
 

Summa 8,0 mnkr.       

 

Beslutsgång 

Ola Gustafsson (KD) föreslår att av den 1 mkr som tillskjuts kommunstyrelsen, 

givet kommunfullmäktiges beslut, ska 250 tkr öronmärkas för en tjänst som 

mötesplatssamordnare. (Se också § 332) 

 

Beslutsunderlag 

Budgettillskott budget 2020 till KS 2019-10-29 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-17 § 109 Budget 2020 med plan 

2021 tom 2023 

Budget 2020. KF Den 17 juni 2019 

Tjänsteskrivelse - budgetramar 2020 

Yrkande om utökad ram § 135 för driftbudget 2020 

Beslut-2019000075-VIMBUN-§ 120 

Tjänsteskrivelse, yrkande om utökad ram budget 2020 

Beslut-2019000001-VIMSN-§ 109 - budget 2020 

Förslag från Anneli Jakobsson (SD) om Årsplan 2020 

Budget 2020 - budgetunderlag för socialnämnden 

Yrkande från Lars Johansson (V) angående rambudget för år 2020 

    

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige (delbeslut 1) 

Kommunstyrelseförvaltningens avdelningar  

Ekonomiavdelningen 

     

___________________     
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§ 325 Dnr 2019/000373 04 

Handlingsprogram för budget i balans 2020-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till Handlingsprogram för 

budget i balans 2020-2022 (inkluderande följande att-satser) att 
 

1. kontinuerligt bjuda in respektive ordförande, förvaltningschef samt 

controller från nämnder för dialog/redogörelse för vilka beslut man tagit, 

eller avser ta, för att nå budget i balans. Åtgärden ska kombineras av en 

fördjupad dialog om ansvar och roller mellan politik och förvaltning. 
 

2. den politiska ledningen med samtliga nämndföreträdare tillsammans 

med kommunens ledningsgrupp utformar en strategisk plan/åtgärdsplan 

som ska gälla 2019-2022 för att nå budget i balans. 
 

3. anlita SKL för en uppdatering av Vimmerby kommuns 

fördelningsprofil/behovsläge från år 2014 till 2019 års förutsättningar. 
 

4. ekonomichefen får i uppdrag att förslagsvis tillsammans med 

kommunens samtliga controllers revidera budgetprocessen och utarbeta 

gemensamt material för att möjliggöra nödvändig kontroll och 

uppföljning. En översyn behöver göras av gemensamma mallar och 

anvisningar. Arbetet behöver ske under hösten, i samverkan och 

återrapporteras till kommunstyrelsen arbetsutskott i december 2019. 

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde en genomlysning av 

Vimmerby kommuns ekonomiska situation år 2014. Där var rådet att 

”politiker och tjänstemän, tillsammans tar fram en strategi för förändrings-

arbete som leder till bättre resursfördelning, bättre budgetarbete och ett 

förtroende för budgetstyrningen”.  

 

År 2017 uppdateras det relativt omfattande materialet som ger en god bild 

över läget i Vimmerby kommun jämfört med andra kommuner. 
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Aktuell situation 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i april 2019 ekonomichefen och 

kommundirektören i uppdrag att formulera en långsiktig plan för att nå 

driftsekonomi i balans. 
 

Budgetuppföljningarna för Vimmerby kommun per den sista april 2019 

prognostiserade ett minusresultat på 10,6 mnkr och per sista maj ett minus-

resultat på 8,4 mnkr. 
 

Prognosen baserad på delårsrapporten per 2019-08-31 pekar på en negativ 

avvikelse på 10,8 mnkr jämfört med budget.  
 

Utan konkreta åtgärder och med ytterligare behovsökningar av välfärds-

tjänster befaras underskottet öka ytterligare år 2020. 
 

En långsiktig plan för en budget i balans är därför nödvändig. 
 

  

Beslutsunderlag 

Handlingsprogram för budget i balans 2020-2022 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-03 § 232 Strategisk plan för 

budget i balans 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-27 § 340 Strategisk plan för 

budget i balans 

Budgetuppföljning maj 2019 uppdaterad 

Beslut-2019000170-VIMSN-§ 63 

till KS SN 190515 

Beslut-2019000149-VIMBUN-§ 93 

Så klarar vi välfärden CL 

VB Nettokostnad och kvalitet 2017 

Analysgruppens presentation uppdaterad (003) 

Demografi 

      

Beslutet skickas till 

Kommundirektören 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________     
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§ 326 Dnr 2019/000549 047 

Skattesats för 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

En enig kommunstyrelse föreslår att kommunfullmäktige fastställer utdebite-

ringen för år 2020 till 22,36 kronor per skattekrona.  

 

Sammanfattning 

Skattesats för budget 2020 ska fastställas av kommunfullmäktige vid dess 

sammanträde 2019-11-25. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till utdebitering för år 2020 till 

22,36 kronor per skattekrona. I jämförelse med år 2019 innebär förslaget en 

oförändrad skattesats.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-22 § 387 

Skattesats för 2020 

Tjänsteskrivelse Fastställa skattesats 2020, Id 68314  

      

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 327 Dnr 2018/000499 253 

Markanvisning Kiosken 1, Carlström Project Aktiebolag 
(ersätter Aptare Fastigheter) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna mark-

anvisningen mellan Vimmerby kommun och Carlström Project Aktiebolag 

avseende fastigheten Kiosken 1. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2018-10-30 beslutat om en markanvisning till Exploa-

tören inom markområde, hädanefter kallat Markanvisningsområdet, som 

omfattar fastigheten Kiosken 1 utökat med ett markområde av Vimmerby 

3:3, Centrum i Vimmerby kommun, som efter pågående fastighetsbildning 

totalt kommer att omfatta cirka 2 400 kvadratmeter. 
 

Kommunen och Exploatören ska tillsammans verka för att Markanvisnings-

området planläggs för ny bebyggelse om en större byggnad med två sam-

manhängande huskroppar, nedan kallade Huskropp 1 och Huskropp 2.  
 

Huskropp 1 karaktäriseras som trygghetsboende med möjlighet till reception, 

förråd, cykelrum etc. i bottenplan. Byggnaden avses inrymma totalt 37 

hyresrätter varav 4 stycken med 1 rum och kök; 23 stycken med 2 rum och 

kök; samt 10 stycken med 3 rum och kök.  
 

Huskropp 2 karaktäriseras av två möjliga scenarier: 
 

1. Som bostadsrättsförening (BRF) med möjlighet till förråd, cykelrum etc. i 

bottenplan. Byggnaden avses inrymma totalt 13 bostadsrätter varav 5 

stycken med 2 rum och kök, 4 stycken med 3 rum och kök och 4 stycken 

med 4 rum och kök. 
 

2. Som trygghetsboende likt Huskropp 1. Byggnaden avses inrymma totalt 

26 hyresrätter fördelat på 1 rum och kök, 2 rum och kök samt 3 rum och kök. 
 

Parterna är medvetna om att antalet hyresrätter och bostadsrätter kan komma 

att bli såväl lägre som högre beroende på detaljplanens slutgiltiga utform-

ning. Dock får antalet hyresrätter i trygghetsboendet inte understiga 35 
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stycken och antalet bostadsrätter i BRF inte understiga 12 stycken i det fall 

scenario 1 blir aktuellt. I det fall scenario 2 blir aktuellt får antalet hyresrätter 

inte understiga 60 stycken. 
 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Planom-

rådet ska inneslutas i verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp, 

Vimmerby Energi & Miljö AB:s (VEMAB) fjärrvärmenät samt fibernät. 

Avfallshantering ska ske enligt anvisningar i kommunens renhållnings-

förordning. 
 

Kommunfullmäktige antog detaljplan för Kiosken 1, Stören 4, Vimmerby 

3:260, Järpen 3 samt del av Vimmerby 3:3 2019-09-30. 
 

Syftet med denna markanvisning är att Exploatören ska ha en ensamrätt 

(option) att förvärva Markanvisningsområdet inom TVÅ/2/ år. Om givna 

villkor i avtalet uppfylls är avsikten att markanvisningen senare fullföljs 

genom att köpeavtal upprättas. 

 

Bedömning 

Markanvisningen bedöms genomförbar och mycket gynnsam för Vimmerby 

kommuns bostadsutveckling. 

 

Finansiering 

Ryms inom befintlig MEX-budget. 

 

Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2019-10-15 § 101 Markanvisning Kiosken 1, 

Carlström Project Aktiebolag (ersätter Aptare Fastigheter) 

Id 67994 Tjänsteskrivelse Markanvisning Kiosken 1 Carlström Project 

Aktiebolag 

Id 66479 Värderingsunderlag Kiosken 1 2019 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 328 Dnr 2019/000445 311 

Förbud mot tillfällig affischering Åbroviadukten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att under perioden 

2020-01-01 till och med 2021-01-01 förbjuda tillfällig affischering på det 

område vid Åbrorondellen som anges i karta (Id 67405).  

 

Sammanfattning 

Som en del i arbetet med gestaltningsprogrammet ”Vackra Vimmerby” 

genomförs arbeten för att göra infarten till Vimmerby vid Åbro mer attraktiv. 

Vid Åbroviadukten pågår arbetet med att anlägga en blomsteräng med 

vildblommor. 
 

Marken där blomsterängen anläggs är även mark där tillfällig affischering är 

tillåten enligt Vimmerby kommuns skyltpolicy. Samhällsbyggnadsutskottet 

förslår kommunstyrelsen införa förbud mot tillfällig affischering på denna 

plats till dess blomsterängen har etablerat sig och affischering kan ske utan 

att skada blomsterängen. 
 

Det finns fyra andra platser att använda sig av för tillfällig affischering, 

exempelvis söder om viadukten. 
 

Inga yttranden har begärts in. 
 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att det under perioden 2019-10-15 – 

2021-01-01 ska vara förbjudet att affischera vid Åbroviadukten på det 

område som anges i karta (Id 67405). 
 

Ingen särskild finansiering krävs. 

 

Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2019-10-15 § 99 Tillfälligt (2019-08-21 till och med 

2021-01-01 ) tillägg till Vimmerby kommuns skyltpolicy. Förbud mot 

tillfällig affischering Åbroviadukten 

ID 67406 Tillfälligt förbud mot tillfällig affischering vid Åbroviadukten - 

tjänsteskrivelse 
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ID 67405 Förbud Åbroviadukten - karta      

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 329 Dnr 2019/000466 311 

Hastighetsnedsättning Snokebovägen utanför 
tättbebyggt område 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets 

förslag, sänka hastigheten till 50 km/h på del av Snokebovägen från infarten 

till Kompassgränd fram till i höjd med nordöstra kanten av bebyggelsen på 

Kompassgränd. 

  

Reservationer 

(S) reserverar sig mot beslutet.  

     

Sammanfattning 

Snokebovägen föreslås få hastighet 50 km/h då vägen ligger utanför tättbe-

byggt område och således har bashastigheten 70 km/h. 70 km/h är idag 

placerat strax efter det nya farthindret IFD (intelligenta fart dämpare). Därför 

föreslås hastighetsbegränsningen flyttas för att inte uppmuntra till att gasa 

efter farthindret samt undvika hård inbromsning för de som kommer 

norrifrån. 
 

Snokebovägen är en kommunal gata utanför tättbebyggt område där bashas-

tigheten är 70 km/h och ett beslut krävs för att trafikingenjören ska kunna 

göra en lokal trafikföreskrift. Därför föreslår samhällsbyggnadsavdelning att 

kommunstyrelsen beslutar att gatan ska ha hastighetsbegränsningen 50 km/h. 

Gatukontoret har placerat en ny typ av farthinder IFD för Vimmerby 

kommun uppe på Snokebovägen i höjd med Kompassgränd. 
 

En trafikmätning som utfördes 2016 visade Snokebovägen är en av de gator i 

Vimmerby kommun som har en hög hastighetsöverträdelse. 2017 gjordes en 

ny mätning efter att en hastighetsnedsättning skett på en del av gatan. Denna 

var inte tillfredsställande med tanke på intilliggande villor (som har sin utfart 

mot Snokebovägen) och dessutom en förskola på andra sidan vägen. För att 

ytterligare få ned hastigheten så sattes en chikan upp. På vintern blir dessa 

chikaner flyttade av snöröjningsmaskinen då de inte står pall mot de tryck 

som blir på dem. de kan alltså lätt flyttas och chikanen förlorar sitt syfte.  
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Placeringen av det nya farthindret IFD beror på att de villor som har sina 

utfarter mot gatan inte ska hindras köra ut på gatan pga farthindret. 
 

Polisen har inget att erinra enligt yttrande ID 67672.  
 

Bedömning 

Behovet anses vara stort då hastighetsöverträdelsen är stor och 70 km/h 

börjar strax efter det nya farthindret IFD. 
 

Finansiering 

Finansiering sker genom projektet 63241 Tillgänglighet 

 

Beslutsgång 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag. 
 

Kenneth Björklund yrkar bifall till samhällsbyggnadsavdelningens förslag 

(att sänka hastigheten till 50 km/h mellan Kompassgränd och Astrid Lind-

grens gata). 
 

Ordförande ställer Ola Gustafssons yrkande mot Kenneth Björklunds och 

finner att kommunstyrelsen bifaller Ola Gustafssons yrkande.      

 

Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2019-10-15 § 98 Hastighetsnedsättning 

Snokebovägen utanför tättbebyggt område 

ID 67670 Tjänsteskrivelse Vimmerby kommun Snokebovägen 2019 

ID 67672 Yttrande Polisen LTF Snokebovägen 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 

Polisen    

 

___________________ 
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§ 330 Dnr 2019/000524 311 

Ansökan om lokala trafikföreskrifter gällande införande 
av nya och upphävande av gamla föreskrifter i 
Vimmerby och Hultsfreds kommun  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med tidigare insända remissvar till 

Trafikverket i ärendet om förändring av hastigheter på riksväg 23 meddela 

att kommunstyrelsen anser att hastighetsbegränsningar på riksväg 23 ska 

behållas oförändrade. 

 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen översänder kopia av Trafikverkets ansökan och hemställer om 

yttrande i ärendet senast den 30 okt 2019. 
 

Remiss ang Lokala trafikföreskrifter på väg 23 m fl vägar i samband med 

ändringar av hastighetsföreskrifter, Hultsfreds och Vimmerby kommuner.  
 

Med anledning av detta ansöker Trafikverket Region Syd om nya/upphä-

vande av lokala trafikföreskrifter enligt förslag. 

 

Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2019-10-15 § 102 Ansökan om lokala trafikföre-

skrifter gällande införande av nya och upphävande av gamla föreskrifter i 

Vimmerby och Hultsfreds kommun.   
 

Ansökan om lokala trafikföreskrifter gällande införande av nya och 

upphävande av gamla föreskrifter i Vimmerby och Hultsfreds kommun 

     

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Kalmar   

 

Paragrafen justeras omedelbart    

___________________     
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§ 331 Dnr 2018/000298 109 

Motion - förbättra dialogen med företagarna 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
 

1. anse första att-satsen besvarad 
 

2. avslå den andra att-satsen      

 

Reservationer 

Ola Gustafsson (KD) reserverar sig mot beslutet om att avslå den andra att-

satsen.     

 

Sammanfattning 

Ärendet 

En motion beträffande förbättrad dialog med företagarna har 2018-05-28 

lämnats in av Gudrun Brunegård (KD), Torbjörn Sandberg (KD) och Ola 

Gustafsson (KD) till kommunfullmäktige i Vimmerby kommun. 
 

I motionen poängteras företagandets vikt för skapande av resurser till 

välfärden och att det därför är mycket allvarligt om näringslivet signalerar att 

den kommunala servicen inte fungerar. 
 

Vidare understryker motionen hur viktigt det är med en positiv attityd och ett 

gott bemötande från kommunens politiker och tjänstemän i kontakter med 

näringslivet inte minst när det gäller placering på rankningar som mäter 

företagsklimatet. Genom fler besök hos företag kan både förtroendevalda 

och tjänstemän bidra till en bättre förståelse för näringslivets betydelse för en 

kommuns utveckling. 
 

I motionen föreslås även att kommunfullmäktige ska besluta att införa 

tjänstegarantier i alla nämnder och styrelser. En tjänstegaranti är ett löfte 

eller försäkran om att ett ärende ska behandlas inom en viss tid eller på ett 

visst sätt. Tjänstegarantier syftar till att ge medborgarna en tydligare bild av 

kommunal service och vad man kan förvänta sig av kommunens 

verksamheter.  
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Motionens att-satser 

att uppmana kommunstyrelsen att införa regelbundna företagsbesök i 

anslutning till sammanträdena; samt 
 

att införa tjänstegarantier i alla nämnder och styrelser 

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Följande yttranden har på begäran inkommit beträffande motionen: 
 

Barn- och utbildningsnämnden förslår avslag på den del av motionen som 

syftar till att införa tjänstegarantier. De anser att syfte och mål med tjänste-

garantier uppfylls inom ramen för de kontroll- och kvalitetssystem som 

tillämpas inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. 
 

Miljö- och byggnadsnämnden ser generellt positivt på tjänstegarantier och en 

förbättrad dialog med företagen. De anser dock att det finns risk för alltför 

stor arbetsbörda om fler mätpunkter införs och ytterligare administration 

tillkommer. Det är därför lämpligt att tjänstegarantier sammanförs med de 

lagkrav som redan finns på de lagstyrda förvaltningarna. 
 

Socialnämnden föreslår avslag på yrkandet om att införa tjänstegarantier vad 

gäller socialnämndens ansvarsområden. De konstaterar att i den del social-

nämndens verksamhet riktar sig till enskilda brukare/patienter eller klienter 

så finns regelverk för att tillförsäkra enskilda personers insatser. 
 

Vimmerby Energi & Miljö AB anser inte att det finns behov av att införa 

tjänstegarantier avseende deras verksamhetsområden. De arbetar systema-

tiskt med avvikelsehantering och ständiga förbättringar både i interna 

processer samt i dialogen med kunderna. 
 

Utvecklingsavdelningen framhåller att dialogen med företagen är mycket 

viktig och är på god väg att förbättras. Från och med 2019-01-01 gör 

politiker från kommunstyrelsen tillsammans med utvecklingsavdelningen 

företagsbesök varje vecka. Beträffande förslaget att införa tjänstegarantier 

lutar sig utvecklingsavdelningen mot de inkomna yttrandena och föreslår 

avslag. Det finns en relativ god garanti i de kontroll- och kvalitetssystem 

som i dagsläget tillämpas i våra nämnder och styrelser även om de inte 

uttalat kallas tjänstegaranti. Utvecklingsavdelningen anser dock att det är 

viktigt att ständigt ha fokus på medborgare, näringsliv och föreningsliv i 

Vimmerby kommuns verksamhetsutveckling och inte minst i den kommande 

digitaliseringsprocessen.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
      
 

Beslutsgång 

Ola Gustafsson (KD) föreslår att första att-satsen ska anses besvarad samt 

yrkar bifall till den andra att-satsen. 
 

Bo Svensson (C) yrkar bifall till Ola Gustafssons förslag att anse första att-

satsen besvarad, men avslag på andra att-satsen. 
 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

att avslå motionen i sin helhet. 
 

Ordföranden ställer Ola Gustafssons och Bo Svenssons yrkanden om att anse 

första att-satsen besvarad mot Helen Nilssons förslag att avslå att-satsen och 

finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse 

motionens första att-sats besvarad. 
 

Helen Nilsson begär votering vilken verkställs med följande utfall: 

 

Omröstningsresultat 

Med sju ja-röster för förslaget om att anse motionens första att-sats besvarad 

mot fyra röster för att avslå den första att-satsen bifaller kommunstyrelsen 

förslaget att anse motionens första att-sats besvarad. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Peter Karlsson (C) x   

Niklas Gustafsson (M)  x   

Helen Nilsson (S), 2 vice ordf   x  

Anna Svensson (C) Jacob Käll (C) x   

Erik Paulsson (C) Eva Svensson (C) x   

Bo Svensson (C)   x   

Ola Gustafsson (KD)  x   

Peter Högberg (S) Eva Berglund (S)  x  

Daniel Nestor (S)   x  

Lars Johansson (V) Kenneth Björklund (S)  x  

Emil Larsson (SD) Petra Anemyr (SD) x   

Antal röster  7 4 0 
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Ordförande ställer därefter Ola Gustafssons (KD) bifallsyrkande angående 

motionens andra att-sats mot Bo Svenssons (C) och Helen Nilssons (S) 

yrkande på avslag på motionens andra att-sats och finner att kommun-

styrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens andra att-

sats.       

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-10-22 § 393 Motion - förbättra dialogen med 

företagarna 

Protokollsutdrag 2019-10-01 § 376 Motion - förbättra dialogen med 

företagarna 

Tjänsteskrivelse förslag till beslut beträffande motion - Förbättra dialogen 

med företagarna 

Yttrande från Vimmerby Energi- och Miljö AB beträffande motion - 

Förbättra dialogen med företagarna 

Yttrande från Socialnämnden beträffande motion - Förbättra dialogen med 

företagarna 

E-post, Äldre, oavgjorda motioner 

Protokollsutdrag 2018-08-21 § 203 Motion - förbättra dialogen med 

företagarna 

Tjänsteskrivelse Motion - förbättra dialogen med företagarna 

Protokollsutdrag 2018-05-28 § 99 Motion - förbättra dialogen med 

företagarna 

Motion ”Förbättra dialogen med företagarna” inlämnad av Kristdemokra-

terna 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 332 Dnr 2019/000534 805 

Omfördela medel ur Samverkansfonden  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. omfördela 250 tkr från Samverkansfonden 2020 till riktad insats till en 

heltidstjänst för en Mötesplatssamordnare. 
 

2. ta med frågan om fortsatt finansiering inför budget 2021 

 

Sammanfattning 

2018-12-04 fattades ett inriktningsbeslut av kommunstyrelsen om att 

Vimmerby kommun ska arbeta utifrån konceptet med Vimmerby Mötes-

platser. Det tillsattes även medel för att anställa en projektanställd samord-

nare och utvecklare på 50 % fram till årsskiftet 2019/2020 då medel fanns i 

2019 års budget för detta.  
 

Utvecklingsavdelningen har under året arbetat för att försöka hitta en lösning 

för att få ha kvar tjänsten, samt att utöka den till 100 %, då behovet finns 

liksom nyttan som kommer tillbaka till kommunen i form av olika insatser, 

utbildningstillfällen, informationsspridning, arbetstillfällen m.m. 
 

Idag har vi fem mötesplatser igång med potential att starta upp ytterligare 

två-tre ganska omgående, som då också finns belägna i våra tätorter. Utveck-

lingsmöjligheterna i och kring konceptet är stora.  
 

Vimmerby kommun har arbetat med konceptet i fem års tid, till en början 

med befintliga resurser, men där konceptet idag har vuxit ur möjligheten att 

kunna bedrivas kvalitativt med befintlig personalresurs. Vi ser att Vimmerby 

Mötesplatser har och kan skapa en viktig kontaktyta och samverkan mellan 

medborgare, föreningslivet, näringslivet, civilsamhället och andra kommu-

nala verksamheter som i sin tur skapar möjligheter för medborgare att 

utvecklas och inkluderas i samhället. Vi ser gärna att utvecklingen fortsätter 

där inkludering och integration är viktiga kärnvärden i verksamheten där 

man på olika vis och genom olika insatser når människor som befinner sig i 
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utanförskap och som behöver integreras i samhället och få möjlighet till en 

meningsfull fritid.  
 

I arbetet med att hitta en fortsättning och utökning av tjänsten så har utveck-

lingsavdelningen kommit fram till förslaget att använda och omfördela en 

summa ur de medel som finns i potten för Samverkansfonden för att finan-

siera en heltidstjänst under 2020. Detta för att göra en riktad insats i kom-

munens regi tillsammans med andra viktiga aktörer. På så vis löser vi frågan 

för tillfället och ger oss tid att förankra konceptet ytterligare och bygga för 

en hållbar framtid med förhoppning att få in tjänsten i befintlig budget i 

framtiden.  
 

I nuläget finns 1,5 miljoner kvar i potten för Samverkansfonden, av de totalt 

2,4 mkr som tillsattes från starten 2017. På tre år har vi fördelat cirka 900 

000 kr. Intresset har varit relativt lågt från föreningslivet och civilsamhället 

för att söka dessa pengar. 
 

Utvecklingsavdelningen föreslår därför att omfördela 500 tkr från Samver-

kansfonden till en riktad insats för att bekosta en heltidstjänst under perioden 

1 januari 2020-31 december 2020.  

 

Barnkonventionen 

Två av våra befintliga mötesplatser bedriver idag verksamhet som aktiverar 

minst 200 barn och unga i veckan på en trygg plats där de tillsammans med 

vuxna anställda får en meningsfull och lekfull fritid på sina villkor. Genom 

att utveckla mötesplatskonceptet i kommunen kommer vi kunna nå fler barn 

och unga, men också deras föräldrar vilket i sin tur skapar ökad tillit och 

inkludering.  

 

Bedömning 

Utvecklingsavdelningen gör bedömningen att, med rådande situation med 

relativt få ansökningar till fonden och med ett behov och utvecklingsmöj-

ligheter beträffande konceptet Vimmerby Mötesplatser, det är fördelaktig att 

använda medel ur Samverkansfonden för att använda de resurser som finns 

till bra verksamhet.  

 

Finansiering 

Omfördelning av medel ur Samverkansfonden. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. omfördela 500 tkr från Samverkansfonden 2020 till riktad insats till en 

heltidstjänst för en Mötesplatssamordnare. 

2. ta med frågan om fortsatt finansiering inför budget 2021.      

 

Beslutsgång 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till förslaget med justeringen – och med 

referens till beslut i ärende under § 324 – att 250 tkr omfördelas istället för 

de 500 tkr som anges i förslaget till beslut. 
 

Helen Nilsson (S) yrkar bifall till ursprungsförslaget. 
 

Ordförande ställer Ola Gustafssons yrkande mot Helen Nilssons yrkande och 

finner att kommunstyrelsens bifaller Ola Gustafsson yrkande.       

 

Beslutsunderlag 

 KFU Protokollsutdrag 2019-10-14 § 114 Omfördela medel ur 

Samverkansfonden  

Tjänsteskrivelse omfördelning av medel i Samverkansfonden 

     

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen  

Ekonomiavdelningen       

 

___________________ 
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§ 333 Dnr 2019/000467 867 

Kultur- och fritidspriset 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

En enig kommunstyrelse utser Kristina Lindelöf till 2019 års kultur- och 

fritidspristagare.  

 

Sammanfattning 

Sju nomineringar har inkommit till Kultur- och fritidspriset 2019. 

 

Kultur- och fritidsutskottet meddelar vid sittande möte och skriftligen de 

nominerades namn med tillhörande motiveringar liksom sitt förslag till 

pristagare 2019. 

 

 
Beslutet skickas till 

Kristina Lindelöf 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________ 
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§ 334 Dnr 2019/000535 805 

Anslagslista 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. godkänna anslag till föreningar 2020, enligt upprättad lista, till 

studieförbund, kulturföreningar, sociala föreningar, lokalägande 

föreningar, intresseföreningar, bygdeföreningar och musikföreningar.  
 

2. inte godkänna ansökningar om höjda anslag.  
 

3. bevilja tre nya föreningar anslag under 2020: Tjejjouren Madicken 3 600 

kr, Wimmerby Bastusällskap 2 490 kr och Riksteatern Vimmerby 25 

000 kr.   

 

Anmälan om jäv 

Jacob Käll (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under behandlingen av 

ärendet. 

 

Sammanfattning 

I särskild lista sammanfattas de ansökningar om anslag som har inkommit 

till utvecklingsavdelningen inför 2020. Anslagen söks av studieförbund, 

kulturföreningar, sociala föreningar, lokalägande föreningar, intresse-

föreningar, bygdeföreningar och musikföreningar.  
 

Nedan följer korta beskrivningar av de föreningar som ansökt om höjt anslag 

samt nya föreningar.  
 

BRIS, region öst: Stödverksamhet för barn och unga upp till 18 år. De ser 

oron i trenden att psykisk ohälsa ökar bland unga, där stress och otrygghet är 

grunden. De önskar ett ökat bidrag för att kunna möta, stödja och hjälpa 

dessa barn på deras arenor. Anslag idag: 5 000 kr. Sökt anslag 2020: 35 000 

kr.  

 

Frivilliga samhällsarbetare Hultsfred/Vimmerby: Föreningen medlemsantal 

har ökat med ca 60 personer då de har gått ihop med God Man Förvaltars-
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förening. Söker för att de är fler som kan engagera sig och jobba för ett 

tryggare samhälle. Anslag idag: 13 500 kr. Sökt anslag 2020: 35 000 kr.  
 

RSMH Vimmerby: Jobbar för personer med psykisk ohälsa och skapa möj-

ligheten att bryta ensamheten och få tillgång till socialt umgänge. Söker 

extra anslag då kommunen tidigare betalat elen om ca 3 600 kr/årligen som 

togs bort 2018. Drar vi bort den summan från nuvarande anslag så har de 1 

400 kvar till verksamheten. Anslag idag: 5 000 kr. Sökt anslag 2020: 8 500 

kr.  
 

Pelarne Hembygdsförening: Ansöker om mer medel för en forskarstuga för 

att sammanställa och dokumentera Pelarnes historia. Anslag idag: 4 980 kr. 

Sökt anslag 2020: Inte specificerat.  
 

Vimmerby Hembygdsförening: Ansöker om höjt bidrag för att täcka deras 

hyreskostnader för hyrd lokal. Anslag idag: 4 980 kr. Sökt anslag 2020: 15 

341 kr.   
 

Teatersällskapet Komedianterna: Söker höjt anslag för att kunna bibehålla 

sin verksamhet med så låga entréavgifters om möjligt. De har fått en höjd 

hyra och planerar att satsa ytterligare på ungdomsverksamheten med 

kursmaterial, studieresor och resekostnader. Anslag idag: 20 750 + 29 050 

för lokalen. Sökt anslag 2020: 100 000 kr. 
 

Lf 114 Vimmerby av IOGT-NTO: Ansöker om extra anslag för löpande 

underhåll och drift som varit eftersatt sen tidigare och driftkostnaderna har 

ökat samt till verksamheten i lokalen. Anslag idag: 66 400 kr. Sökt anslag 

2020: 150 000 kr.  
 

Det finns även ansökningar från tre nya föreningar som tidigare inte fått 

något anslag med följande motivering:  
 

Riksteatern Vimmerby: Har för avsikt att bedriva verksamhet på/i flera 

lokaler runt om i Vimmerby kommun. Anslaget kommer huvudsakligen att 

användas till förlusttäckning i samband med uppstart av föreningen. 

Arrangemangen beräknas kosta ca 45 000 kr och marknadsförening  

10 000 kr. Sökt anslag 2020: 50 000 kr.  
 

Wimmerby Bastusällskap: Äger bastubyggnaden vid den kommunala 

badplatsen Borstingen. Föreningens bänkar och grillplats används frekvent 

av besökare av badplatsen. Ansöker om anslag som huvudsakligen ska 

användas till husreparationer. Sökt anslag 2020: 12 000 kr.  
 

Tjejjouren Madicken: Bedriver verksamhet och vill nå ut till målgruppen via 

gymnasietidningen Frizon. Och söker huvudsakligen för annonskostnaden. 

Sökt anslag 2020: 3 600 kr.  
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Bedömning 

Utvecklingsavdelningen gör bedömningen att de föreningar som ansökt om 

utökat anslag får avslag då det inte finns tillräckligt mycket pengar i budget 

samt att vi inväntar bidragsutredningens slutsatser.  
 

Beträffande ansökan från Vimmerby Landsbygdsråd föreslår utvecklings-

avdelningen avslag med motiveringen att de är en sammanslagning av olika 

aktörer och i sig inte en enskild förening. 
 

Utvecklingsavdelningen bedömer att Tjejjouren Madicken, Riksteatern 

Vimmerby och Wimmerby Bastusällskap ska få anslag under 2020 för att 

uppmuntra dessa nya föreningar att komma igång med sina respektive 

verksamheter, då detta går att lösa inom befintligt budget under 2020.  

 

Finansiering 

Inom befintlig föreningsbidragsbudget. 

 

Beslutsunderlag 

KFU Protokollsutdrag 2019-10-14 § 117 Anslagslista 2020 

Anslagslista 2020 sammanställning 

Tjänsteskrivelse Anslag 2020 

      

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________ 
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§ 335 Dnr 2019/000548 004 

Sydarkiveras informationshanteringsplan - VerkSAM 
Plan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. anta Sydarkiveras informationshanteringsplan VerkSAM Plan. 
 

2. ge administrativa avdelningen i uppdrag att fortlöpande uppdatera 

planen så att den stämmer med Sydarkiveras version. 
 

3. ge administrativa avdelningen i uppdrag att införa VerkSAM Plan som 

kommunstyrelsens informationshanteringsplan i samband med över-

gången till dokument- och ärendehanteringssystemet Evolution 

 

Sammanfattning 

Aktuell situation 

Vimmerby kommun är medlem i kommunalförbundet Sydarkivera, som är 

kommunens arkivmyndighet. 
 

Kommunens dokumenthanteringsplan är gammal och bristfällig. Sydarkivera 

har tagit fram en mall för en verksamhetsbaserad informationshanteringsplan 

som heter VerkSAM Plan.  
 

En informationshanteringsplan anger den strukturella indelningen för de 

dokument som diarieförs samt handlingstypernas gallringsfrister. Därmed 

fungerar planen även som gallringsbeslut. Gallringsfristerna i Sydarkiveras 

plan följer SKL:s rekommendationer. Varje kommun har sedan att ta fram 

hanteringsanvisningar för dokumenten.  
 

Vimmerby kommun kommer i början av år 2021 att byta dokument- och 

ärendehanteringssystem från nuvarande Ciceron till systemet Evolution.  

 

Arkivlagens bestämmelser 

Av arkivlagen (1990:782) 6 § framgår: ”I arkivvården ingår att myndigheten ska 
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1.  organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna 

handlingar underlättas, 
 

2.  upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av 

handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är 

organiserat, dels en systematisk arkivförteckning,” 
 

5.  verkställa föreskriven gallring i arkivet.” 

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Förslaget är förankrat hos representanter för kommunstyrelseförvaltningens 

fem avdelningar. 

 

Bedömning 

Vimmerby kommun behöver förbättra sin informationshantering för att leva 

upp till arkivlagens krav när det gäller förvaring av handlingar. Sydarkiveras 

informationshanteringsplan skulle innebära ett väsentligt förbättrat stöd för 

hanteringen av kommunstyrelseförvaltningens dokument. Det finns också 

samordningsvinster med att Sydarkiveras förbundsmedlemmar utgår från 

samma informationshanteringsplan.  
 

Vimmerby kommun bör därför följa den mall för informationshanteringsplan 

som Sydarkivera tagit fram. Ett lämpligt tillfälle att införa planen är i sam-

band med planerat byte av dokument- och ärendehanteringssystem. 

 

Finansiering 

Ingen kostnad följer med att gå över till Sydarkiveras informationshante-

ringsplan 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-22 § 391 

Sydarkiveras informationshanteringsplan - VerkSAM Plan 

Tjänsteskrivelse - Införande av informationshanteringsplanen VerkSAM 

Plan 

Sydarkiveras informationshanteringsplan - VerkSAM Plan 

      

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

Kommunstyrelseförvaltningens avdelningar 

      

___________________     
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§ 336 Dnr 2019/000017 101 

Meddelanden till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.      

 

Beslutsunderlag 

 CESAM-protokoll intill 2019-09-17 finns på https://portal.itsam.se/-

kommuner/vimmerby/hrpersonal/cesam 

 Protokoll för länsberedning för regionala utvecklingsfrågor, 2019-10-17 

 Protokoll för kommunförbundet Kalmar läns styrelse, 2019-10-10 

 EUs nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen vägledning till 

uppdaterad taxa och delegationsordning Viktig information från SKL, 

cirkulär 1941 

 Styrelseprotokoll 2019-09-11, Vimarhem AB      

 

___________________ 
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§ 337 Dnr 2019/000039 101 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.      

 

Beslutsunderlag 

Anmälan av delegationsbeslut inom kommunstyrelseförvaltningen t o m 

2019-10-24.     

 

___________________ 
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§ 338 Dnr 2019/000118 101 

Rapportering från konferenser och sammanträden mm 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade rapporter.      

 

Sammanfattning 

Niklas Gustafsson (M) har deltagit i Innovationsdag på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. På dagordningen bland annat frågor om e-hälsa och vatten som 

resurs. 
 

Ola Gustafsson (KD) har deltagit i Vimmerby Berättar. Olas intryck är att 

arrangemanget har fått bra respons och att uppslutningen till de olika delarna 

generellt var god. Uppföljningsmöten sker och en summering av erfaren-

heterna görs av Anna Mellergård, litteraturutvecklare. Ansökan om stöd 

inför 2020 har lämnats till Kulturrådet. 
 

Jakob Käll (C) har deltagit i Astrid Lindgrens Världs styrelsemöte. På 

dagordningen stod bland annat budget 2020 och mål 2025. I övrigt rappor-

terar Jacob till ordförande i Vimmerby kommuns Förvaltnings AB (VKF). 
 

Daniel Nestor (S) har deltagit i Landsbygdsdagar tillsammans med repre-

sentanter för ett 60-tal kommuner från hela landet. På programmet bland 

annat frågor om digitalisering, kreativitet på landsbygden och lokal råvaru-

produktion. 

      

___________________ 
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§ 339 Dnr 2019/000020 101 

Inbjudningar till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande med anledning av inkomna inbjudningar: 

 

Inbjudan till Beslut 

Upphandlingsmyndighetens konferens om sysselsättnings-
krav i offentlig upphandling den 7 nov, Stockholm 

avstår 

Föreningen Norden bjuder in till kväll med Anders 
Wenström 

behandlas då mer info finns 

Regiondagen, 21 nov, Kalmar Tidigare beslut att Niklas Gus-
tafsson (M) deltar kompletteras 
med Ola Gustafsson (KD) 

Folk och Kultur 5–8 februari 2020, Eskilstuna Ola Gustafsson (KD) 

Inbjudan, Barnkonvention för styrning och ledning, Kalmar, 
29 nov    

Avstår (Anders Degerman från 
utvecklingsavdelningen deltar) 

 

Beslutet skickas till 

Niklas Gustafsson 

Ola Gustafsson 

Liselott Frejd   

 

Anmälan görs av Liselott Frejd. Om det finns behov av bokning av even-

tuella resor och/eller boende – ta gärna kontakt med Liselott Frejd på 

administrativa avdelningen. 

      

 

___________________ 

 


