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Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 9 april 2019 kl 09:00 

Ajournering: 09.05-09.15 samt 15.00-15.10 

Beslutande Ledamöter 
Ingela Nilsson Nachtweij (C), ordförande 
Marie Nicholson (M), 1:e vice ordförande 
Helen Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
Anna Svensson (C) Jacob Käll (C) 
Erik Paulsson (C) Eva Svensson (C), § 96-99, 09.00-12.15 
Erik Paulsson (C) § 100-138, 13.15-17.00 
Bo Svensson (C) 
Ola Gustafsson (KD) 
Peter  Högberg (S) 
Daniel Nestor (S) Kenneth Björklund (S) 
Lars Johansson (V) 
Emil Larsson (SD) 

Samtliga ledamöter och ersättare, 
utom där särskild tid anges, var 
närvarande § 96-138, 09.00-17.00 

 Ersättare 
Peter Andrae (M) 
Tomas Peterson (M) 
Eva Berglund (S) 
Marcus Jonmyren (C) 
Torbjörn Sandberg (KD) 
Lis-Astrid Andersson (S) 
Peter Fjällgård (V) 

 

Övriga närvarande § 96-138 Carolina Leijonram, kommundirektör; Michael 
Ekström, handläggare kommunstyrelseförvaltningen 

§ 98 Christina Thorstensson; Anders Kostenius, Jan 
Edvardsson, Magdalena Stierndahl, Marcus Samuelsson, alla 
från Föreningsalliansen; Thomas Svärd, utvecklingschef; Anton 
Palmér, fritidssamordnare 

§ 99 Mattias Karlsson, ekonomichef; Anette Nilsson, 
socialchef; Ola Karlsson, barn- och utbildningschef; Anders 
Helgée, miljö- och byggnadschef; Anna Erlandsson Karlsson, 
administrativ chef; Torbjörn Swahn, VD Vimmerby Energi & 
Miljö AB; Elisabeth Will, t f VD Vimarhem AB; Cecilia Sjöström, 
ekonomichef Vimarhem AB; Marie Halldén, HR-chef; Miklós 
Hatházi, samhällsbyggnadschef, Thomas Svärd, utvecklings-
chef; Gunilla Andersson, ekonomiavdelningen 

§ 100 Björn Holm, kommunekolog 

§ 101 Anders Karlsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör; 
Anders Helgée, miljö- och byggnadschef 

§ 103-104 Thomas Svärd, utvecklingschef 

§ 105-108 Miklós Hatházi, samhällsbyggnadschef 
  
  

 

Protokolljusterare Jakob Käll (C) 

Justeringens plats och tid [Justeringens plats],  

 
Underskrifter 

sekreterare 

 

Paragrafer §§ 96-138 
 Michael Ekström  

 ordförande 

  

 Ingela Nilsson Nachtweij  

protokolljusterare 

  

 Jakob Käll (C)   
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 Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-04-09 

Datum då anslaget sätts upp "[Datum, anslaget sätts upp]"  Datum då anslaget tas ned "[Datum, anslaget tas ned]"  

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Michael Ekström  
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 § 96 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Jakob Käll (C) till att jämte ordförande justera 

dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 97 Dnr 2019/000190 006 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.  

 

___________________ 
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§ 98 Dnr 2019/000163 101 

Mötesplats Vimmerby 

Sammanfattning 

Vimmerby Föreningsallians (Vimmerby hockey och Vimmerby innebandy-

klubb) har genomfört en förstudie avseende förutsättningarna för att bygga 

en ny idrotts- och evenemangsarena i Vimmerby. 

Christina Thorstensson, projektledare för förstudien, presenterar tillsammans 

med företrädare för Föreningsalliansen vad förstudien kommit fram till. 

Bakgrunden till förstudien är bland annat det behov som finns i Vimmerby 

av tillräckliga och ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kommunens 

föreningar. Såväl ishockeyn som innebandyn spelar idag på dispens från 

respektive specialförbund. I den kommunala processen kring SLUS/Allas 

Vimmerby, (Social Lokal Utvecklingsstrategi) nämns också behovet av 

mötesplatser för att bidra till en god utveckling av kommunen. 

Till förstudiens argument för en ny arena hör att mötesplatsen/arenan ska 

främja och möjliggöra samarbete och utbyte mellan föreningar, privat-

personer och företag. Med ett brett utbud av aktiviteter lockas män och 

kvinnor, flickor och pojkar i olika åldrar, olika kulturell bakgrund, olika 

etnicitet och med olika förutsättningar och behov. Den nya mötesplatsen 

bedöms kunna bidra starkt till Vimmerbys attraktivitet, invånarnas 

välmående och besökarnas uppskattning av platsen.  

Vimmerby Föreningsallians föreslår att Vimmerby kommun bygger och 

driver den nya mötesplatsen. I förstudien uppskattas investeringskostnaden 

för byggnaden till 180 miljoner kronor + moms. 

 

  

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 8(60) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr 2019/000197 043 

Årsredovisning 2018 Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

årsredovisning för 2018.  

 

Sammanfattning 

Årsredovisningen 2018 för kommunen innehåller utöver kommunens resultat 

även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. Övergripande mål 

följs upp och väsentliga händelser beskrivs. 

Resultatet 2018 för kommunen blev 27,5 mnkr och för kommunkoncernen 

43,7 mnkr.  

Efter avsättning till resultatutjämningsreserv på 15,1 mnkr är årets balans-

kravsresultat 9,4 mnkr. Det finns inget underskott från tidigare år att 

återställa. 

Årsredovisningen kompletteras med revisionsberättelse från kommunens 

revisorer för behandling i kommunfullmäktige.     

     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 Vimmerby kommun 

Årsredovisning 2018 Vimmerby kommun 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 
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§ 100 Dnr 2016/000533 431 

Reglering av sjön Yxern 

Sammanfattning 

Björn Holm, kommunekolog, sammanfattar läget beträffande regleringen av 

sjön Yxern. 

Yxern är reglerad enligt en vattendom från 1938 som bestämmer hur tapp-

ningen i sjöns utlopp skall regleras. Vattendomen tillåter en reglering med en 

nivåskillnad på tre meter, vilket är mycket för en sjö med delvis långgrunda 

stränder. 

Under 2017 genomförs en förstudie som förordar att sjön återfår en fast 

tröskel. Samma år beviljas Västerviks och Vimmerby kommuner ompröv-

ning av gällande vattendom. Omprövningen avser ett treårigt avsteg från 

gällande vattenhushållningsbestämmelser. 

Några viktiga steg i processen under 2018 

 18 januari: styrgruppen uppdrar åt arbetsgruppen att ta fram förslag på 

permanent lösning med naturlig tappning liksom att undersöka finan-

sieringsmöjligheter och ta fram underlag för MKB med olika alternativ.  

 26 juni: länsstyrelsen fattar beslut om LONA-bidrag som ska användas 

till att ta fram ny vattendom och anlägga en sjötröskel enligt ”Förstudie 

för sjön Yxern”. 

 30 juli: en uppföljning av musselinventeringen 2016 visar att de mycket 

låga vattennivåerna sommaren-hösten 2016 fick mycket stora konsek-

venser för musselbestånden i sjön. 

 Vid elprovfiske 2018 i Yxeredsån fångades ingen öring. 

 7 november – kontrollprogrammet godkänns av länsstyrelsen 

 

Den 11 april 2019 hålls avgränsningssamråd med länsstyrelsen och samma 

dag hålls samråd med sakägare och allmänhet i Frödinge.  

Förhoppningen är att beslut om en ny vattendom meddelas senast under 

hösten 2020.   

___________________ 
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§ 101 Dnr 2019/000241 260 

Information om efterbehandling av förorenad mark i 
Södra Vi 

Sammanfattning 

Anders Karlsson från miljö- och byggnadsförvaltningen berättar om det 

förorenade före detta industriområdet i Södra Vi och det saneringsarbete som 

ska genomföras. 

På området kring Löteborg har träindustriverksamhet bedrivits sedan 1908. 

Senast verksamma företag var Stabsuecia Södra Vi AB (1995 – 2011) som 

också låtit utföra mark- och vattenundersökningar i området. Slutlig åtgärds-

utredning och riskvärdering lämnades in till länsstyrelsen 2015. 

Övergripande åtgärdsmål 

1. Området ska kunna användas som industriområde utan oacceptabla 

hälsorisker för människor som arbetar inom området eller för vuxna och 

barn som besöker området. 

2. Föroreningarna inom området ska inte påverka möjligheterna att använ-

da sjön Krön för fiske och rekreation eller påverka dess naturvärden 

negativt. 

3. I framtiden ska det vara möjligt att i närområdet använda grundvattnet 

för dricksvattenändamål utan hälsorisk. Spridning av föroreningarna ska 

inte leda till att dricksvattennormen överskrids i grundvattnet ca 200 m 

nedströms källtermen. 

4. Marken inom det aktuella området ska uppfylla de krav på ekologiska 

funktioner som den planerade markanvändningen kräver. 

Kostnaderna för att sanera området är totalt drygt 72 miljoner kronor, 

inklusive utredningskostnader. Stabsuecia står för 46 % och statsbidrag för 

54 % av kostnaden. 

Statsbidraget kan förväntas betalas ut tidigast under 2021. Länsstyrelsen har, 

efter kommunens begäran 2015 (förnyad 2018), begärt att Sveriges Geolo-

giska Undersökningar (SGU) tar på sig huvudmannaskapet för projektet. 

Vimmerby kommun behöver ha beredskap för att ingå i en styrgrupp, men 

också fundera kring områdets framtida användning.  

___________________ 
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§ 102 Dnr 2019/000024 101 

Kommundirektören informerar 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram informerar kommunstyrelsens om 

 

 diskussion pågår kring VTT-lokalerna. 

 rekryteringen av ny VD till Vimarhem är i sitt slutskede med riktigt bra 

sökanden ”i final” 

 rekryteringen av ny samhällsbyggnadschef efter Miklós Hatházi är 

inledd och annonsering kommer att ske inom kort 

 koncernledningen har haft två utvecklingsdagar (sker två gånger/år) med 

diskussioner om hur vi samverkar på bästa sätt; känslan är bra 

 Ledningsprogram 11 har startat med blandade grupper och representan-

ter från samtliga förvaltningar; många entusiastiska, duktiga och 

motiverade deltagare lovar gott för framtiden 

 Ledarforum: Besök av Ingela Nilsson Nachtweij och Ola Gustafsson, 

därefter tema digitalisering, kompetensförsörjning och ett par chefer 

som berättar om sina ledarutmaningar 

 den 11 april deltar kommundirektören i en heldag med ITSAM; flera 

viktiga frågor står på dagordningen för att få så stor utväxling som 

möjligt 

 i Stadshuset ses alla rum över; många åtgärder kommer att krävas, men 

ännu för tidigt att säga något om kostnader 

 fortsatta diskussioner krävs för att tydliggöra ansvarsfördelningen 

mellan VEMAB och samhällsbyggnadsavdelningen beträffande frågor 

om vatten och avlopp 

      

 

___________________ 
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§ 103 Dnr 2019/000070 111 

Aktuellt inom näringslivet 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef informerar om genomförda företagsbesök 

och läget inom kommunens näringsliv. 

 

 vid samtliga företagsbesök ställs frågan om hur företaget ser på att låta 

den personal som ev vill verka som deltidsbrandman; alla hittills 

tillfrågade är positiva till detta 

 bilden är att det är fortsatt högtryck i det lokala näringslivet med flera 

stora investeringar på gång; BoKlok, till exempel, kommer att investera 

ca 240 miljoner kronor de närmaste 2-3 åren 

 företagargalan genomfördes på ett mycket lyckat sätt den 22 mars; på 

kommande galor ska någon programpunkt också ägnas åt framåt-

blickande 

 Thomas Svärd är invald i Vimmerby Handels styrelse 

 ekonomiutbildning för mindre företag genomförs av Bonanza med stöd 

av Sparbanksstiftelsen 

 de politiker som deltar vid företagsbesöken får beröm från företagen för 

det intresse som visas och de relevanta och kompetenta frågor som ställs 

 

___________________ 
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§ 104 Dnr 2019/000047 00 

Utvecklingsavdelningen informerar 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef informerar om utvecklingsavdelningens 

arbete. 

 

 möte i Locknevi inom ramen för Allas Vimmerby – 3 fokusområden – 

kommunicera med övriga utvecklingsgrupper 

 föreningsmöte 27 mars i Plenisalen; 65 personer representerade 45 

föreningar i kommunen 

 Mukono på besök 12 – 17 maj (inte bekräftat); Mukono i Uganda är ett 

kommunalt partnerskap med stöd av Sida via International Centre for 

Local Democracy (ICLD) 

 börjat planering för besök från Joniskis, vänort i Litauen sedan 1994 

 Fabriken fortsätter arbetet med Nationaldagsfirandet samt planering av 

Bullerby-dagen   

 begagnatmarknaden på Folkhögskolan i helgen var välbesökt – Fritids-

bibblan var där 

 Kulturskolan: 29 sökande på förstahandsval till dansprofilen, vilket är 

ett glädjande rekord 

 påminnelse om kommunstyrelsens resa den 12 juni 

 Almedalsveckan 2 juli; företagarna + Vimmerby kommun (tjänstemän + 

politiker) 

      

 

___________________ 
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§ 105 Dnr 2019/000044 00 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 

Sammanfattning 

Miklós Hatházi, samhällsbyggnadschef informerar om arbetet inom 

samhällsbyggnadsavdelningen. 

 

 på en övergripande nivå går det bra 

 går bra på gatusidan; sandupptagningen går som den ska; viss oro 

beträffande gatubelysning på grund av ökande elpriser 

 lokalvården fungerar bra, men viss oro för ökade kostnader till följd av 

nytt serviceavtal 

 på kostsidan håller budget trots ökade livsmedelspriser 

 när det gäller räddningstjänsten sker utbildning av nya deltidsbrandmän; 

nya ansökningar kommer, men lite svårare i Vimmerby 

 också på fastighetssidan finns viss oro beträffande de stigande elpriser-

na; en fastighetsingenjör har sagt upp sig och behöver temporärt ersättas 

av konsult 

 beträffande skolskjutsverksamheten är det svårt att säga något innan 

hösten då det finns mer information om behov 

 ny driftschef på gata börjar den 2 maj     

 

___________________ 
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§ 106 Dnr 2019/000209 011 

Handlingsprogram gällande transportinfrastruktur och 
föreslagen beslutsgång, Region Kalmar län 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Ingela Nilsson Nachtweij (C) informerar kort 

om den process som inletts i Region Kalmar län för att utveckla ett hand-

lingsprogram för transportinfrastrukturen i regionen. 

Vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 april 

presenteras ett tidigt utkast till handlingsprogram (inte ännu politiskt 

processat) samtidigt som synpunkter meddelas representanter från Region 

Kalmar län.  

Handlingsprogrammet kommer att, efter ett remissförfarande, beslutas först i 

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

Kommunstyrelsen får rapport på kommande möte.     

___________________ 
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§ 107 Dnr 2019/000160 822 

Nya bryggor Nossen  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar 240 tkr för att byta bryggorna på den kommunala 

badplatsen Nossen. 

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommuns samhällsbyggnadsavdelning driftar eller har skrivit 

avtal med föreningar som sköter drift och underhåll av kommunens åtta 

kommunala badplatser. Vid senaste inventeringen av bryggorna visade sig 

många bryggor vara så gamla och slitna att behovet av att köpa in nya finns.  

I flera andra kommuner bland annat Jönköping och Kinda har man nyligen 

köpt in bryggor av aluminium istället för trä. Båda kommunerna upplever att 

aluminiumbryggorna är säkra och mer lätthanterliga, men framförallt att de 

bidrar till minskad drift och underhåll.  

Utvecklingsavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen vill därför börja 

köpa in aluminiumbryggor till badplatsen i Nossen och därefter utvärdera 

dessa. Om resultatet blir bra så planeras under de kommande 3-4 åren att 

byta samtliga bryggor på våra kommunala badplatser.  

Utredningen av bytet av bryggor har tagit barnkonventionen i beaktande. 

Finansiering 

Finansiering sker via samhällsbyggnadsavdelningens investeringskonto 

”särskilda arbeten” för 2019 

      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsutskottet 2019-03-12 § 18 Nya bryggor 

Nossen 

Tjänsteskrivelse - Nya bryggor Nossen 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen      

___________________ 
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§ 108 Dnr 2019/000168 821 

Vimmerby tennisklubb - mark vid tennishallen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram 

ett avtal med Vimmerby Tennisklubb.      

 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Ledamöterna från (S) reserverar sig mot beslutet.  

      

Sammanfattning 

Ordföranden i styrelsen för Vimmerby Tennisklubb, Bengt Westrin, skrev i 

brev daterat 2018-09-05 till kommunstyrelsen att klubben arbetar med ett 

energiprojekt som syftar till att installera solceller på tennishallens tak. 

Tennisklubben önskar även arbeta med ett miljöprojekt, som syftar till att 

bygga ut tennishallen med plats för två padeltennisbanor och eventuellt en 

badmintonbana. Miljöprojektet förutsätter bidrag och sponsring. 

Av brevet framgår att tennishallen ägs av tennisklubben, men att kommunen 

äger marken den står på. Tennisklubben önskar kunna låna medel till de två 

projekten, och därför önskar tennisklubben äga marken som fastigheten står 

på. Om marken kan användas som säkerhet, ger banken bättre lånevillkor. 

Mot bakgrund av detta, ber tennisklubben kommunstyrelsen att skänka 

marken i anslutning till Tennishallen, eller sälja den till ett "symboliskt" pris. 

Det finns också ett alternativ i form av tomträtt. 

Bedömning 

Utvecklingsavdelningen ser två tänkbara alternativ: 

Alternativ 1 

Att skriva ett arrendeavtal med föreningen på minst 10 år så att de har möj-

lighet att söka lån och bidrag till investeringen. Fördelen med alternativet är 

att vi gör som vi tidigare gjort med andra ytor där idrottsföreningar vill göra 

investeringar i sin anläggning, utan att äga marken. Väljer kommunen att i 

det här fallet sälja marken till tennisklubben så öppnar vi en möjlighet för 

fler föreningar att ansöka om att få köpa loss mark där de idag arrenderar av 

kommunen.  

Ett ytterligare argument till att kommunen skulle skriva ett avtal istället för 

att sälja marken, är att kommunen äger stora delar av marken runt om 
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tennisklubben och en konsekvens av att sälja en bit av denna innebär att vi 

styckar upp en annars sammanhängande yta som i en framtid eventuellt kan 

vara av intresse för kommunen att ha kvar beroende på utveckling.  

Blir beslutet att kommunen skriver att arrendeavtal med föreningen anser 

utvecklingsavdelningen att arrendekostnaden bör vara subventionerad enligt 

liknande avtal då avtalsparten är en ideell idrottsförening utan eget 

vinstintresse.  

Alternativ 2 

Att sälja/skänka den efterfrågade marken till tennisföreningen. Detta mot 

bakgrund av att det idag redan står en befintlig anläggning på marken och att 

omkringliggande mark som tennisklubben efterfrågar inte kan användas i 

något annat syfte för kommunen i nuläget. En försäljning till föreningen 

skulle kunna fylla en funktion, både för föreningen och för kommunen, om 

den nyttjas till medborgarnas fördel, i det här fallet mer aktivitetsyta för en 

aktivare fritid.   

Kommunen skulle med detta alternativ inte ha något driftsansvar för ytan 

som idag bland annat innebär att beskära träd vid behov.  

Skulle detta alternativ förordas från mark och exploatering är det utveck-

lingsavdelningens åsikt att marken skänks alternativt säljs till symboliskt pris 

med samma argument som ovan. 

      

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ge samhällsbygg-

nadsavdelningen i uppdrag att ta fram ett arrendeavtal med Vimmerby 

Tennisklubb.      

 

Beslutsgång 

Marie Nicholson (M) föreslår att ”arrende” tas bort i beslutsformuleringen, 

till förmån för endast ”avtal”. 

Ordförande ställer ursprungsförslaget om arrendeavtal mot endast avtal och 

finner att kommunstyrelsen bifaller det senare. 

     

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Vimmerby Tennisklubb 

      

___________________ 
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§ 109 Dnr 2018/000102 869 

Litterär nod Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. anta förstudien till Litteraturnoden 

2. anta uppdraget att bilda en regional Litteraturnod i Vimmerby 

3. ge styrgruppen i uppdrag att gå vidare och utreda de två organisations-

förslagen som förstudien förordar: nybildad stiftelse eller en ideell 

förening som äger ett aktiebolag 

4. ge styrgruppen i uppdrag att starta rekrytering av en tjänst som strateg 

och utförare av verksamhet för Litteraturnoden 100 % 

5. kommunen tar arbetsgivaransvaret till dess organisationsformen är utredd 

och formaliserad 

6. kommunen går in med egna insatser som lokaler, arbetsplats, dator och 

telefon, vid sidan av grundfinansieringen från Region Kalmar län 

7. ställa sig bakom förslaget att förlänga Erica Månssons uppdrag för 

Litteraturnoden mars-oktober 50 %, för de arbetsuppgifter som finns 

angivna nedan 

8. ge Ola Gustafsson (KD), Jacob Käll (C) och Peter Högberg (S) i uppdrag 

att utgöra styrgrupp för Litteraturnoden till dess att organisationen är satt. 

Avstämning ska ske i september om styrgruppens fortsatta arbete efter 

oktober månads utgång. Till styrgruppen adjungeras lämplig tjänsteman 

9. styrgruppen får fatta beslut inom ramarna för Litteraturnoden      

      

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har unika möjligheter att utveckla verksamhet kring 

litteratur och författarskap. Kopplingen till Astrid Lindgren och hennes 

författargärning genomsyrar Vimmerby kommun och har stor betydelse, inte 

bara för kommunen, utan även regionalt, nationellt och internationellt.  

Vimmerby kommun har fått Region Kalmar läns uppdrag att forma ett 

litteraturuppdrag för regionen. Utredningen har därefter genomförts av 

Nilsson & Månsson AB under perioden september 2018 till och med mars 

2019. I uppdraget ingick att göra en resursbeskrivning med behov, tillgångar, 
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möjliga finansieringskällor, partners och möjlig framtida organisation. 

Vidare ingick att ta fram en kortsiktig och långsiktig handlingsplan. 

Den litterära satsningen ges strukturen av en nod med ett centrum och ett 

flertal satelliter och samarbeten i Kalmar län. Huvudplaceringen är i 

Vimmerby, men satsningen är uttalat regional. En främsta inriktning ges, 

genom kopplingen till Astrid Lindgren, inom barn- och ungdomslitteratur. 

Det hindrar inte att all typ av litteratur och författare även inom andra genrer 

stimuleras och lyfts fram. 

Utredningen föreslår en organisation för satsningen i form av en nybildad 

stiftelse eller en ideell förening som äger ett aktiebolag. I stiftelsen/bolaget 

ligger samordning av Litteraturnoden i form av två tjänster som litteratur-

utvecklare. Här bör Vimmerby kommun fungera som arbetsgivare genom ett 

avtal med aktuell organisation. Samarbetet med Regionbiblioteket i Kalmar 

och Astrid Lindgren AB bör formaliseras i en referensgrupp. 

Målgrupper för noden är författare, allmänhet, i synnerhet barn och unga, 

forskare samt andra litterära aktörer så som förlag och illustratörer. 

Huvudfunktionerna i noden utgörs utöver den fysiska och digitala platt-

formen i Vimmerby av ett antal ytterligare funktioner. I funktionerna ligger 

ett antal insatser, samarbeten och aktörer. 

Satsningen är långsiktig och befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Aktiviteter 

inom noden kommer att utvecklas successivt. Därför har utredningen valt att 

lägga förslag på aktiviteter uppdelat på kortare och längre sikt. Några av de 

föreslagna aktiviteterna på kortare sikt görs för att synliggöra satsningen i ett 

tidigt skede för att förstärka förankringen. 

En viktig förutsättning är att etablera ett samarbete mellan noden och 

regionala kulturinstitutioner, utbildningsanordnare, föreningar och enskilda 

aktörer för att stimulera aktiviteter kring litteratur. Litteraturutvecklarna i 

noden ska inte i första hand själva arrangera utan istället samordna och 

stimulera aktiviteter i länet. 

Utredningen föreslår att nodens verksamhet startar formellt 1 januari 2020, 

men att verksamhetens arbetsformer noga planeras och struktureras under 

2019 då också en första barnlitteraturfestival anordnas. 

 

Finansiering 

Grundfinansiering sker genom Region Kalmar läns satsning på litteratur 

utifrån prioriteringarna i kulturplanen. Vimmerby kommun medfinansierar 

och stöd söks också från Statens Kulturråd, för såväl nodens utveckling som 

för enskilda aktiviteter. För att få kontinuitet och långsiktighet är målet att 
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litteraturnoden inryms som permanent aktör inom ramen för kultursam-

verkansmodellen. I vilken mån sponsorer kan utgöra ett tillskott är ännu 

oklart, men detta är en möjlighet. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. anta förstudien till Litteraturnoden 

2. anta uppdraget att bilda en regional Litteraturnod i Vimmerby 

3. ge styrgruppen i uppdrag att gå vidare och utreda de två 

organisationsförslagen som förstudien förordar: nybildad stiftelse eller 

en ideell förening som äger ett aktiebolag 

4. ge styrgruppen i uppdrag att starta rekrytering av 1 tjänst som strateg 

och utförare av verksamhet för Litteraturnoden 100 % 

5. kommunen tar arbetsgivaransvaret till dess organisationsformen är 

utredd och formaliserad 

6. kommunen går in med egna insatser som lokaler, arbetsplats, dator och 

telefon, vid sidan av grundfinansieringen från Region Kalmar län 

7. ställa sig bakom förslaget att förlänga Erica Månssons uppdrag för 

litteraturnoden mars-oktober 50%, för de arbetsuppgifter som finns 

angivna nedan 

8. utse Ola Gustafsson (KD), Jacob Käll (C) och Peter Högberg (S) i 

uppdrag att utgöra styrgrupp för Litteraturnoden till dess att 

organisationen är satt. Avstämning ska ske i september om styrgruppens 

fortsatta arbete efter oktober månads utgång 

9. styrgruppen får delegation för beslut inom ramarna för Litteraturnoden 

   

Beslutsgång 

Jakob Käll (C) yrkar att punkt 8 i förslaget till beslut kompletteras med 

meningen. ”Till styrgruppen adjungeras lämplig tjänsteman”. 

Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ola Gustafsson (KD) föreslår att punkt 9 i förslaget till beslut omformuleras 

till: ”styrgruppen får fatta beslut inom ramarna för Litteraturnoden” 

Ordförande ställer det ursprungliga förslaget till formulering av punkt 9 mot 

Ola Gustafssons förslag och finner att det är bifall för Ola Gustafssons 

förslag. 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 22(60) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

I övrigt finner ordförande att det är bifall till det ursprungliga förslagets sju 

första punkter.   

    

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 110 Dnr 2018/000617 17 

Räddningstjänst samverkan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner ”Avtal om räddningstjänstsamverkan avseende 

räddnings- och säkerhetsskyddschef” med Västerviks kommun 

      

Protokollsanteckning 

Lars Johansson (V) anmäler följande anteckning till protokollet: 

 

”Det finns i AUs protokoll ett särskilt påpekande att lösningen med tillfällig 

räddnings- och säkerhetsskyddschef ska ske ”inom ram”. När jag på dagens 

möte ställde frågor om konsekvenserna av att 60 % tjänstgöring på Rädd-

ningschef försvinner med föreliggande avtal blev svaret att kommunen 

kommer köpa in de tjänster som behövs för att klara våra behov, om möjligt 

från Västervik för 450 kr/h. Då tidigare räddningschef till stor del arbetat 

konkret som räddningsledare och räddningschef i beredskap är min bedöm-

ning att dessa behov kommer vara stora, särskilt om vi får en lika svår 

sommar med skogsbränder som 2018. Risken för ökade kostnader är stor. 

Någon plan eller bedömning kring detta finns inte, eller meddelades åtmin-

stone inte av KSAU eller kommundirektör på mötet. Jag finner det allvarligt 

att de ekonomiska konsekvenserna av den lösning som nu presenteras tas så 

lätt på. Samtidigt ställer jag mig bakom avtalet eftersom det är den enda 

lösning för kommunens behov av räddningstjänst- och säkerhetsskyddschef 

som har presenterats.”  

      

Sammanfattning 

Bakgrund 

Räddningschefen i Vimmerby, Stefan Larsson, slutar sin anställning i mitten 

på april i år. Stefan var även utsedd av kommunen att vara säkerhetsskydds-

chef.  

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska i kommunen finnas en räddnings-

chef.  

Säkerhetsskyddsförordningen och säkerhetsskyddslagen kräver att det i 

kommunen ska finnas en säkerhetsskyddschef. 

Enligt framlagt förslag köper Vimmerby kommun tjänster för räddningschef 

respektive säkerhetskyddschef under perioden 2019-04-17 till 2019-12-31.  
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Uppdragsbeskrivningen för levererade tjänster framgår av bifogat ”Avtal om 

räddningstjänstsamverkan avseende räddnings- och säkerhetsskyddschef” 

Inom ramen för detta avtal finns möjlighet för Vimmerby kommun att vid 

behov köpa ytterligare personella resurser för att kunna fullgöra Vimmerby 

kommuns uppdrag.   

Avtalstid 

Detta avtal gäller fr.o.m. 2019-04-17 t.o.m. 2019-12-31 därefter krävs ett 

nytt avtal.  

Vid uppsägning av detta avtal har Vimmerby kommun att iaktta en uppsäg-

ningstid om en (1) månad och Västerviks kommun att iaktta tre (3) månader. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Finansiering 

Sker inom ram.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Räddningstjänst samverkan 

Förslag avtal Vimmerby – Västervik angående samverkan angående 

räddnings- och säkerhetsskyddschef 

      

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

HR-avdelningen 

 

 

___________________ 
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§ 111 Dnr 2019/000153 011 

Utökat verksamhetsområde pga nytt bostadsområde 
Nosshult 2018-09-24 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, i enlighet med Vimmerby 

Energi & miljö AB:s beslut, att 

 

1. verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 

för Vimmerby tätort utökas för redovisade bebyggelseområden i 

detaljplanen 0884-P432 

2. område för naturmark i detaljplan 0884-P423 skall ingå i det utökade 

verksamhetsområdet dock endast för dagvattenhantering; samt 

3. föreslagna ändringar av verksamhetsområdet för VA ska gälla så snart 

kommunfullmäktiges beslut i ärendet vunnit laga kraft 

 

Sammanfattning 

Kommunens exploatering för nytt bostadsområde på fastigheten Nosshult 

1:1 i anslutning till sjön Nossen innebär ett behov av att utöka nuvarande 

verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen för 

Vimmerby tätort. Verksamhetsområdets utökning i det nya bostadsområdet 

omfattar vattenförsörjning, spillvattenavlopp och dagvattenhantering. Det 

nya exploateringsområdet omfattar ett 40-tal nya bostadstomter med olika 

upplåtelseformer.  

      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-19 § 68 

Förslag utökat verksamhetsområde, Vemab, 2018-09-24 

Vemab styrelseprotokoll 2018-09-19 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 112 Dnr 2017/000443 214 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Höder, Vimmerby 
kommun - antagande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar, i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens 

beslut, detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Höder, Vimmerby kommun, 

till kommunfullmäktige för antagande. 

  

Sammanfattning 

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

snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är 

utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i tätorten. 

Detaljplanen har varit på samråd och granskning under första kvartalet 2019. 

Yttranden från åtta olika instanser kom in under samråds- och gransknings-

tiden. Yttrandena föranledde inga ändringar av planhandlingarna inför 

antagandet. 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas i enlighet med gransknings-

utlåtandet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-13 § 36/2019 

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Höder, Vimmerby kommun 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 113 Dnr 2017/000556 214 

Detaljplan för delar av Vimmerby 3:3, Vimmerby 
kommun (uteserveringar)  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar, i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens 

beslut, detaljplan för delar av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun, till 

kommunfullmäktige för antagande.  

 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att legalisera markupplåtelse för enskild 

verksamhet. 

Detaljplanen har varit på samråd och granskning under första kvartalet 2019. 

Yttranden från fem olika instanser kom in under samråds- och gransknings-

tiden. Yttrandena föranledde inga ändringar av planhandlingarna inför 

antagandet. 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas i enlighet med gransknings-

utlåtandet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-13 § 37/2019 

Detaljplan för delar av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. 

  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 114 Dnr 2017/000116 214 

Detaljplan Ny förskola Skyttehagen del av Vimmerby 
3:3 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen häver samhällsbyggnadsavdelningens uppdrag att i 

samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen ta fram utformning av ny 

förskola på del av Vimmerby 3:3, Skyttehagen i Vimmerby  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har av barn- och utbildningsnämnden fått underlag inför 

planering av ny förskola. Enligt kravspecifikationen ska förskolans byggnad 

vara en fristående byggnad med 10 avdelningar i grupper med gemensam 

entré för två avdelningar. 

Kommunstyrelsen har tidigare behandlat ärendet och givit samhällsbygg-

nadsavdelningen i uppdrag att beställa detaljplan för området Vimmerby 3:3, 

Skyttehagen i Vimmerby.  

Den nya politiska majoriteten efter valet 2018 vill att lokaliseringen av den 

nya förskolan ska vara på Nybbleområdet. Förskolan som ska planeras ska 

vara avsedd för 120 barn.  

Detaljplanen förväntas få laga kraft under sommaren 2019.  

Planering och förstudie för den nya förskolan påbörjas parallellt med 

slutfasen av detaljplanearbetet.   

Beslutet behöver ingen finansiering 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2019-03-26 § 33 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

___________________ 
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§ 115 Dnr 2019/000228 291 

Byggnation av förskola Nybble 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att i sam-

arbete med barn- och utbildningsförvaltningen ta fram utformning av ny 

förskola på del av Vimmerby 3:3, Nybble i Vimmerby enligt barn- och 

utbildningsnämndens underlag för planering av ny förskola för 120 barn 

      

Reservationer 

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

      

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har av barn- och utbildningsnämnden fått underlag inför 

planering av ny förskola. Enligt kravspecifikationen och den politiska 

majoritetens krav ska förskolans byggnad vara en fristående byggnad för 120 

barn. 

Samhällsbyggnadsavdelningen ska i samarbete med barn- och utbildnings-

förvaltningen ta fram planering och förstudie för utformning av den nya 

förskolan. 

Enligt förda diskussioner i kommunstyrelsens arbetsutskott ska planerings-

arbetet påbörjas omgående och pågå parallellt med detaljplanearbetet. 

Planeringsarbetet är nödvändigt för att kunna komma igång med detaljplane-

ringen och byggnationen fortast möjligt när detaljplanen på Nybble får laga 

kraft. 

Finansiering ska ske med likvida medel genom att ta i anspråk avsatta medel 

för förskola i investeringsplanen för 2019.      

 

Beslutsgång 

Helen Nilsson (S) yrkar på att beslutet ska formuleras ”… ny förskola med 

10 avdelningar för 150 barn.” Lars Johansson (V) ställer sig bakom Helen 

Nilssons yrkande. 

Ordförande ställer ursprungsförslaget ”ny förskola för 120 barn” mot Helen 

Nilssons förslag ”ny förskola med 10 avdelningar för 150 barn” och finner 

att det är bifall till ursprungsförslaget. 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Barn- och ungdomsförvaltningen 

 

___________________ 
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§ 116 Dnr 2019/000220 253 

Försäljning av mark Vendledal 2 del av Vimmerby 3:3 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. uppdra till mark- och exploateringsenheten att låta reglera fastigheterna 

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

markområde som enligt detaljplanen kan bebyggas med bostäder. 

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

låta försälja ovanstående markområde 

3. försäljningen ska ske på öppna marknaden genom budgivning 

4. utgångspriset ska vara självkostnadspris för Vendledal 2, värderat pris 

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

med gatubelysning.  

5. anbudsgivare ska i anbudet presentera hur man avser exploatera områ-

det, samt tidsplan för exploateringen. Kommunen förbehåller sig fri 

prövningsrätt.  

Sammanfattning 

Vimmerby kommun köpte 2017 fastigheten Vendledal 2. Syftet med köpet 

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

skapa möjlighet att bygga flera bostäder. 

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

området för att möjliggöra utökad bostadsbebyggelse på Vendledal 2 samt 

del av Vimmerby 3:3.   

Samhällsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att det område som enligt 

planen är avsett för bostadsbebyggelse kan säljas för ändamålet.  

Kostnader för vatten och avlopp, med mera samt kostnaden för 

lantmäteriförrättningar i samband med köpet betalas av köparen.  

För att möjliggöra byggnation enligt planförslaget krävs även att en 

fastighetsreglering görs mellan fastigheterna Vendledal 2 och Vimmerby 

3:3.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-19 § 25 

Tjänsteskrivelse - Försäljning Vendledal 2 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen      

 

___________________ 
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§ 117 Dnr 2017/000426 214 

Blåsekulle-parken/Vattentornsgatan/Domaregatan, 
Vimmerby kommun.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återkallar detaljplaneuppdraget för Blåsekulle-parken/ 

Vattentornsgatan/ Domaregatan. 

      

Reservationer 

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

     

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-27 (§ 169 Dnr 

2017/000263 21) att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag, att av 

miljö- och byggnadsnämnden, beställa detaljplaneuppdrag enligt särskild 

upprättad lista. 

Där utrymme finns ska kommunal verksamhet möjliggöras i detaljplaneupp-

draget. Arbetsutskottet beslutade att gå vidare med 15 områden, bland annat 

Blåsekulle-parken/Vattentornsgatan/ Domaregatan. 

     

Beslutsgång 

Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till förslaget. Peter Högberg (S) och Lars 

Johansson (V) yrkar avslag på förslaget. 

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att det är 

bifall till Ola Gustafssons yrkande, dvs bifall till förslaget.  

Votering begärs och verkställs. 

Omröstningsresultat 

Med sju ja-röster för förslaget om att återkalla detaljplaneuppdraget för 

Blåsekulle-parken och fyra nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla 

förslaget att återkalla detaljplaneuppdraget. 
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Beslutsunderlag 

SBU protokollsutdrag 2019-02-26 § 21 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 

Blåsekulle-parken, Vimmerby kommun. Planuppdrag. 

Beställning av detaljplaner för förtätningstomter i Vimmerby stad 

      

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 

 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Ingela Nilsson Nachtweij (C), ordf  x   

Marie Nicholson (M), 1 vice ordf  x   

Helen Nilsson (S), 2 vice ordf   x  

Anna Svensson (C) Jacob Käll (C) x   

Erik Paulsson (C)  x   

Bo Svensson (C)   x   

Ola Gustafsson (KD)  x   

Peter Högberg (S)   x  

Daniel Nestor (S) Kenneth Björklund (S)   x  

Lars Johansson (V)   x  

Emil Larsson (SD)  x   

Antal röster  7 4 0 
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§ 118 Dnr 2018/000614 024 

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av 
Vimmerby kommun ägda bolag from 2019-01-01 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om arvoden för 

styrelseledamot i av Vimmerby kommun ägda bolagsstyrelser i enlighet med 

”Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun 

ägda bolag” 

      

Reservationer/Protokollsanteckning 

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

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2019-02-05 att låta detta 

ärende utgå, då bestämmelserna för inte minst pensionsavsättningar behövde 

mer beredning. 

Ärendet denna gång begränsas till arvodesfrågan och förslag till ändrat 

arvode för ordförande och vice ordförande i de kommunala bolagens 

styrelser. 

Enligt förslaget höjs ordförandes arvode från 20 % till 25 % av arvodet för 

kommunstyrelsens ordförande. Arvodet för vice ordförande i bolagsstyrelse 

höjs från 20 % till 25 % av arvodet för bolagets ordförande. 

I förslaget ingår också att arvode inte utgår för justering av protokoll. 

Frågan om pensionsavsättningar bereds vidare. 

 

Beslutsgång 

Lars Johansson (V) yrkar på oförändrade arvoden (20 % av arvodet till 

kommunstyrelsens ordförande). (S) och (SD) ställer sig bakom Lars 

Johanssons yrkande. 

 

Ordförande ställer Lars Johanssons yrkande mot förslaget om förändrade 

arvoden och finner att det är bifall för arvoden enligt ursprungsförslaget.  

      



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 36(60) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Arvoden till styrelseledamot i av kommunen ägda bolag 

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun 

ägda bolag 

      

Beslutet skickas till 

Bolagsstyrelser 

HR-avdelningen 

Administrativa avdelningen 

      

 

___________________ 
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§ 119 Dnr 2016/000193 109 

Motion om kombinerad papperskorg och askkopp i 
Storebro 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

papperskorg och askkopp vid busshållplatsen i Storebro centrum, då 

kommunen inte är väghållare vid hållplatserna.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har väckt en motion om att sätta upp en kombinerad 

papperskorg och askkopp i Storebro. Vid busshållplatsen mittemot affären i 

Storebro är det fullt med cigarettfimpar och annat skräp som ligger på 

backen. Det är inte bra för miljön, djur eller människor och det ser heller inte 

trevligt ut.  

Sverigedemokraterna vill att kommunstyrelsen får i uppdrag att titta på 

möjligheten att sätta upp en kombinerad askkopp/papperskorg vid busshåll-

platserna i Storebro samt att sätta upp papperskorgar vid avfarten ner mot 

Storebro sportklubb på Ringvägen samt på Kungsvägen, Järnvägsgatan och 

Skvalmovägen.  

 

Bedömning 

Uppsättning av papperskorgar och askkoppar vid busshållplatserna i 

Storebro är i första hand en fråga för Trafikverket tillsammans med Kalmar 

Länstrafik. 

Utifrån Storebro IF:s bedömning att det skulle kunna vara lämpligt med 

ytterligare papperskorgar är det lämpligt att kommunen ser över placeringen 

av papperskorgar och hundlatriner i hela Storebro. 

Med utgångspunkt från ovanstående bör den del av motionen som berör 

papperskorg/askkopp vid busshållplatserna avslås, då papperskorgar och 

askkoppar vid busshållplatserna i första hand inte är ett kommunalt ansvar.  

För att utreda frågan om papperskorgar i övriga delar i Storebro kan det vara 

lämpligt att uppdra till gatukontoret att se över antal och placering av 

papperskorgar och hundlatriner i Storebro. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2019-02-26 § 13 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsavdelningen 2019-02-20 

Motion om att sätta upp kombinerad papperskorg och askkopp i Storebro 

  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Motionären 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 120 Dnr 2018/000146 109 

Motion om solelpaneler på kommunal byggnader 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

 

Sammanfattning 

I motionen föreslår Centerpartiet att kommunen investerar 8 mkr under 

perioden 2019-2023 i solceller på kommunala byggnader spridda över hela 

kommunen. 

I kommunens investeringsplan finns redan upptagna medel för att utreda och 

installera solelpaneler. För 2020 finns 250 tkr för att genomföra en studie om 

vilka möjligheter som finns på kommunala byggnader för att installera solel-

paneler med hänsyn taget till effektbehovet i respektive fastighet. År 2021 

finns 1 750 tkr och år 2022 finns 2 000 tkr för installation av solelpaneler.  

Motionären ville påbörja investeringarna redan 2019 och investera totalt 8 

mkr fram till 2023. Det är möjligt om beslut tas för att investeringarna flyttas 

fram ett år och påbörjas redan 2019 med en studie av fastigheterna. Efter att 

studien är klar och vi vet behoven och möjligheterna ska investeringarna 

planeras med en fastställd investeringsplan.  

Kommunen äger ca 120 byggnader. Det kan vara möjligt att montera sol-

celler på flera av dessa. En första översiktlig inventering är gjord av 

kommunens hållbarhetsstrateg. För att kvalitetssäkra materialet anser vi att 

det behövs ett expertutlåtande av en konsult. 

  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2019-02-26 § 20 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsavdelningen 2019-02-22 

Motion om solelpaneler på kommunala byggnader 2018-02-11 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Motionären 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 121 Dnr 2019/000110 109 

Motion om hjälp att söka bostadstillägg med mera 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Reservationer 

Lars Johansson (V) reserverar sig mot beslutet.      

 

Sammanfattning 

Lars Johansson (V) föreslår att Vimmerby kommun aktivt tar kontakt med 

alla personer, 65 +, boende i kommunen och informerar om möjligheten att 

söka bostadstillägg liksom hjälp med att ansöka om tillägget. Han skriver att 

många pensionärer inte känner till att det finns extra inkomster att få. 

Motionären föreslår att alla personer följs upp minst vart tredje år då ny 

ansökan ska lämnas in.  

 

Aktuell situation 

Bostadstillägg för den som fyllt 65 år är ett tillägg till den allmänna 

pensionen och är en del av grundskyddet, liksom garantipensionen. Bostads-

tillägget hanteras av Pensionsmyndigheten. Idag får ca 290 000 (ca 14 %) av 

landets drygt två miljoner pensionärer bostadstillägg. Myndigheten upp-

skattar att ytterligare ca 100 000 pensionärer kan vara berättigade till 

tillägget. Pensionsmyndigheten hjälper den som behöver stöd med ansökan, 

vilken kan göras via myndighetens webb eller på en blankett. Service ges 

också via telefon eller via servicekontor. 

I Vimmerby fanns vid årsslutet 2018 3 879 personer som då var 65 år eller 

äldre, varav 47 % män och 53 % var kvinnor. En försiktig beräkning, 

baserad på nationell statistik, antyder att ca 180 personer i Vimmerby 

kommun kan vara berättigade till stöd, men inte söker sådant.  

För närvarande informerar Vimmerby kommun på sin webbsida (Startsida/ 

Omsorg och hjälp/ Äldre/Bostäder för äldre/ Bostadstillägg) om möjligheten 

att få bostadstillägg. Här finns också hänvisningar och länkar till Pensions-

myndigheten. 
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Bedömning 

Motionärens syfte är i hög grad lovvärt, men förslaget att kommunen ”aktivt 

tar kontakt med alla personer, 65+, boende i kommunen” för att informera 

om möjligheten till bostadstillägg med uppföljning vart tredje år bedöms inte 

genomförbart. Frågan om bostadstillägg är inte heller primärt kommunens 

angelägenhet. Idag finns information om bostadstillägg på kommunens 

hemsida och Pensionsmyndigheten finns närvarande i kommunen genom 

Servicekontoret. 

 

Beslutsgång 

Lars Johansson (V) yrkar bifall till motionen. Ola Gustafsson (KD) yrkar 

bifall till förslaget att föreslå avslag på motionen. 

 

Ordförande ställer de båda yrkande mot varandra och finner att kommun-

styrelsen bifaller förslaget att föreslå avslag på motionen. 

      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-19 § 72 

Tjänsteskrivelse Motion - Hjälp att söka bostadstillägg med mera 

Motion - Hjälp att söka bostadstillägg med mera 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Motionären      

 

___________________ 
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§ 122 Dnr 2018/000145 109 

Motion om digitalisering in i framtiden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla ”Motion om 

digitalisering in i framtiden”.  

 

Sammanfattning 

Motionären beskriver den snabba utveckling som sker inom och genom den 

digitalisering som pågår inom många delar av livet: inom den privata sfären, 

inom vården etc och framhåller att digitaliseringen kräver modern infrastruk-

tur i form av fiberbredband, mobilt bredband etc. 

Motionären föreslår att  

1. kommunen snarast tar fram en digitaliseringsstrategi som beskriver hur 

kommunen ska bli bättre på digitalisering och ligga i framkant vad 

gäller digital teknik och digitalt användande 

2. utreder hur den hanterar IT-frågor inom kommunen både vad gäller 

funktion och kostnader 

 

Digitaliseringsfrågorna har i olika arbetsgrupper inom Vimmerby kommun 

och de kommunala bolagen fått ett allt större fokus de senaste åren. Under 

2018 blev det ett tydligt fokus på frågan inom koncernledningen i Vimmerby 

kommun och sedan hösten 2018 pågår ett koncernövergripande arbete med 

digitaliseringsfrågorna. 

I början av 2019 skapades en digitaliseringsgrupp och till den kopplades en 

styrgrupp. Till digitaliseringsgruppen finns en referensgrupp med medarbe-

tare från respektive förvaltning, samt från de kommunala bolagen. 

Digitaliseringsgruppen ska ta fram prioriterade aktiviteter för att driva det 

kommunövergripande digitaliseringsarbetet framåt. I arbetet beaktas även 

Region Kalmar Läns ”Digitala agenda” och den ses som ett stöd i arbetet. 

I dagsläget är arbetet inte i fas för att påbörja arbetet med en digitaliserings-

strategi utan det arbetet kommer att påbörjas något längre fram. 

I arbetet finns ITSAM med som en part för att stödja frågeställningar och 

svar till dessa. Utöver det koncernövergripande arbetet så sker det även 

arbeten inom ITSAM i olika konstellationer för att driva digitaliserings-

frågorna framåt i verksamheterna.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-19 § 77 

Tjänsteskrivelse - Motion om digitalisering in i framtiden 

Motion (C) om digitalisering in i framtiden 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Motionären 

Administrativa avdelningen      

 

___________________ 
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§ 123 Dnr 2018/000460 109 

Medborgarförslag om att genom uppsökande 
verksamhet, kartlägga och klargöra hur alla våra 
åldringar i kommunen bor och lever 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

med stöd av socialnämndens motivering.  

 

Protokollsanteckning 

Lars Johansson (V) meddelar följande anteckning till protokollet: 

”Intentionen i medborgarförslaget är mycket god, men ambitionen att göra 

hembesök och intervjuer med samtliga äldre är för stor för att kunna bli 

verklighet, lika så som svar på hur de behov och frågor kommer upp i dessa 

intervjuer skulle hanteras. Därför rösar jag emot förslaget, men vill i 

sammanhanget lyfta fram min egen motion om Hjälp att söka bostadstillägg, 

som har samma intention att stärka äldres situation både socialt och 

ekonomiskt, men är betydligt mer avgränsad och därmed genomförbar.” 

     

Sammanfattning 

Göran Schultz föreslår i ett medborgarförslag att kommunen genom upp-

sökande verksamhet kartlägger och klargör hur alla äldre i kommunen bor 

och lever. Samtalen bör handla om boende, leverne, mathållning, ensamhet, 

ekonomi, hisstillgång samt hur den äldre upplever sin situation. 

Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning och kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter remitterat 

förslaget till socialnämnden och utvecklingsavdelningen. 

Det finns ett ansvar för en kommun att hålla sig informerad om de behov 

som finns hos medborgare, men i dagsläget bedriver socialförvaltningen inte 

en uppsökande verksamhet på det sätt som beskrivs i medborgarförslaget. 

Det är ett omfattande uppdrag om alla äldre ska få ett hembesök med 

intervju och samtal, då ca en fjärdedel av kommunens invånare är över 65 år. 

Bedömningen är att socialförvaltningen inte har resurser för ett så omfattan-

de uppdrag. Det finns en mängd fakta och underlag som kan hämtas in via 

medborgarundersökningar och brukarundersökningar, även om det inte är 

riktigt på den nivå som medborgarförslaget avser.  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 45(60) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Remissvar från socialnämnden avseende medborgarförslag om att kartlägga 

och klargöra hur kommunens äldre bor och lever 

Medborgarförslag om att genom uppsökande verksamhet kartlägga och 

klargöra hur kommunens äldre bor och lever     

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Förslagsställaren 

Socialnämnden      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 46(60) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr 2019/000217 109 

Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2019-03-11 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreliggande 

sammanställning av motioner vilkas beredning inte slutförts per 2019-03-11.  

 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej slutförda motioner redo-

visas för fullmäktige i april och oktober. Administrativa avdelningen har 

tagit fram en sammanställning av motioner vilkas beredning inte slutförts per 

2019-03-11.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-19 § 73 

Tjänsteskrivelse - motioner vilkas beredning inte slutförts 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 47(60) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125 Dnr 2019/000216 109 

Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 
2019-03-11 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreliggande 

sammanställning av medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts per 

2019-03-11.  

 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej slutförda medborgarförslag 

redovisas för fullmäktige i april och oktober. Administrativa avdelningen har 

tagit fram en sammanställning av medborgarförslag vilkas beredning inte 

slutförts per 2019-03-11.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-19 § 74 

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 48(60) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 126 Dnr 2018/000548 109 

Motion om medborgarinflytande 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till administrativa avdelningen 

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om medborgarinflytande. 

Hon skriver att Vimmerby kommun, för att höja sitt resultat i SCB:s med-

borgarundersökning "Nöjd-Inflytande-Index" kan införa en möjlighet för 

kommunmedborgare att lämna medborgarförslag digitalt, kallat e-petition. 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår att kommunen inför e-petitioner som en 

naturlig del av Vimmerby kommuns demokratiska process, för att på detta 

sätt öka kommuninvånarnas påverkan och inflytande.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-03-25 § 48 

Motion om medborgarinflytande 

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 49(60) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 127 Dnr 2019/000172 109 

Medborgarförslag om att förebygga psykisk ohälsa 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till socialnämnden 

 

Sammanfattning 

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

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag.  

 

Elisabeth Thorén har lämnat in ett medborgarförslag om att förebygga 

psykisk ohälsa. Hon skriver att självmordsantalen och psykisk ohälsa ökar. 

Elisabeth menar att kommunen för att förhindra onödigt lidande och 

självmord kan upprätta en hemsida med kontaktuppgifter till samtliga 

aktörer från kommun, landsting och frivilliga som arbetar med psykisk hälsa 

för våra kommunmedborgare. Personer med psykisk ohälsa och deras 

anhöriga får då möjlighet att hitta rätt hjälp i ett tidigt skede.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-03-25 § 49 

Medborgarförslag för att förebygga psykisk ohälsa 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 50(60) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 128 Dnr 2019/000193 109 

Medborgarförslag om att Vimmerby döps till Lilla Vi 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 

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

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag.  

 

Kommunmedborgare Rala Gammelfält har lämnat in ett medborgarförslag 

om att Vimmerby döps om till Lilla Vi. Han menar att det namnet är lugnt, 

positivt och har "även en del romantik". 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-03-25 § 50 

Medborgarförslag om att Vimmerby döps till Lilla Vi.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 51(60) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 129 Dnr 2019/000229 109 

Medborgarförslag om att skyndsamt kartlägga och 
åtgärda det bristande vägnätet samt tillhandahålla en 
fungerande underhållsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsavdelningen 

 

Sammanfattning 

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

väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag.  

Roger Sunesson har lämnat in ett medborgarförslag angående vägunderhållet 

i Vimmerby stad. Han skriver att "det är stora hål och gropar i stort sett i 

varenda väg inom stadsgränsen". Han menar att kommunen behöver rusta 

upp vägnätet innan turistsäsongen börjar.  

Roger Sunesson föreslår att "lämplig nämnd utser en arbetsgrupp som 

skyndsamt kartlägger och ser till att åtgärda det bristande vägnätet", samt 

"att lämplig nämnd tillhandahåller en fungerande underhållsplan för vägarna 

så att detta problem minimeras i framtiden". 

Kommunfullmäktige anser att förslaget ska få en förenklad hantering enligt 5 

kap 23 § kommunallagen. Det innebär att fullmäktige överlåter till styrelsen 

eller en annan nämnd att besluta i ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-03-25 § 51 

Medborgarförslag om att skyndsamt kartlägga och åtgärda det bristande 

vägnätet samt tillhandahålla en fungerande underhållsplan 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 52(60) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 130 Dnr 2019/000242 109 

Motion om höjd habiliteringsersättning i Vimmerby 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till socialnämnden.  

 

Sammanfattning 

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

Vimmerby kommun. 

Brukare med insatsen Daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) får habiliteringsersättning. 

Jacob Kant (V) menar att ersättningsnivån för brukare i Vimmerby kommun 

är lägre än för brukare i näraliggande eller jämförbara kommuner. Han 

skriver att kommunen har möjlighet att begära statsbidrag från Social-

styrelsen för att höja ersättningsnivån. Jacob påpekar att Vimmerby kommun 

år 2018 inte begärde allt statsbidrag som vi har möjlighet att få. Han vill nu 

att kommunen begär hela det möjliga beloppet på 532 284 kr i statsbidrag år 

2019, för att därigenom höja habiliteringsersättningen för aktuella brukare.  

Jacob Kant (V) föreslår att Vimmerby kommun ska rekvirera det fulla stats-

bidraget från Socialstyrelsen och med detta höja habiliteringsersättningen till 

en så hög nivå som detta tillåter.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-03-25 § 52 

Motion om höjd habiliteringsersättning i Vimmerby kommun 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 53(60) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 131 Dnr 2019/000179 101 

Val av ledamöter och suppleant till styrelsen för Astrid 
Lindgrens Värld AB för mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom valberedningen förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att utse Jacob Käll (C) till styrelseledamot och Ola 

Gustafsson (KD) till ersättare i styrelsen för Astrid Lindgrens Värld AB för 

perioden 2019-2022.  

 

Sammanfattning 

Astrid Lindgrens Värld är en teaterpark där besökarna kan uppleva Astrid 

Lindgrens sagofigurer i sina riktiga miljöer. Parken, som grundades 1981, är 

belägen i Astrid Lindgrens födelsestad Vimmerby. Astrid Lindgrens Värld är 

ett fristående aktiebolag, som ägs till 91 % av Astrid Lindgren Förvaltning 

AB och 9 procent av Vimmerby kommun. 

Vimmerby kommun utser en styrelseledamot och en suppleant till företagets 

styrelse för respektive mandatperiod. Nuvarande ledamot är Leif Carlsson 

(M) och suppleant är Peter Högberg (S).  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag valberedningen 2019-03-25 § 3 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 54(60) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 132 Dnr 2019/000180 101 

Val av huvudmän till styrelsen för Lönneberga-Tuna-
Vena Sparbank AB för mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom valberedningen förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att utse Örjan Arvidsson (C), Ulf Svensson (C), Emily 

Palenzuela (S) och Lars Johansson (V) som huvudmän i styrelsen för 

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun representeras i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank AB 

med fyra huvudmän. Nomineringar finns nu till dessa poster för innevarande 

mandatperiod.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag valberedningen 2019-03-25 § 2 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 55(60) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 133 Dnr 2019/000166 003 

Ändring i förbundsordning för Samordningsförbundet i 
Kalmar län 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna de föreslagna 

förändringarna i Samordningsförbundets förbundsordning.  

 

Sammanfattning 

Nu gällande förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län är i 

behov av en översyn. Översynen är gjord och förbundsstyrelsen ställer sig 

bakom en reviderad förbundsordning och rekommenderar ägarna att 

godkänna den nya förbundsordningen. 

 

Följande revideringar har gjorts för en mer ändamålsenlig förbundsordning: 

- Landstingets ombildning till Region Kalmar län 

- Förtydligande om vem som kan väljas till in i Samordningsförbundets 

styrelse § 6 

- Byte av tjänstetitel från tjänsteman till förbundschef § 9 

- Byte av avläsningsdatum ang kommuninvånarantal från 1 okt till 1 nov § 13 

- Förtydligande av val av revisorer och samt primärkommunala nämndens 

ombildning till Kommunförbundet i Kalmar län § 17 

- Förtydligande av arvodes- och ersättningsregler § 18 

 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-19 § 70 

Brev: Ändring i förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län. 

2018-12-05 

Ny förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län 2019. 2018-11-

30 

Förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län. 2014-12-01 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 56(60) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 134 Dnr 2019/000039 101 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner anmälan av delegationsbeslut 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut – trafikingenjörens åtgärder, 2019-04-03 

 
      

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 57(60) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 135 Dnr 2019/000017 101 

Meddelanden till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.  

 

Beslutsunderlag 

Lämnas meddelande om följande: 

 Ingela Nilsson Nachtweij (C) är anmäld till KS-ordförandenätverket 

2019 

 Styrelseprotokoll Vimarhem AB 2018-12-12 

 Mötesanteckningar från Inköpscentralens möte 2019-03-07 

 Beslut för avseende detaljplaner för kännedom, Miljö- och 

byggnadsnämnden 

 Protokoll 2019-02-28 Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor 

      

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 58(60) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 136 Dnr 2019/000020 101 

Inbjudningar till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Ingela Nachtweij Nilsson (C) och Niklas Gustavsson (M) deltar i 

referensgruppsmöte 6, 130 kV-projektet Vimmerby-Kisa 

 

Beslutsunderlag 

 Inbjudan till Referensgruppsmöte 6, 130 kV-projektet Vimmerby-Kisa, 

E.ON  

 Skolseminarium: Hur bygger vi en skola med lärandet i fokus? NCC 

Building 

 Budgetdagen 2019, SKL 

 Inbjudan webbsänt seminarium: Ett öppet samtal i demokratins namn - 

två perspektiv som möts, SKL 

 Inbjudan till regional träff om arbetet med Agenda 2030, Region Kalmar 

län 

 
Beslutet skickas till 

Ingela Nachtweij Nilsson (C) och Niklas Gustavsson (M)       

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 59(60) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 137 Dnr 2019/000118 101 

Rapportering från konferenser och sammanträden mm 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade rapporter 

 

Sammanfattning 

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

Hembygds AB samt i möte med Hjälpmedelsnämnden. Beträffande det 

senare ska inte kommunstyrelsens ordförande delta. Nästa möte sker i maj 

och då ska rätt kompetens representera Vimmerby kommun. 

 

Ingela Nilsson Nachtweij har också deltagit i Companions föreningsstämma. 

Companion utbildar gärna i kooperativt företagande. 

 

Ola Gustafsson (KD) har deltagit i möte med Barn- och ungdomsnätverket i 

Kalmar län, vilket handlade om bland annat det faktum att Barnkonven-

tionen blir lag från och med 1 januari 2020. Vimmerby kommun har stark 

kompetens i bland andra Anders Stegeman. 

 

Erik Paulsson (C) meddelar att rapport från Globträdskonferensen i Nairobi 

kommer att lämnas i samband med kommunfullmäktige den 29 april. Erik 

meddelar också att Vimmerby kommun har högt anseende hos ICLD – 

International Centre for Local Democracy som förmedlar medel från Sida till 

de kommuner som vill etablera partnerskap med kommuner i andra av ICLD 

specificerade länder.   

    

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 60(60) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 138 Dnr 2019/000212 000 

Webbinarium om hot och våld (ev) 

Sammanfattning 

Uppmanades kommunstyrelsens ledamöter och ersättare att ta del av SKL:s 

webbinarium om hot och våld. 

 

Länk till webbinarium 

 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/arkiv

politiskstyrning/arkivpolitiskstyrning/sewebbinarieromhothatochvaldmotfort

roendevalda.24962.html 

 

  ___________________ 

 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/arkivpolitiskstyrning/arkivpolitiskstyrning/sewebbinarieromhothatochvaldmotfortroendevalda.24962.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/arkivpolitiskstyrning/arkivpolitiskstyrning/sewebbinarieromhothatochvaldmotfortroendevalda.24962.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/arkivpolitiskstyrning/arkivpolitiskstyrning/sewebbinarieromhothatochvaldmotfortroendevalda.24962.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/arkivpolitiskstyrning/arkivpolitiskstyrning/sewebbinarieromhothatochvaldmotfortroendevalda.24962.html

