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Beslutande Ledamöter 
Jacob Käll (C), Ordförande 
Marie Nicholson (M), 1:e vice ordförande 
Helen Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
Anna Svensson (C) 
Erik Paulsson (C), §§ 69-116 
Bo Svensson (C) 
Ola Gustafsson (KD) 
Peter  Högberg (S) 
Daniel Nestor (S) 
 
Lars Johansson (V), §§ 66-107; §§ 109-116 
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Eva Svensson (C) 
 
 
 
 
Kenneth Björklund (S), §§ 66-73; § 78 
Lis-Astrid Andersson (S), §§ 74-77; §§ 79-116  
 
 

 Ersättare 
Peter Andrae (M) 
Tomas Peterson (M) 
Eva Berglund (S) 
Torbjörn Sandberg (KD) 
Peter Fjällgård (V) 
Petra Anemyr (SD) 
Peter Karlsson (C) 

 

Övriga närvarande §§ 66-116 Carolina Leijonram, kommundirektör; 
Michael Ekström, handläggare/sekreterare 

§§ 69-72 Andreas Horste, samhällsbyggnadschef 

§ 71 Torbjörn Bergström, fastighetschef 

§ 73 Sofia Aust, kvalitetssamordnare, miljö- och 
byggnadsförvaltningen 

§§ 74, 78, 108 Marie Halldén, HR-chef 

§§ 78 Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef; 
Ola Karlsson, barn- och utbildningschef 

§§ 78, 80 Mattias Karlsson, ekonomichef 

 

Protokolljusterare Peter Högberg (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, Vimmerby  

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 66-116 

 Michael Ekström  

 Ordförande 

  

 Jacob Käll  

Protokolljusterare 

  

 Peter Högberg (S)   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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 § 66 Dnr 2020/000003 004 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Peter Högberg (S) att jämte kommunstyrelsens 

ordförande justera dagens protokoll.      

 

___________________ 
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§ 67 Dnr 2020/000008 101 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 

 

Under mötets gång beslutar kommunstyrelsen att lägga till följande ärenden: 

 

§ 75  Krisledningsnämnd i Vimmerby kommun 

§ 108 Omställningsstöd till kommunstyrelsens före detta ordförande 

 

samt att låta följande ärenden utgå: 

 

§ 77 Synpunkter och klagomål kommunstyrelseförvaltningen 2019 

§ 80 Nya telefonnummer 

 

Ärenden § 109-116 behandlades som ett beslut under § 102 Remitteringar av 

motioner och medborgarförslag         

 

___________________    
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§ 68 Dnr 2019/000336 006 

Adjungering av Niklas Gustafsson (M) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att adjungera Niklas Gustafsson (M) till dagens 

möte.      

 

___________________ 
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§ 69 Dnr 2020/000012 00 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 

Sammanfattning 

Andreas Horste, samhällsbyggnadschef, informerar om nya passerkortrutiner 

för Stadshuset; status angående Stadshusets skick och den fysiska arbets-

miljön samt om hanteringen av de ärenden som är kopplade till Henrik 

Samuelssons krav på kommunen. 

 

Passerkort och rutiner 

För närvarande gäller en tillfällig kortrutin som innebär att passerkorten 

släpper in utan att man behöver slå sin kod. Detta för att reducera smitto-

risken. Förtroendevalda med behov av kort kontaktar Jacob Käll (C). 
 

En mer långsiktig kortrutin utvecklas som en del i utvecklingen av Kontakt-

center. 

 

Stadshuset 

Det finns nu en rapport om Status på stadshuset, vilken presenteras för dem 

med Stadshuset som arbetsplats vid möte den 18 mars. 
 

Rapporten visar inte på något alarmerande i meningen att någon del behöver 

utrymmas då alla värden är under gällande gränsvärden. Däremot behöver 

Stadshuset som helhet tas om hand på sikt, varför en långsiktig handlings-

plan ska tas fram som bl a visar på prioriteringar och behovet av resurser. 

 

Henrik Samuelsson 

Alla de ärenden som är kopplade till Henrik Samuelssons krav på kommun-

en gås nu igenom för att få en bra och helhetsbild av läget. Kommunstyrel-

sens arbetsutskott får en presentation av läget 2020-05-05. 
 

Andreas Horste kommer fortsättningsvis att vara kontaktperson för att 

säkerställa konsekventa och tydliga svar. Politiken informeras löpande.   

 

___________________     
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§ 70 Dnr 2017/000409 256 

Tilläggsavtal till befintligt tomträttsavtal, Företagaren 1, 
Östra Ceos, Rautamo Wheel Fashion AB 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tilläggsavtalet mellan Vimmerby 

kommun och Rautamo Wheel Fashion AB.  

 

Sammanfattning 

Andreas Horste, samhällsbyggnadschef, redogör kortfattat för bakgrunden. 
 

Kommunen har upplåtit tomträtt i fastigheten Företagaren 1 genom ett tomt-

rättsavtal upprättat 2014-12-29 till förmån för Rautamo Wheel Fashion AB.  
 

Rautamo har behov av ytterligare mark för sin verksamhet och kommunen 

kan erbjuda cirka 2 668 kvm i anslutning till Företagaren 1 från kommunens 

exploateringsfastighet Vimmerby 3:6.  
 

Tomträtt får endast upplåtas i hel registerfastighet. Ett ändringsavtal avse-

ende utvidgning av tomträttens område med markområdet behöver därmed 

upprättas och Företagaren 1 behöver utvidgas med markområdet genom 

lantmäteriförrättning (fastighetsreglering). Markområdet är i gällande detalj-

plan 0884-P414 utlagt som J1 dvs kvartersmark för industri. 
 
 

Tomträttsavgälden är uppjusterad med en årlig ersättning för markområdet 

med 7,8 kr/m2 som baseras på ett markvärde om 195 kr/m2 och en avgälds-

ränta om 4 % per år på markvärdet.  
 

Kommunen kommer att behöva ansöka och bekosta erforderlig lantmäteri-

förrättning för att utvidga Företagaren 1 med markområdet.  

  

Bedömning 

Kommunen har beslutat att inte upplåta fler tomträtter men denna upplåtelse 

avser ett tillägg till ett befintligt tomträttsavtal. Markområdets kommande 

användning överensstämmer med detaljplanens intentioner. Det finns inga 

planer på att i framtiden kunna använda den mark som nu upplåts till annat 

ändamål. Det finns inga andra kommunala intressen i området som 

motverkas av upplåtelse.  

 

Finansiering 

Ryms inom befintlig mex-budget    
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Beslutsunderlag 

Tilläggsavtal id 62952 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

Miljö- & byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

___________________ 
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§ 71 Dnr 2019/000188 220 

Tillbyggnad/ombyggnad vård- och omsorgsboende 
Södra Vi, Vidala 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att begära och sammanställa 

socialnämndens yttrande avseende driftkostnader på systemhandlingen 

och ta fram förslag på alternativa lösningar. 
 

2. ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att, i samråd med social-

förvaltningen, utifrån sammanställningen skriva fram förslag till beslut 

avseende hur fortsättningen av projektet Vidala ska utformas.  

 

Sammanfattning 

Andreas Horste, samhällsbyggnadschef, inleder och konstaterar bland annat 

att: 
 

 den nu färdiga systemhandlingen visar att investeringen landar på ca 100-110 mkr, 
vilket är nästan det dubbla jämfört med de tidiga bedömningarna 

 den tänkta nya delen har alla förutsättningar att bli bra medan den gamla delen är 
svårare när det gäller att möta dagens krav 

 socialnämnden behöver nu titta på och analysera detta utifrån ett verksamhets-
perspektiv och först därefter bör ett beslut tas om hur projektet ska tas vidare 

 

Ärendet 

Under 2018 fick Fastighetskontoret i uppdrag att påbörja projektet Vidala i 

Södra Vi, med inriktningen att ta fram underlag för att bygga fler lägenheter. 

Projekteringen av Vidala har kommit fram till det skedet att systemhand-

lingen är klar men den påvisar, mot förväntat utfall, kraftigt ökade investe-

ringskostnader. Det beror på flera olika faktorer men främst är det på grund 

utrymmeskrävande ytor vid anslutning till det befintliga huset samt utmanan-

de tomt. Den nya planerade delen ser ut att kunna bli en bra lösning, vilket 

beror mycket på att när man bygger nytt och kan anpassa efter verksamhe-

tens behov direkt, blir det billigare. En utvärdering av projektets framtida 

utformning tillsammans med Socialförvaltningen bör inom kort utföras för 

att hitta rätt inriktning och framtid. 

 

Barnkonventionen 
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Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas 

med respekt och att få komma till tals. Bedömningen är att beslut i ärendet 

inte påverkar barnens rätt. 

 

Finansiering  

Uppdraget ryms inom befintlig budget.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse -  Projektet Vidala i Södra Vi, id 70246 

Vidala Systemhandlingar A-ritningar 

Vidala Systemhandling Text A 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25 § 21      

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 
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§ 72 Dnr 2018/000617 170 

Räddningstjänst samverkan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. Räddningstjänsten tillsätter en 100 % allmän visstidstjänst som löper året 

ut för en kostnad på 400 tkr 
 

2. Finansieringen tas från oförutsedda medel 2020      

 

Ärendet 

Andreas Horste, samhällsbyggnadschef, inleder och konstaterar bland annat 

att räddnings- och säkerhetsorganisationen i rådande situation är utsatt för 

hård press. Det kommer att ta tid att få en mer långsiktig lösning på plats 

varför en tillfällig lösning måste till. 

 

Tjänsteskrivelsen 

Vimmerby kommun har i dagsläget ett avtal med Västerviks kommun om 

delad Räddningschef, 40 % är avsatt till Vimmerby. Det pågår ett arbete för 

att ta fram ett långsiktigt avtal för fortsatt samverkan. Arbetet planerades 

vara klart vid årsskiftet men har dragit ut på tiden. Därför behöver vi hantera 

den ökade belastningen under den här processen, genom att utöka beman-

ningen med en 100 % allmän visstidsanställning. Tjänsten kommer innefatta 

krisberedskap, utbildning och dagligt arbete för att avlasta befintlig personal 

och Räddningschef. 

 

Bedömning 

Bedömningen är att det är brådskande utifrån både ett arbetsmiljöperspektiv 

och säkerhetsarbete.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Räddningstjänsten, visstidsanställning      

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

___________________    
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§ 73 Dnr 2019/000577 00 

Information om Insikt 

Sammanfattning 

Sofia Aust, kvalitetskoordinator vid miljö- och byggnadsförvaltningen 

berättar om Insikt som är en servicemätning av kommunernas servicenivå. 
 

Mätningen sker genom SKR:s försorg och kommunens deltagande är 

frivilligt. 2018 deltog 184 kommuner. Mätningen undersöker vad företag och 

enskilda som haft med förvaltningen att göra tycker om förvaltningens 

arbete. 
 

Resultatet av mätningen ger bland annat dels besked om hur förvaltningens 

arbete upplevs av dem som har kontakt med förvaltningen, dels underlag för 

det förbättringsarbete som förvaltningen kontinuerligt bedriver. 
 

Mätningen sker inom följande områden: bygglov, miljö- och hälsoskydd, 

livsmedelskontroll, brandskydd, serveringstillstånd och markupplåtelse. 

Därtill ger undersökningen också besked om NKI (nöjd-kund-index) med 

avseende på helhet, förväntningar, nära ideal. 
 

Den service som ges betygssätts utifrån följande aspekter: information, 

tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. I 

samtliga avseenden får Vimmerbys och Hultsfreds gemensamma miljö- och 

byggnadsförvaltning resultat mellan 70 och 75, vilket kategoriseras som högt 

betyg (för mycket högt krävs 80). 
 

Resultaten från de senaste årens mätningar visar på en positiv utveckling för 

förvaltningen. En jämförelse med övriga kommuner av NKI visar att 

Vimmerby står sig väl i den nationella ”konkurrensen”.  

 

___________________ 
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§ 74 Dnr 2020/000013 026 

Arbetsmiljöfrågor i kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Jacob Käll (C), kommunstyrelsens ordförande, sammanfattar läget i några 

punkter: 

 

 Vid kommunstyrelsens möte den 21 april presenteras en ny riskbedöm-

ning och Helena Niklasson, chefombudsman på Akademikerförbundet, 

SSR, pratar då om kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar 

 Ett utvecklingsprogram behöver skapas, IL-utbildning (internt 

ledarskap” är påbörjad; Johan Vänström har genomfört en andra 

föreläsning på temat ansvars- och rollfördelning mellan tjänstepersoner 

och politiker 

 styrdokument/reglementen ska ses över utifrån kommunstyrelsens 

arbetsmiljöansvar 

 en lista över de uppdrag och de delar av verksamheten som, på grund 

av situationen under hösten 2019, helt stannat av eller kraftigt 

försenats, ska tas fram  

 kommunstyrelsen ska lämna svar till revisionen senast den 24 april 

med anledning av den rapport som tagits fram beträffande situationen 

under hösten 2019; beslut om svar tas vi kommunstyrelsens möte den 

21 april; inspel till arbetsgruppen välkomnas, uppmaning kommer 

 för den som vill få individuellt samtalsstöd kan det ordnas genom  

företagshälsovården i Linköping  

 efter fråga förtydligas att Ingela Nilsson Nachtweij inte formellt avsagt 

sig sin plats i kommunfullmäktige      

 

___________________    



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 17(77) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 Dnr 2020/000197 180 

Krisledningsnämnd i Vimmerby kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutar, efter initiativ från Marie Nicholson (M), att 

lägga till ärendet till dagordning med anledning av den rådande situationen. 
 

Kommunstyrelsen diskuterar det faktum att i Vimmerby kommun krisled-

ningsnämnden är liktydig med kommunstyrelsen medan många andra 

kommuner låter kommunstyrelsens arbetsutskott fungera som krislednings-

nämnd. 
 

Kommunstyrelsen diskuterar olika aspekter på denna ordning och alterna-

tivet att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle vara krisledningsnämnd. 
 

En förändring av rådande ordning kräver beslut i kommunfullmäktige 
 

I Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap slås fast att ”2 § I 

kommuner och regioner ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter 

under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd).”  
 

Och vidare i ” 4 § Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela 

eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller 

regionen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 

extraordinära händelsens art och omfattning.”  
 

Av 5 § framgår att ”Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast 

följande fullmäktigesammanträde.” 
 

I kommunstyrelsens reglemente 11 § slås fast att ”Styrelsen är krislednings-

nämnd”. 

           

___________________    
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§ 76 Dnr 2020/000014 00 

Kommundirektören informerar 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram redogör kort för: 

 

 genomfört samrådsmöte med Hultsfred 

 webbmöte med Sydarkivera 

 besök från SKR som ska redovisa sin analys av kommunens ekonomi på 

kommunfullmäktige den 6 april 

 att miljö- och byggnadsförvaltningens chef går i pension vid årsskiftet 

och att rekryteringen av ersättare tar sin början inom kort (sköts av 

Hultsfreds kommun) 

 fiberfrågan som kommer tillbaka senare till kommunstyrelsen den 21 

april för slutligt beslut i kommunfullmäktige den 11 maj 

 frågan om ledning av räddningstjänsten: nu avtal med Västervik till sista 

april; arbete och utredning måste göras för långsiktig lösning 

 kommunens fordonsflotta som förändras: ett 15-tal biogasbilar har köpts 

in 

 arbetet med nytt ITSAM-avtal; inget har hörts från Kinda kommun 

sedan bland andra Vimmerby sade upp avtalet 

 frågan om det vårdföretag som visat intresse för att etablera sig i 

Vimmerby    

 

___________________    
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§ 77 Dnr 2019/000026 101 

Synpunkter och klagomål kommunstyrelseförvalt-
ningen 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet utgår.  

 

___________________      
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§ 78 Dnr 2020/000175 44 

Corona-viruset 

Sammanfattning 

Kommundirektör Carolina Leijonram redogör för de krisledningsmöten som 

sedan den 9 mars hålls med koncernledningen och med de politiker som 

arbetar i Stadshuset närvarande. 
 

För övrigt redogör Carolina om läget och de åtgärder som vidtagits. 
 

Kommunstyrelsen får tillfälle att ställa frågor och diskutera läget.   

 

___________________     
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§ 79 Dnr 2019/000325 049 

Redovisning av oförutsedda medel 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av oförutsedda medel.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har vid tiden för mötet 1 390 000 kr kvar i årets budget 

för oförutsett efter avdrag för det som reserverats.  

 

___________________    
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§ 80 Dnr 2020/000099 001 

Nya telefonnummer 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet utgår.      

 

___________________     
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§ 81 Dnr 2019/000203 041 

Budget kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsavdelningen att återkomma 

med underlag för beslut beträffande prioriterade förslag samt att inkludera 

kultur och fritid.   

 

Sammanfattning 

Ekonomichef Mattias Karlsson redogör kortfattat för läget. Han poängterar 

att resultatet för 2019 till en stor del räddades upp av börsens då kraftiga 

uppgång. Nu står istället börsen på -30 %, och risken för ett negativt resultat 

2020 är överhängande. En prognos presenteras i samband med delårsbok-

slutet per sista april. 
 

Kommunstyrelsen tar del av och diskuterar de förslag till besparings- och 

effektivitetsåtgärder som tagits fram av samhällsbyggnadsavdelningen. 
 

För att få största möjliga helårseffekt ges samhällsbyggnadsavdelningen i 

uppdrag att snarast återkomma med underlag för beslut.    

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen budget SB      

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________    
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§ 82 Dnr 2018/000514 101 

Arbetsordning för kommunfullmäktige mandatperioden 
2018-10-15 - 2022-10-14 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, i enlighet med Demo-

kratiberedningens förslag, antar upprättat förslag till arbetsordning för 

fullmäktige.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning har, i samverkan 

med kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare, tagit fram 

ett förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige.  
 

Förslaget grundar sig på Sveriges Kommuner och Regioners mall för arbets-

ordning. Den är anpassad efter nya kommunallagen 2017:725 och EU:s data-

skyddsförordning GDPR. Förslaget innehåller samtidigt anpassningar för de 

arbetsformer beredningen önskar ska råda för fullmäktiges sammanträden.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-25, § 26 

Arbetsordning för kommunfullmäktige, 2020-02-11, Id 69466 

Protokollsutdrag demokratiberedningen, 2020-02-10, § 2 

Tjänsteskrivelse – Arbetsordning för kommunfullmäktige, 2020-02-19, id 

69928 

Arbetsordning med förslag till ändringar synliga 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________    
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§ 83 Dnr 2019/000454 214 

Björkkullens förskola Vi 68:7 med flera. Detaljplan, 
utbyggnad. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, i enlighet med miljö- och 

byggnadsnämndens förslag, antar detaljplanen för Vi 68:7 med flera, 

Björkkullens förskola, Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

Lagstöd 

PBL 5 kap §§ 27-32 Antagandet av en detaljplan. 

 

Ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utbyggnad av Björkkullens 

förskola samt se över parkeringsmöjligheter och trafiksituation. 
 

Detaljplanen har varit på samråd och granskning under hösten 2019. 
 

Fem granskningsyttranden har kommit in varav tre utan synpunkter. 
 

Plankartan har inte ändrats efter granskningen. Ändringar som gjorts i 

planbeskrivningen är enbart av redaktionell karaktär. 
 

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

tandet.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-25, § 22 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Plankarta 

Granskningsutlåtande 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden, 2020-01-15, Detaljplan Vi 

68-7 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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___________________     
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§ 84 Dnr 2019/000071 23 

Etablering av Storbildsskärmar 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-

mäktige besluta att 
 

1. anta ändringarna i skyltpolicyn för möjlig etablering av storbildsskärmar 

i Vimmerby kommun.  
 

2. göra medskicket att det är viktigt att vid bygglovsprövning ta hänsyn till 

Vackra Vimmerby-perspektivet  

 

Sammanfattning 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns en intressent som vill arrendera markyta för att etablera 

storbildskärmar vid Lundgatan och Södra Ringleden. Idag finns ingen policy 

för hur ett sådant ärende ska beredas. 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ger i uppdrag till Samhällsbyggnadsavdelningen att utreda 

möjligheten till etablering av storbildsskärmar i Vimmerby, med hänsyn till 

Vackra Vimmerby och Vimmerby kommuns skyltpolicy. 

  

Bakgrund 

Intressenten önskar få arrendera en yta på ca 20 m2 för etablering av 

storbildsskärmar i området. Intressenten kontaktade kommunen i slutet av 

2018 för att undersöka möjlighet att förvärva en plats för etablering av 

storbildskärmar med reklamplatser.  

 

Aktuell situation 

Idag finns inget liknande inom Vimmerby kommun. 
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Redovisning av inkomna yttranden 

Efter remissomgång är förslaget för uppdatering av skyltpolicyn enligt bilaga 

Id 65915 Tillägg till riktlinjer, Vimmerby kommuns skyltpolicy. 
 

Efter att tjänsteskrivelsen har varit uppe i KS 2019-10-08 med återremitte-

ring till samhällsbyggnadsavdelningen så lämnar avdelningen följande svar. 

 

1. Svar från Eksjö kommuns trafikingenjör: ”Det är ingen aktuell fråga för 

oss! Vi har inga idag och vi har inga planer för det! Det togs inget beslut 

utan det var bara en diskussion som vi hade för 5-6 år sedan!” 
 

Svar från Västerviks kommuns trafikplanerare: ”Vi har ett antaget 

skyltprogram som behandlar alla typer av skyltar och där även dessa 

bildväxlande skärmar tolkas in.” 
 

Kommentar: ”Samma innehåll som i Vimmerby kommuns föreslagna 

tillägg.” 
 

Svar från Östra Smålands Kommunalteknikförbund: ”Vi har inga rutiner 

för det i och med att det inte är så aktuellt för oss i nuläget. Vi hanterar 

varje enskilt fall i bygglovsprocessen.” 

 

2. Samhällsinformation; denna möjlighet kvarstår. 
 

3. Vackra Vimmerby: Vackra Vimmerbys medlemmar har blivit tillfrågade 

i första remissomgången då genom stadsarkitekt Sara Dolk, se yttrande 

Id 65912. 

 

Bilagor 

Bilaga med föreslagen ny text, Id 65915: Tillägg till riktlinjer, Vimmerby 

kommuns skyltpolicy 

 

Bedömning 

Samhällsbyggnadsavdelningens mening är att föreslagen ändring av 

Vimmerby kommuns skyltpolicy bör vara enligt bilaga Id 65915 Tillägg till 

riktlinjer, Vimmerby kommuns skyltpolicy 

 

Finansiering 

Ingen särskild finansiering krävs.  
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Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2020-01-21 § 6 Etablering av Storbildsskärmar 

Id 65915 Tillägg till riktlinjer- Vimmerby kommuns skyltpolicy 

Id 65916 Tjänsteskrivelse –Storbildsskärmar 

Id 69790 Styrdokument: Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, 

uteservering, marknad, torghandel och försäljning, evenemang och andra 

markupplåtelser + Sommartorget 200210         

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________    
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§ 85 Dnr 2019/000563 109 

Motion om minskat matsvinn i skolan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Motivering: Det är inte lämpligt att sälja överbliven mat från serveringslinjen 

där nedkylningsprocessen inte kan göras med säkerhet. Under servering 

finns risk att sjukdomsframkallande mikroorganismer/virus hamnat i maten. 

Om maten inte hanteras på rätt sätt med nedkylning och uppvärmning kan 

det innebära att den som äter drabbas av matförgiftning.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Lars Johansson (V) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning 

Jens af Ekenstam Stenman (V) har lämnat in en motion om minskat mat-

svinn i skolan att Vimmerby gymnasium börjar sälja överbliven mat från 

skolbespisningen i portionsförpackningar till elever och personal.  
 

Huvudsyftet är att minska matsvinnet genom att maten inte kastas. Köparen 

tjänar kanske in lite tid på att inte behöva laga mat, menar Jens. Alternativt 

äter personen, genom förslaget lagad mat i stället för någonting annat, eller 

istället för ingenting alls. Och skolan får in en liten summa vart år. 
 

Jens af Ekenstam Stenman (V) visar genom ett räkneexempel: I snitt 5 

portioner om dagen säljs á 30 kronor. Det ger ca 750 kronor i veckan eller 

knappt 30 000 om året. 
 

Jens af Ekenstam Stenman (V) föreslår följande. 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överbliven skolmat kan köpas 

portionsvis av elever och personal för en lämplig kostnad som 

beredande tjänsteperson i ärendet får föreslå. 
 

2. Förslaget genomförs på gymnasiet till att börja med.  Fungerar det bra 

kan det utökas till andra skolor. 

 
 

3. Pengar från försäljningen tilldelas skolornas elevråd att göra något för 

alla elever på skolan med. 
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Sammanfattning 

Mat som varit i serveringslinjen ska inte tas tillvara på grund av risk för sjuk-

domsframkallande mikroorganismer/virus hamnat i maten under servering. 

Mat som varit i servering ska därför inte hanteras vidare utan kasseras. 
 

Mat som inte varit ute i servering kan tas om hand och görs i dag i kommu-

nens kök för att serveras vid annat tillfälle.      

 

Beslutsgång 

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

bifall till utskottets förslag att avslå motionen. 
 

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

styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.       

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2020-02-25 § 21 

Motion minska matsvinn. Motion lämnad av Jens af Ekenstam Stenman. 

Tjänsteskrivelse 200129 Motion om minskning av matsvinn 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 86 Dnr 2020/000091 214 

Beställning av detaljplan Stranden Storebro 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag 

att av miljö- och byggnadsnämnden, beställa detaljplan för området stranden 

i Storebro i Vimmerby kommun.  

 

Sammanfattning 

En detaljplan för området Stranden i Storebro önskas då detaljplanelagd 

naturmark har asfaltsbelagts. Denna yta används som parkering idag, vilket 

juridiskt sett är olagligt med dagens detaljplaneläggning.  

 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår Samhällsbyggnadsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen besluta att en detaljplan för Stranden i Storebro tas fram. 

Detta för att ändra detaljplanelagda naturremsor till parkering inom området.  

 

Bakgrund  

Gatukontoret genomförde under våren 2019 en inventering av vilka gator 

som hade detaljplanelagda vändplaner men saknade vägmärken för detta. 

Området Stranden i Storebro var ett sådant ställe. När vägmärkena sattes upp 

så uppdagades problemet att gatorna i detta område var planlagda även med 

en naturremsa mellan vändplanerna och cykelbanan. Se karta ID 69766. 

 

Aktuell situation 

Gatukontoret fick dra tillbaka sitt beslut att skylta med vändplan på gatorna 

inom området då den planlagda ytan för naturmark var asfaltsbelagd.  

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Inga yttranden har begärts in. 
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Bedömning 

För att kunna ha vändplaner med parkeringsförbud för att kunna vända bland 

annat räddningsfordon samt driftens maskiner så föreslår gatukontoret att 

detaljplanen beställs. Naturmarken bör ändras till parkering då vändplanerna 

är tillräckligt stora som de är. Vissa fastigheter har dessutom sin infart över 

naturmark.  

 

Finansiering 

Finansiering sker inom Gatukontorets budget.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Id 69768, DP Stranden Storebro 

Karta Storebrostranden Id 69766 

Nuvarande detaljplan Id 69767 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 34(77) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 87 Dnr 2020/000146 214 

Granen 13 beställning av planändring till parkering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att av miljö- 

och byggnadsnämnden beställa planändring för Granen 13 i Vimmerby 

kommun.  

 

Sammanfattning 

Beträffande Granen 13 är frågan om grusplanen ska användas till parkering 

eller bostäder. Behovet av parkering är för tillfället större än behovet av 

bostäder så samhällsbyggnadsavdelningen vill ha i uppdrag att av miljö- och 

byggnadsnämnden beställa en planändring.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2020-02-25, § 24 Granen 13 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________      
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§ 88 Dnr 2020/000110 253 

Avsiktsförklaring, kommande markförsäljning och 
köpeavtal, Anncott Fastighetsbolag AB, Krönsmon 
tomt 8 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen avseende 

Lastmaskinen 1 (tomt nr 8) på Krönsmon, upprättad mellan Vimmerby 

kommun och Anncott Fastighetsbolag AB.  

 

Sammanfattning 

Anncott uppför i egen regi industrihus med lokaler lämpliga för mindre 

företag inom hantverk, verkstad och industri. Man har nu framfört önskemål 

om att förvärva mark i Vimmerby tätort. Marken ska användas för 

verksamhetsexpansion och etablering. 

 

Kommunen är ägare till exploateringsfastigheterna på Krönsmon. Gällande 

detaljplan i området föreskriver att marken får användas till kontor, handel 

och industri. 

 

Aktuell situation 

Anncott har lämnat önskemål om att få förvärva fastigheten Lastmaskinen 1 

(tomt nr 8 enligt kartbilaga bilagd nedan nämnda avsiktsförklaring), på 

Krönsmon och kommer genomföra undersökningar för att kunna ta beslut 

om markköp. Så länge har ett förslag på avsiktsförklaring (id 69853) 

upprättats. 

 

Parterna ska verka för att åtgärderna i ovan angiven avsiktsförklaring ska 

genomföras inom senast 2020-12-31. 

 

Bedömning 

Förslaget bedöms som mycket positivt och gynnsamt för Vimmerby 

kommuns fortsatta utveckling sett till verksamhetsetablering. 

 

Finansiering 

Ryms inom befintlig mex-budget.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2020-02-25 § 16 

Avsiktsförklaring 

Avsiktsförklaring mellan Vimmerby kommun och Anncott Fastighetsbolag 

AB avseende fastigheten Lastmaskinen 1 (tomt nr 8), Krönsmon. Id: 69853 

Power Point tomt nr 8 Krönsmon 

Tjänsteskrivelse, Id 69831, Avsiktsförklaring 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

___________________     
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§ 89 Dnr 2018/000073 253 

Styrdokument: Tillägg i standardmall för köpebrev 
kopplat till försäljning av villatomter till privatperson.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. godkänna uppdatering av standardmall för köpeavtal och köpebrev, 

försäljning av villatomter till privatperson Dnr: 2018/0000073/253 Id: 

69830 
 

2. låta ovan nämnda uppdaterade standardmall ersätta befintlig 

standardmall för köpeavtal och köpebrev Dnr: 2018/0000073/253 Id: 

61989 

 

Sammanfattning 

Efterfrågan på villatomter för privatpersoner ökar. Kommunen har flera nya 

detaljplaner för bostäder på intågande, även förtätning av befintliga bostads-

områden med hjälp av lucktomter.  

 

Utöver ovan nämnda arbetar man parallellt med att skapa ett elektroniskt 

tomtkösystem. Detta för att underlätta ärendehanteringen av kommande 

försäljningar och med förhoppning om att minska belastningen på telefon-

linjen. Tomtkösystemet har för avsikt att invigas i samband med att 

försäljningen av villatomter i bostadsområdet Nosshult startar. 

 

I dagsläget har kommunen standardmall för köpeavtal och köpebrev (id 

61989) som antogs i KS 2018-11-13.  Syftet med dessa standardmallar är att 

underlätta ärendehanteringen och försäljningsprocessen, vilket i sin tur ökar 

chansen för kortare ledtider samt att likabehandlingsprincipen blir mindre 

komplicerad att eftersträva. 

 

Aktuell situation 

Ett förslag på uppdatering av befintliga standardmallar har tagits fram (id 

69830), främst med fokus på köpebrevet. Uppdateringen avser ett tillägg av 

paragraf i köpebrevet beträffande köparens rätt att överlåta fastigheten. Detta 

tillägg behöver göras då byggnadsskyldigheten ska vara infriad för att 

köparen ska få sälja vidare, se Jordabalken 4:3 pkt 3. Förenklat innebär detta 

att motsvarande villkor som anges i 12 § i köpeavtalet enligt lag även måste 

återspeglas i köpebrevet, vilket det inte gör i befintlig mall.   
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Bedömning 

Förslaget på uppdatering av standardmallar bedöms både nödvändigt och 

gynnsamt.  

 

Finansiering 

Ryms inom antagen MEX-budget 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2020-02-25 § 18 Styrdokument 

Standardmall för köpeavtal och köpebrev, försäljning av villatomter till 

privatperson. Id: 69830 

Tjänsteskrivelse, Id 69829, Uppdatering av standardmall 

 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen (inkl. KoF) 

Ekonomiavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

 

___________________     
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§ 90 Dnr 2020/000133 804 

Lokala BRÅ 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. utse Marie Nicholson (M) till ledamot i lokala BRÅ 
 

2. utse Helen Nilsson (S) till ersättare till lokala BRÅ 

 

Sammanfattning 

Lokala BRÅ i Vimmerby träffas fyra gånger per år. I styrgruppen sitter 

representanter från bland andra, polisen, handeln, socialförvaltningen, 

utvecklingsavdelningen och säkerhetssamordnaren.  
 

Lokala BRÅ:s styrgrupp efterfrågar medverkan från politiken vid mötena.  
 

Utvecklingsavdelningen har stämt av med andra kommuner, bland annat 

Oskarshamn och Hultsfred, hur de gör. I båda dessa kommuner sitter KSO 

ordförande. Idag är folkhälsosamordnare Anders Degerman ordförande i 

styrgruppen.  

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

Marie Nicholson (M) 

Helen Nilsson (S)  

 

___________________ 
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§ 91 Dnr 2020/000096 800 

Oförutsedda medel utvecklingsavdelningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. att avsätta 200 000 kr till riktade medel för oförutsedda utgifter till 

utvecklingsavdelningen 
 

2. finansiering sker via oförutsedda medel 2020 

 

Sammanfattning 

Utvecklingsavdelningen har löpande oförutsedda kostnader inom sitt arbets-

område. Främst handlar det om insatser på kommunens fritidsanläggningar, 

allt från rena investeringar till att bekosta tjänster som vår driftavdelning ska 

utföra för att uppdatera eller utveckla anläggningarna. Det handlar även om 

ärenden som inkommer från föreningslivet där de akut har behov utav stöd 

för oförutsedda kostnader som de får, som de inte kan söka eller har teckning 

för inom kommunens befintliga föreningsstöd. 
 

Utvecklingsavdelningen har idag inget utrymme i budget att ta andra 

kostnader än det som ligger budgeterat, det vill säga inga oförutsedda 

kostnader oavsett vad det handlar om.  
 

Under 2019 fick utvecklingsavdelningen riktade medel vilket underlättade 

arbetet.  

 

Bedömning 

För att handläggningen fortsatt ska bli enkel och för att vi ska undvika att ta 

mindre ärenden för beslut i kultur- och fritidsutskottet, så föreslår utveck-

lingsavdelningen att det avsätts riktade medel ur kommunstyrelsens pott för 

oförutsedda medel som utvecklingschefen på delegation kan besluta om. Det 

förkortar beslutprocessen och innebär att vi kan handlägga olika ärenden 

snabbare och effektivare.   
 

Utvecklingsavdelningen föreslå kultur- och fritidsutskottet att äska om en 

pott om 200 000 kr för år 2020.  

 

Finansiering 

Finansieringen sker via oförutsedda medel 2020.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsutskottet 2020-02-24 § 22 

Tjänsteskrivelse – Oförutsedda medel till utvecklingsavdelningen, Id 69917 

       

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen      

 

___________________    
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§ 92 Dnr 2018/000381 999 

Förslag till policy för hållbarhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens synpunkter på 

förslaget med följande tillägg: 

 

Kommunstyrelsen önskar att miljö- och byggnadsnämnden ställer frågan till 

förvaltningar och bolag i vilken utsträckning de kommer att kunna följa 

hållbarhetspolicyn med befintliga resurser.    

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Policy för hållbarhet är ett förslag till kommunens fortsatta inriktning för ett 

hållbart samhälle. Under hösten 2018 hölls en första remissrunda på för-

slaget. Utifrån de då lämnade synpunkterna och löpande omvärldsbevakning 

har uppdateringar och justeringar gjorts i förslaget. Därtill har ett styrkort för 

hållbarhet tagits fram vars syfte är att mäta och följa upp hållbar utveckling i 

kommunen. 
 

Nu genomförs ännu en remissrunda där nämnder och bolag har att svara 

senast den 20 mars för senare och slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige. 
 

Kommunstyrelseförvaltningens avdelningar har var för sig lämnat 

synpunkter på förslaget. 

 

Redovisning av lämnade synpunkter 

HR-avdelningen har inte lämnat någon synpunkt. 
 

Utvecklingsavdelningen har inget att erinra avseende förslaget till policy för 

hållbarhet. 
 

Ekonomiavdelningen reser frågor om hur de olika områdena ska prioriteras 

samt hur finansiering av de olika insatserna ska ske. 

 

Administrativa avdelningen påpekar att policyn innebär ett ambitiöst 

åtagande. 
 

Samhällsbyggnadsavdelningen framför följande: 
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 Man trycker på att den ekonomiska delen inte ska påverkas av policyn, 

den är väl underordnad. Kostnadsdrivande mål, kan bli besparingar 

långsiktigt. 
 

 I matpolicyn kommunen har står det prio närproducerat sedan 

ekologiskt, i policyn står det ekologiskt sedan närproducerat. I 

Livsmedelsstrategin för Sverige prioriterar man den ekologiska delen, 

men ska främja den närproducerade. Vi kommer fortsätta följa den 

lokala matpolicyn med fokus på närproducerat tillsvidare. 
 

 Viktigt att beakta vid beslut om nya policys och mål är att 

samhällsbyggnadsavdelningen besitter en fordons- och materielpark som 

har långa avskrivningstider och leasingavtal. Det tar lång tid att ställa 

om delar av parken. 
 

 Väldigt ambitiöst till stora kostnader, framförallt för fastighetskontoret. 

Lite otydliga gränsdragningar på en del mål.    

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25 § 23 Förslag 

till Policy för hållbarhet 

VBY Policy för hållbar utveckling justerad version 2019 v2 

VBY Förslag till hållbart styrkort 

VBY Tjänsteskrivelse Policy för hållbar utveckling 

Tjänsteskrivelse - policy för hållbar utveckling 

 
Beslutet skickas till 

Arvid Lindblad, hållbarhetsstrateg 

 

___________________ 
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§ 93 Dnr 2020/000131 820 

Pantsätta lägenhetsarrende 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

1. Vimmerby kommun principiellt kan gå in och pantförskriva ett 

lägenhetsarrende åt ideella föreningar.  
 

2. till kommunstyrelsen delegera rätten att besluta om pantförskrivning av 

lägenhetsarrenden.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har fått förfrågan om att godkänna en säkerhet för en 

förening som idag har ett lägenhetsarrende avtalat med kommunen.  
 

Säkerheten i det specifika fallet handlar om att till bank pantsätta det 

lägenhetsarrende som är upprättat mellan Vimmerby kommun och 

föreningen. Föreningen ämnar göra en investering på anläggningen och om 

de har möjlighet att lägga in arrendet som en säkerhet så får föreningen 

bättre lånevillkor på banken.  
 

Då utvecklingsavdelningen inte tidigare fått någon liknande fråga önskas det 

tas ett principiellt beslut hur avdelningen ska handskas med frågor av denna 

karaktär i framtiden.  
 

Utvecklingsavdelningen har tillsammans med kommunjuristen diskuterat 

frågan och har kommit fram till följande punkter att beakta vid beslutet:  
 

 Att godkänna pantsättningen av ett lägenhetsarrende innebär inga risker 

för kommunen att bli betalningsskyldiga i någon form.  
 

 Om låntagaren som pantsatt lägenhetsarrendet inte kan fullfölja sitt 

åtagande gentemot banken kan ny arrendator komma att överta arrendet 

utan kommunens godkännande.  
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Bedömning 

Utvecklingsavdelningen gör den samlade bedömningen att riskerna i den här 

typen av frågor är relativt små i förhållande till de positiva effekter det kan 

ge för låntagaren då ideella föreningar över lag har svårt att ta lån om större 

investeringar.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsutskottet 2020-02-24 § 26 Pantsätta 

lägenhetsarrende 

Tjänsteskrivelse pantsättning lägenhetsarrende 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________     
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§ 94 Dnr 2018/000548 109 

Motion om medborgarinflytande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med Demokratiberedningens förslag, 

att kommunfullmäktige beslutar att 
 

1. avslå motionens att-sats 
 

2. motionens förslag beaktas i arbetet med den digitaliseringsstrategi som 

tas fram och den utredning som görs av hanteringen av IT-frågor inom 

kommunen både vad gäller funktion och kostnader 

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion om medborgarinflytande att 

Vimmerby kommun inför e-petitioner som en naturlig del av kommunens 

demokratiska process, "så att vi på detta sätt ökar kommuninvånarnas 

påverkan och inflytande." 
 

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

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

kommunmedborgare att lämna medborgarförslag digitalt, kallat e-petition. 
 

Motionen remitterades till kommunstyrelseförvaltningens administrativa 

avdelning, som i tjänsteskrivelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen, men beakta motionens förslag i arbetet med den digitaliserings-

strategi som tas fram och den utredning som görs av hanteringen av IT-

frågor inom kommunen både vad gäller funktion och kostnader. 
 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till demokratiberedningen. 
 

Demokratiberedningen lämnar idag följande yttrande: 
 

Beredningen är i grunden är positiv till att utöka medborgarnas dialog med 

den kommunala beslutsprocessen. 
 

Beredningen konstaterar att e-petitioner kan vara en del av en bredare 

medborgardialog, men vill samtidigt inte föregå den digitaliseringsstrategi 

som kommunstyrelseförvaltningen arbetar med utifrån ett tidigare uppdrag.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25 § 32 
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Motion om medborgarinflytande, 2018-11-20Tjänsteskrivelse - motion om 

medborgarinflytande, 2019-12-11 

Protokollsutdrag demokratiberedningen 2020-02-10 § 3 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-07 § 22 

Tjänsteskrivelse - motion om medborgarinflytande 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________    
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§ 95 Dnr 2019/000608 109 

Motion om språkkrav inom äldreomsorgen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med socialnämndens beslut, att 

kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om språkkrav. Socialnämn-

den har 2019-12-04 fått motionen för beredning från Kommunfullmäktige. 
 

Anneli Jakobsson föreslår att kommunen följer Socialstyrelsens rekommen-

dationer om svenska som andraspråk på gymnasienivå för att komma ifråga 

för anställning. Hon föreslår även att kommunen utreder de resursmässiga 

förutsättningarna för att ge de nyanlända med bristande språkkunskaper en 

utbildning som motsvarar Socialstyrelsens rekommendation. 
 

Sverigedemokraterna, däribland Anneli Jakobsson, lämnade även 2018-08-

27 in motion till kommunfullmäktige om språkkrav. Motionen remitterades 

till socialnämnden som svarade 2018-12-13. Socialnämndens svar samt 

socialchefens tjänsteskrivelse från 2018-11-19 utgör, tillsammans med  

tjänsteskrivelse från 2020-01-20, underlag för beslutet. 
 

Vid FÖSAM 2020-02-03 ställer sig Kommunal och Vision bakom 

socialchefens tjänsteskrivelse och förslaget att avslå motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25, § 33 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-13, § 9, Svar på motion om 

språkkrav 

Motion om språkkrav från (SD). Vimmerby 21/11-2019 

Tjänsteskrivelse - förslag till svar på motionen, 2020 Id 27967 

Tjänsteskrivelse - förslag till svar på motionen, 2018 Id 26433 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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___________________    
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§ 96 Dnr 2019/000317 109 

Medborgarförslag om cykelbana mellan Vimmerby och 
Storebro 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

1. frågan om cykelbana mellan Vimmerby och Storebro ska lyftas i 

samband med en kommande ombyggnad av riksväg 23/34.  
 

2. medborgarförslaget härmed anses besvarad 

 

Sammanfattning 

Gunilla Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att en cykelbana ska ordnas 

mellan Vimmerby och Storebro.  
 

I den regionala cykelstrategi om tagits fram av regionförbundet i Kalmar län 

finns cykelväg Vimmerby – Storebro angivet som ett kommande projekt. I 

samband med en kommande ombyggnad av rv 23/34 kommer möjligheten 

att cykla tas i beaktande, varför det inte finns skäl att bygga cykelbana i 

dagsläget.  

 

Ärendet 

Gunilla Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att en cykelbana ska ordnas 

mellan Vimmerby och Storebro. Hon skriver att det går mycket trafik på 

landsvägen, vilket skapar trånga och livsfarliga situationer för cyklister.  

 

Aktuell situation 

Riksväg 23/34 mellan Vimmerby och Storebro är starkt trafikerad.  Enligt 

den nationella vägdatabasen, NVDB, trafikeras vägen av 5370 fordon per 

årsmedeldygn. Vägen är nio meder bred, och har hastighetsbegränsning 80 

km/h. 
 

I dag saknas gång- och cykelväg längs hela rv 23/34 mellan Vimmerby och 

Storebro 

År 2015 tog dåvarande Regionförbundet Kalmar län fram en regional 

cykelstrategi. I den regionala cykelstrategin är ett av målen att få till stånd ett 

sammanhängande regionalt nät av cykelvägar och cykelleder som möjliggör 

cykelpendling mellan tätorter i länet som har fler än 1000 invånare.   
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Trafiksäker cykelväg eller cykelled på sträckan Vimmerby – Storebro - 

Hultsfred – Målilla pekas i den regionala cykelstrategin ut som ett prioriterat 

projekt inför kommande regionala transportplaner. Det övergripande målet 

med cykelstrategin är att det år 2025 ska finnas ett sammanhängande nät av 

cykelbanor och cykelsträckningar i länet, men det är dock inte troligt att det 

kommer finas en trafiksäker cykelled mellan Vimmerby och Storebro till 

dess. 
 

Mer troligt är att en utbyggnad av cykelstråket mellan Vimmerby och 

Storebro kommer att ske i samband med ombyggnad av Rv 23/34 på samma 

sträcka. Dock finns det i dagsläget inte angett när en ombyggnad av Rv 

23/34 kan komma att ske. 
 

En alternativ lösning till att bygga nya cykelbanor kan vara att hänvisa 

cyklister till alternativa, mindre trafikerade och säkrare vägar. Mellan 

Vimmerby och Storebro saknas dock lämpliga alternativa vägar som utan 

stora investeringar. skulle kunna utnyttjas för cykeltrafik . 

 

Bedömning 

Utifrån att sträckan Vimmerby – Storebro finns med i som en prioriterad del 

i den regionala cykelstrategin går det anta att cykeltrafiken kommer beaktas 

vid en kommande ombyggnad av riksväg 23/34.  
 

Med utgångspunkt från ovanstående kan motionen anses besvarad.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2020-02-25 § 22 

Medborgarförslag lämnat av Gunilla Karlsson om cykelbana mellan 

Vimmerby och Storebro Id 66205 

Tjänsteskrivelse/förslag till beslut cykelbanan Vimmerby - Storebro 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________    
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§ 97 Dnr 2020/000107 109 

Motioner som inte avgjorts år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreliggande 

sammanställning av motioner som inte avgjorts per 2020-02-07 

 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej avgjorda motioner 

redovisas för fullmäktige två gånger per år. Kommunstyrelseförvaltningen 

har tagit fram en sammanställning av motioner som inte avgjorts per 2020-

02-07.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25 § 30 

Motioner som inte avgjorts per 2020-02-07  

Tjänsteskrivelse - motioner som inte avgjorts per 2020-02-07 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________    
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§ 98 Dnr 2020/000108 109 

Medborgarförslag som inte avgjorts år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreliggande 

sammanställning av medborgarförslag som inte avgjorts per 2020-02-07.  

 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej avgjorda medborgarförslag 

redovisas för fullmäktige två gånger per år. Kommunstyrelseförvaltningen 

har tagit fram en sammanställning av medborgarförslag som inte avgjorts per 

2020-02-07.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25 § 31 

Medborgarförslag som inte avgjorts per 2020-02-07  

Tjänsteskrivelse - medborgarförslag som inte avgjorts per 2020-02-07 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________    
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§ 99 Dnr 2020/000120 002 

Kommunstyrelsens delegation till sitt presidium 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
 

1. till sitt presidium delegera rätten att besluta om dessa ärendegrupper: 
 

 remitteringar av motioner/medborgarförslag för handläggning  
 

 uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att utreda, följa upp, se 

över etc frågor i mycket tidiga skeden av en process och som först 

senare ska leda till slutgiltigt beslut i utskott, kommunstyrelse eller 

kommunfullmäktige 
 

2. remitteringar och uppdrag ska meddelas kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning 

Det händer från och till att ärendeprocesser i vissa delar tar onödigt lång tid, 

i synnerhet i processens tidiga skede. Det gäller inte minst hanteringen av 

motioner/ medborgarförslag, men också andra typer av ärenden. 

 

Lagrum 

I Kommunallagen står, i 6 kap. Styrelsen och övriga nämnder, om delegering 

av ärenden:  

”37 §   En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 

ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp 

av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 

5-8 §§.” 

 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunfullmäktiges arbetsordning (förslag till) anger att administrativa 

avdelningen lämnar inkommande motioner/medborgarförslag, med 

beslutsförslag, till ordföranden, som i samråd med vice ordförandena (dvs 

kommunfullmäktiges presidium) beslutar att remittera, överlämna eller 

avvisa dem. Inkommande motioner/medborgarförslag lämnas som 

meddelande till nästföljande fullmäktigesammanträde. 
 

Detta förfarande kortar processen med ca två veckor i jämförelse med om, 

som nu, motionen/medborgarförslaget måste till kommunfullmäktige för 

beslut. 
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Kommunstyrelsens delegering till utskotten 

I gällande delegeringsordning delegerar kommunstyrelsen till sina utskott 

rätten att besluta om ”beredning och remittering av motioner och 

medborgarförslag utifrån ansvarsområde i reglemente”. Därtill rätten besluta 

om ”beredning och remittering av andra ärenden inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområde”. 
 

KS-presidiet, inom ramen för ärendeberedningen, äger regelmässigt rum två 

veckor före utskottens möten. 

 

Ärendeprocessen 

Sedan årsskiftet 2019/2020 har en ärendeberedning införts, vars syfte är att 

skapa en igång till respektive mötesserie. Vid ärendeberedningen samlas så 

många ärenden som möjligt ihop för att skapa en god helhetsbild av ärende-

flödet och vad som ”är på gång” primärt i kommunstyrelseförvaltningen. 
 

Ärendeberedningen består av KS presidium samt ledningen för kommun-

styrelseförvaltningen. Därmed finns, givet en delegation från kommunsty-

relsen till sitt presidium, en möjlighet att i ett tidigt skede av en process styra 

ett ärende till den beredning/handläggning som senare ska leda till beslut i 

kommunstyrelsens utskott, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. 
 

Ärendeberedningen äger rum tre veckor före KS-presidiets särskilda möte, 

vilket är ett annat tillfälle då KS presidium kan ta beslut. Ett beslut där kortar 

tiden med två veckor i jämförelse med om beslut ska vänta till kommun-

styrelsens sammanträde. 

 

Analys och bedömning 

På samma sätt som kommunfullmäktige delegerar rätten att remittera 

motioner/ medborgarförslag till sitt presidium kan kommunstyrelsen 

delegera rätten till sitt eget presidium. Se lagrum ovan! 
 

En kombination av de ovan nämnda (ev) delegeringarna innebär att 

hanteringen av motioner/medborgarförslag kan sättas igång tidigare än vad 

som nu är fallet, vilket ger en kortare handläggningstid för ärendet som 

helhet. Detta kan vara viktigt för andra processer kopplade till ett visst 

ärende, men inte minst för den medborgare, förening, företag eller annan 

intressent som är beroende av att en process leder till slutgiltigt beslut så 

snart som möjligt. 
 

En liknande hantering av andra typer av ärenden än 

motioner/medborgarförslag kan också avsevärt korta handläggningen. Hit 

hör uppdrag som ska ges av t ex utrednings- eller uppföljningskaraktär. 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 56(77) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

En delegering från kommunstyrelsen till sitt presidium beträffande vissa 

ärendetyper syftar således sammanfattningsvis till att dels korta beslutsvägar 

– minska tiden från ”ax till limpa” –, dels minska ärendeadministrationen. 

 

Finansiering 

Ingen finansiering krävs. 

 

Beträffande arbetstid krävs ingen extra insats. Istället torde viss tid för 

administration och ärendehantering kunna minska.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens delegation till sitt presidium, Id 70099 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25 § 28 

 
Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen     

 

___________________    
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§ 100 Dnr 2019/000570 610 

Mindre barngrupper och fler förskoleenheter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 

beslut, det ekonomiska underlaget för hur man ska kunna uppnå Skolverkets 

riktmärke om mindre barngrupper i förskolan och överlämnar det till 

kommunfullmäktige.  

 

Sammanfattning 

I motionen om mindre barngrupper och fler förskoleenheter befarar 

motionärerna att barngruppernas storlek i kommunen ligger över Skolverkets 

rekommendationer för de minsta barnen och att det riskerar få negativa 

konsekvenser för både barn och personal. Motionen behandlades av 

kommunfullmäktige som bifaller motionens förslag att ta fram underlag för 

hur man i etapper ska kunna uppnå Skolverkets rekommendationer med sex 

till tolv barn i grupper för barn mellan ett och tre år (2019-10-21, KF § 164). 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett underlag som svar på 

kommunfullmäktiges uppdrag till barn- och utbildningsnämnden för hur man 

ska kunna uppnå Skolverkets riktmärke. Underlaget riktar sig enbart till den 

ekonomiska aspekten, det vill säga vilka kostnader innebär det för 

Vimmerby kommun om förskolorna håller sig inom det riktmärke som 

Skolverket angett gällande barngruppers storlek.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-02-26 § 20 

Motion - Mindre barngrupper och fler förskoleplatser 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, id 28466 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________    



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 58(77) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 101 Dnr 2020/000176 000 

Remiss Finansdepartementet - Starkare kommuner - 
med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. remissen ska besvaras 
 

2. uppdra till administrativa avdelningen att samordna arbetet och 

sammanställa förslag till svar 
 

3. delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om svar på 

remissen 
 

4. remissmaterialet ska tillställas samtliga gruppledare för partierna 

 

Sammanfattning 

Finansdepartementet inbjuder Vimmerby kommun att lämna synpunkter på 

utredningsrapporten Starkare kommuner - med kapacitet att klara 

välfärdsuppdraget (SOU 2020:8). 
 

Sista svarsdag är den 26 juni 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Remissmissiv SOU 2020:8 

Rapporten Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget  

Information Finansdepartementets remiss 

 
Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

Samtliga gruppledare för de politiska partierna      

 

___________________     
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§ 102 Dnr 2020/000166 000 

Remitteringar av motioner och medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med administrativa avdelningens 

förslag till remitteringar för beredning av förslag till svar. 
 

till administrativa avdelningen 

 motion om digital signering av protokoll (dnr 2020/000082) 

 medborgarförslag - Vimmerby kommun initierar arbete med bredband 

till samtliga kommuninnevånare (dnr 2020/000078) 
 

till HR-avdelningen 

 motion om slöjförbud på kommunala arbetsplatser (dnr 2020/000129) 

 motion om Guldkant - att heltid kan omfatta en förkortad arbetsvecka 

(dnr 2020/000160) 
 

till samhällsbyggnadsavdelningen 

 motion om minskat matsvinn på skolorna i Vimmerby kommun (dnr 

2020/000152) 

 motion om att inventera tomma fastigheter (dnr 2020/000159) 

 medborgarförslag om att satsa mer på infrastruktur för cykel (dnr 

2020/000153) 
 

till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 

 motion om umgänge över generationsgränser (dnr 2020/000128)  

 

Beslutsunderlag 

Se §§ 109-116      

 

Beslutet skickas till 

Se §§ 109-116      

___________________   
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§ 103 Dnr 2020/000016 101 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Beslutsunderlag 

Anmälan av delegationsbeslut inom kommunstyrelseförvaltningen per 2020-

03-11 

 

___________________    
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§ 104 Dnr 2020/000015 00 

Meddelanden till kommunstyrelsen och utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.  

 

Beslutsunderlag 

Meddelande från SKRs styrelse om Överenskommelse mellan staten och 

SKR om Strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025 

BoU Nyhetsbrev 11 - 2020 

Protokoll länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor 200214 

Protokollsutdrag 2020-02-25 § 20 Omlokalisering av Vimmerby 

Återvinningscentral 

Expediering av beslut, Barn- och utbildningsnämnden, Budget 2019 - 

Bokslut och årsredovisning  

Verksamhetsrapport för Konsument Höglandet år 2019 

Bemanning vid omfattande personalfrånvaro  Viktig information från SKR 

(cirkulär 2013) 

Noteringar från Inköpscentralens möte 2020-03-15 Hultsfred 

 
 

___________________    
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§ 105 Dnr 2020/000017 101 

Rapportering från konferenser och sammanträden mm 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade rapporter.  

 

Sammanfattning 

Erik Paulsson (C) berättar kort om sitt deltagande i kommunförbundets möte 

där Jacob Käll (C) valdes i kommunförbundets styrelse. 
 

Vidare berättade Erik om styrelsemöte med Sydarkivera och det faktum att 

Erik valts in en grupp för visionsarbete med fokus på Sydarkiveras fortsatta 

expansion. Erik nämner också det arvodesreglemente som Sydarkivera har 

och som är mycket genomtänkt. 
 

Slutligen berättar Erik om arbetet med vänorten Mukono (i Uganda) och 

frågan huruvida Mukono ska besökas eller inte. Erik ska som projektanställd 

på 20 % skriva slutrapport för projektet. 
 

Bo Svensson (C), kommunens representant i ALV:s styrelse berättar kort om 

de planer på utbyggnad av boendemöjligheter som finns; om att gamla 

stugor tas bort och att den gamla huvudbyggnaden byggs om till faciliteter 

för konferensverksamhet.        

 

___________________ 
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§ 106 Dnr 2020/000018 101 

Inbjudningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande med anledning av inkomna inbjudningar: 

 

Inbjudan till Beslut 

Konsumentverket: Forum för miljösmart konsumtion: 
webbinarium, 2020-03-26 

Samtliga inbjudningar lämnas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kalmarsund Promotion: Promotionlunch, 2020-03-27, 
Kalmar 

Länsstyrelsen och Region Kalmar: Kan vi prata om rasism?, 
2020-04-21, Kalmar 

Landshövdingen/Region Kalmar län: Globala målen för 
hållbar utveckling, 2020-04-24, Kalmar 

SKR: Kommentus årsstämma, 2020-05-14, Stockholm 

Region Kronoberg: Mötesplats Migration och Etablering, 
2020-05-18--19, Halmstad 

Astrid Lindgrens Hembygd: Visst är det roligt att åka tåg!, 
2020-06-16, Nässjö m f orter 

SKR: Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda, 
länk finns t o m 2020-08-12 

      

 

Beslutsunderlag 

Se ovan!    

 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott      

 

___________________    
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§ 107 Dnr 2019/000220 253 

Markförsäljning Vendledal 2 och del av Vimmerby 3:3 
2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

1. anta högsta budet 2 700 000 kronor som inkommit från Vendledals 

Fastighets AB via försäljningsuppdrag rörande fastigheten Vendledal 2 

hos Fastighetsbyrån 
 

2. genom upprättande av köpeavtal överlåta fastigheten Vendledal 2 till 

Vendledals Fastighets AB med det vinnande budet 2 700 000 kronor 

 

Sammanfattning 

Ärendet inleds med att representanter från Carlström kort berättar som  sina 

idéer kring Vendledal och visar skisser över den tänkta byggnationen. 

Tanken är försäljningsstart ska kunna ske i maj och byggstart i september 

och inflyttning ca nio månader senare. 

 

Kommunen är ägare till fastigheten Vendledal 2 i Vimmerby tätort.  
 

Vendledal 2 var tidigare privatägd och nyttjades då som villatomt med ett 

permanent enfamiljshus. 2017 förvärvade kommunen fastigheten med avsikt 

att göra en ny detaljplan i området för att främja bostadsutvecklingen. Syftet 

med detaljplanen var och är fortfarande att möjliggöra för bostäder inom 

redan utbyggt bostadskvarter. Flexibilitet i detaljplanen medger att ny 

bostadsbebyggelse i form av antingen villor, par- eller radhus är möjlig.  
 

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 25 februari 2019 och vann laga 

kraft 29 mars 2019. 
 

Våren 2019 tog Kommunen beslut att avyttra Vendledal 2 genom försälj-

ning. En mindre upphandling gjordes där Fastighetsbyrån tilldelades försälj-

ningsuppdraget. För att få en transparent och tydlig budgivning fastslog 

Kommunen en kravspecifikation (id 66278) för att ge budgivarna likartade 

förutsättningar. Fastighetskontoret ansökte i september 2019 även om 

rivningslov för ovan nämnda enfamiljshus som godkänts och rivning har 

påbörjats. 
 

Vendledal 2 har legat ute till försäljning under senhösten 2019 fram till 31 

januari 2020. Ett antal intressenter har funnits och budgivning har pågått. 
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Aktuell situation 

Budgivningen har lett till ett vinnande bud och en försäljning är nu genom-

förbar. Högsta budet på 2 700 000 kronor innehas av Carlström Project AB. 
 

Carlström Project AB har presenterat avsikten med förvärvet av Vendledal 2, 

där tanken är att bygga ett radhuskoncept inrymmande 12 bostäder på ett 

smakfullt och genomtänkt sätt. 

 

Bedömning 

Försäljningen bedöms både genomförbar och gynnsam. Carlström Project 

AB upplevs som en seriös köpare och erfaren byggherre.  
 

Kommunen har sedan tidigare en upprättad markanvisning med Carlström 

project AB på exploateringsfastigheten Kiosken 1. 

 

Finansiering 

Ryms inom befintlig MEX-budget. Budet tillgodoser kommunens 

självkostnadspris plus ett litet överskott.    

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2020-02-25 § 15 

Tjänsteskrivelse Försäljning Vendledal 2 

Kravspecifikation inför markförsäljning, id 66278.  

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________    
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§ 108 Dnr 2020/000196 02 

Omställningsstöd till kommunstyrelsens före detta 
ordförande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Ingela Nilsson Nachtweij (C), före detta 

ordförande i kommunstyrelsen, inte har rätt till omställningsstöd då: 
 

1. Ingela Nilsson Nachtweij (C) har en tillsvidareanställning om 80 procent 

som lärare hos annan arbetsgivare än Vimmerby kommun. 
 

2. Omställningsstödets syfte är att för den som inte har arbete att kunna få 

en tid att aktivt söka försörjning efter sitt politiska uppdrag    

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens före detta ordförande Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

avgick som kommunstyrelsens ordförande 2020-01-09. Ingela Nilsson 

Nachtweij (C) har tjänstgjort som förtroendevald politiker mer än 40 procent 

under fyra år vilket innebär att hon har möjlighet till omställningsstöd om 

hon uppfyller kriterierna för OPF-KL 14.  
 

Omställningsstöd enligt OPF –KL 14 som antogs i kommunfull-mäktige 

2014-12-15§ 248 innehåller följande: 

 

 Ekonomiskt omställningsstöd utges med 85 procent av årsarvodet de två 

första åren och med 60 procent det tredje året.  
 

 Ett års uppdrag genererar tre månaders ersättning. Ersättning lämnas i 

högst tre år.  
 

 Samordning med förvärvsinkomster sker från år två efter avdrag med ett 

prisbasbelopp.  
 

 Under tid med ekonomiskt omställningsstöd krävs att den 

förtroendevalde aktivt söker annan försörjning. 

 

Ärende 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången 

till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställ-

ningsstöd kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställ-

ningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. Omställningsstödet 
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syfte är att för den som inte har arbete att kunna få en tid att aktivt söka 

sådant efter sitt politiska uppdrag.  

 

Bedömning 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) är inte berättigad omställningsstöd då hon har 

en anställning om 80 procent som lärare hos annan arbetsgivare.  

 

Finansiering 

Inte aktuellt.     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  Omställningsstöd till kommunstyrelsens före detta 

ordförande, dnr 2020/000196; id 70381 

Bestämmelser om anställningsstöd och pension för förtroendevald OPF KL 

14,  KF § 248, 2014-12-15      

 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen/lön 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)      

 

___________________     
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§ 109 Dnr 2020/000082 109 

Motion om digital signering av protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Se § 102!    

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion att kommunen utreder möjlig-

heterna till digital signering av protokoll i Vimmerby kommun. Åtgärden 

skulle ske som ett led i arbetet med att förenkla och effektivisera processen 

för protokollsjustering. Förenklingen består enligt Anneli Jakobsson (SD) i 

att tider inte behöver bestämmas för att fysiskt vara på plats vid justeringen. 

Hon menar att det också är en miljöförbättrande åtgärd genom att bilåkandet 

minskas.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om digital signering av protokoll, 2020-01-10 

 
Beslutet skickas till 

administrativa avdelningen      

 

___________________ 
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§ 110 Dnr 2020/000129 109 

Motion om slöjförbud på kommunala arbetsplatser 

Kommunstyrelsens beslut 

Se § 102!    

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion att kommunen ser över hur man 

kan införa förbud mot att bära huvudduk som hijab, chador, niqab och burka 

samt andra religiösa symboler på kommunala arbetsplatser i Vimmerby 

kommun. 
 

Anneli Jakobsson (SD) skriver att EU-domstolen har beslutat att arbetsgivare 

har rätt att förbjuda anställda att bära religiösa, filosofiska och politiska 

symboler under arbetstid. Hon menar att slöjor innebär diskriminering, 

förtryck och utanförskap.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om slöjförbud på kommunala arbetsplatser, 2020-02-17 

 
Beslutet skickas till 

HR-avdelningen      

 

___________________    
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§ 111 Dnr 2020/000152 109 

Motion om minskat matsvinn på skolorna i Vimmerby 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Se § 102!    

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion kommunen att ta fram en 

handlingsplan med åtgärder för att ytterligare minska matsvinnet i 

Vimmerby kommuns skolor. Hon menar att kommunen behöver minska 

matsvinnet med ytterligare 10 %, och få eleverna medvetna om hur mycket 

matsvinn det blir och hur det påverkar miljön. Anneli Jakobsson (SD) ger i 

son motion konkreta förslag på hur åtgärden kan genomföras.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om minskat matsvinn på skolorna i Vimmerby kommun, 2020-02-27 

 

Beslutet skickas till 

samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________    



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 71(77) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 112 Dnr 2020/000078 109 

Medborgarförslag - Vimmerby kommun initierar arbete 
med bredband till samtliga kommuninnevånare 

Kommunstyrelsens beslut 

Se § 102!     

 

Sammanfattning 

Kommunmedborgare Christer Schultzén föreslår i sitt medborgarförslag att 

Vimmerby kommun initierar arbete med bredband till samtliga kommun-

innevånare. 
 

Christer Schultzén skriver att de kommersiella aktörerna IP-Only och Zitius 

inte har intresse för frågan. Han menar att bredband är en fråga om 

jämställdhet, då offentliga tjänster övergår till att bli digitala. Kommun-

invånare utan snabbt och stabilt bredband riskerar att utestängas från 

tjänsterna. Företagande på landsbygden förutsätter också sådant bredband, 

anser Christer Schultzén. 
 

Christer Schultzén tror att det nu är möjligt att äska statliga pengar för en 

bredbandsutbyggnad i kommunal regi.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag att Vimmerby kommun initierar arbete med bredband till 

samtliga kommuninvånare, 2020-01-23 

 
Beslutet skickas till 

administrativa avdelningen      

 

___________________    



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 72(77) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113 Dnr 2020/000153 109 

Medborgarförslag om att satsa mer på infrastruktur för 
cykel 

Kommunstyrelsens beslut 

Se § 102!     

 

Sammanfattning 

Kommunmedborgare Annika Fundin föreslår i sitt medborgarförslag 

följande: 
 

1. Vimmerby kommun satsar mer på infrastruktur för cykel. 
 

2. Kommunen bygger någon form av cykelväg längs Drottninggatan, från 

utfarten av Prästgårdsgatan (förbi Hälsocentralen) fram till rondellen vid 

Västra Tullportsgatan. 
 

3. Kommunen bygger någon form av cykelväg längs Västra 

Tullportsgatan, från rondellen vid Coop ner till ICA där cykelvägen 

börjar igen. 
 

Annika Fundin motiverar sina förslag med att tillgängligheten måste bli 

bättre för dem som inte åker bil. Utrymmet för cyklister skulle utvidgas i och 

med förslagen, och cykelbanor skulle få hela sträckningar utan avbrott. 

Förslaget innebär cykelstråk utmed sträckor där många människor rör sig 

varje dag.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Annika Fundin, 2020-02-26 

 

Beslutet skickas till 

samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________    



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 73(77) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114 Dnr 2020/000159 109 

Motion om att inventera tomma fastigheter 

Kommunstyrelsens beslut 

Se § 102!    

 

Sammanfattning 

Jens af Ekenstam Stenman (V) och Lars Johansson (V) föreslår i sin motion 

om fastighetsinventering följande: 
 

1. Vimmerby kommun tar reda på vilka fastigheter som står tomma. 
 

2. Ett vykort eller motsvarande sänds till ägarna med frågor om man 

a) Kan tänka sig flytta dit själv, hyra ut eller sälja till andra? 

b) Om det på fastigheten finns lokaler som står onyttjade som kan vara 

lämpliga för företagande, kan man då tänka sig sälja eller hyra ut 

för det ändamålet? 
 

3. Inalles tre utskick görs med intervall för att bättre fånga upp intresset. 
 

4. Utskicken finansieras med medel från ”oförutsedda utgifter”, ca 60 000 

kronor borde räcka för såväl vykort som portoutlägg för tre utskick. 

 

Motionärerna motiverar förslagen med att de med all sannolikhet leder till att 

antalet kommuninvånare ökar, och därmed kommunens inkomster via 

utjämningssystemet.  

 

Beslutsunderlag 

Motion om fastighetsinventering, 2020-03-01 

 

Beslutet skickas till 

samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________    



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 74(77) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115 Dnr 2020/000160 109 

Motion om Guldkant - att heltid kan omfatta en 
förkortad arbetsvecka 

Kommunstyrelsens beslut 

Se § 102!    

 

Sammanfattning 

Jens af Ekenstam Stenman (V) föreslår i sin motion "Guldkant - Vimmerby 

kommun som en attraktiv arbetsgivare" att kommunen erbjuder heltid, men 

att heltid med nödvändighet inte behöver omfatta 40 timmar utan en ”Guld-

kant” skapas i form av något förkortad arbetsvecka. 

 

Jens af Ekenstam Stenman (V) skriver att en effekt av förändringsarbetet 

Heltidsresan blir att det emellanåt uppstår övertalighet i personal när 

scheman överlappar varandra. Men genom att kommunen erbjuder till 

exempel 37,5 timmars arbetsvecka kan den få mer nöjd personal, mer tid till 

återhämtning samt effekten att det blir enklare att rekrytera personal till 

kommunens äldreomsorg.  

 

Beslutsunderlag 

Motion Guldkant – Vimmerby kommun som en mer attraktiv arbetsgivare, 

2020-03-01 

 
Beslutet skickas till 

HR-avdelningen      

 

___________________    



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 75(77) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116 Dnr 2020/000128 109 

Motion om umgänge över generationsgränser 

Kommunstyrelsens beslut 

Se § 102!      

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion om umgänge över generations-

gränser att pensionärer får äta gemensam lunch med skolelever. Åtgärden 

skulle minska äldres upplevelse av ensamhet. Dessutom har skoleleverna 

nytta av att umgås med äldre, menar Anneli Jakobsson (SD), och skriver att 

miljön i matsalen skulle förbättras genom mötesplatser över generations-

gränser. 
 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår att kommunen utreder möjligheten till 

gemensam lunch mellan elever och seniorer 

      

 

Beslutsunderlag 

Motion om umgänge över generationsgränser, 2020-02-17       

 

Beslutet skickas till 

socialnämnden      

 

___________________    
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Bilaga ärende § 103: Anmälan av delegationsbeslut inom kommunstyrelseförvaltningen t o m 2020-03-11 (utom tidigare redovisade) 
 
ärendekategori ärende och beslut delegat delegatens namn dnr-nr datum för beslut datum för anmälan 

 Yttrande för antagning till hemvärnsman/extra 
hemvärnsman 

KS:s ordf Jacob Käll 20016/90  2020-03-17 

Ansökan och 
överenskommelse om 
fastighetsreglering 

Ansökan och överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan Vimmerby kommun 
och Anneli Karlsson (DP Kv. Stören, Kiosken 1 
m.fl), del av Vimmerby 3:3 och Vimmerby 3:260 

mex-ingenjör  Sandra Lövsjö 2020/000130/264 2019-12-11 2020-03-17 

Medgivande Medgivande om överlåtelse av fastigheten Tobo 
3:111 mellan Vimmerby kommun och Ingrid 
Bischoff. Överlåts till Erich Schlittenhardt. 

mex-ingenjör  Sandra Lövsjö 2008/000301/253 2019-12-04 2020-03-17 

Avtal Avtal om sidoarrende mellan Vimmerby 
kommun och Robert Blomberg: 
Gästgivarehagen, Vimmerby 3:312 

mex-ingenjör  Sandra Lövsjö 2020/000115/261 2020-01-20 2020-03-17 

Avtal Avtal om anläggningsarrende mellan Vimmerby 
kommun och Net4Mobilty HB, del av Vimmerby 
3:4 (Nosshult), telekomtorn mobiltelefoni, 
antenn och teknikbod (SA Project, Scanmast) 

mex-ingenjör  Sandra Lövsjö 2020/000114/261 2020-01-27 2020-03-17 

Avtal Köpeavtal mellan Vimmerby kommun och Olavi 
Tuutti, fastigheten Kälken 7 (mäklaruppdrag hos 
Fastighetsbyrån) 

mex-ingenjör  Sandra Lövsjö 2019/000196/253 2020-01-29 2020-03-17 

Ansökan om lov och 
anmälan 

Ansökan om säsongslov, Sommartorget 2020 
och framåt 

mex-ingenjör  Sandra Lövsjö 2020/000121/235 2020-02-11 2020-03-17 

Avtal Markupplåtelseavtal mellan Vimmerby kommun 
och Trafikverket, optokabel, del av Stinsen 6 

mex-ingenjör  Sandra Lövsjö 2020/000132/267 2019-12-05 2020-03-17 

Nyupplåning Vimmerby 
kommun 

Nyupplåning 50 mnkr via Kommuninvest ekonomichef  Mattias Karlsson 2020/000148 2020-02-12 2020-03-17 

Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

Under perioden har 8 st ansökningar beviljats 
och 0 st har avslagits 

trafikingenjör Maria Åkerö 2020/30/308 2020-02-01-2020-02-29 2020-03-17 
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ärendekategori ärende och beslut delegat delegatens namn dnr-nr datum för beslut datum för anmälan 

Utfärdade nyttokort och 
transporttillstånd 

Under perioden har 2 st dispenser plus 5 st 
nyttokort utfärdats.  0 st transporttillstånd har 
beviljats 

trafikingenjör Maria Åkerö 2020/23/517 2020-02-01-2020-02-29 2020-03-17 

Beslut om flytt av fordon Under perioden har 0 fordon flyttats. 1 fordon 
har registrerats för skrotning 

trafikingenjör Maria Åkerö 2020/32/311 2020-02-01-2020-02-29 2020-03-17 

Förordnande av p-vakter Under perioden har 0 st p-vakter förordnats trafikingenjör Maria Åkerö 2020/95/311 2020-02-01-2020-02-29 2020-03-17 

Tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter och 
väghållarbeslut 

Under perioden har 1 st lokala trafikföreskrifter, 
6 st tillfälliga lokala trafikföreskrifter och 0 st 
väghållarbeslut beslutas 

trafikingenjör Maria Åkerö 2020/94/311 2020-02-01-2020-02-29 2020-03-17 

Upplåtelse av allmän 
platsmark år 2020 

Under perioden har 2 st upplåtelser beviljats trafikingenjör Maria Åkerö 2020/25/306 2020-02-01-2020-02-29 2020-03-17 

 beslut om Pandemiplan för Vimmerby kommun kommundirektör Carolina Leijonram 2020/000178 2020-03-10 2020-03-17 

Beslut Underlag/beslut om bidrag till enskilda vägar gatuingenjör Ulf Karlsson 2020/184 id 70271 2019-11-21, 2019-12-
13; 2019-12-20 

2020-03-17 

Skolskjuts Beslut om skolskjuts. Under perioden har 27 
ansökningar om skolskjuts vid delad vårdnad , 
och 9 ansökningar om skolskjuts av särskilda skäl 
bifallits 3 ansökningar om skolskjuts har avslagits 

Trafikadministratör Joakim Svensson 2019/473 2019-08-17-2019-12-31 2020-03-17 

Ansökningar om färdbevis Beslut om färdbevis för dagliga resor för 
Gymnasieelever. 117 ansökningar har bifallits, 1 
ansökan har avslagits 

Trafikadministratör Joakim Svensson 2019/486 201908-17-2019-12-31 2020-03-17 

Ansökan skolskjuts Beslut om skolskjuts. Under perioden har ett 
beslut om avslag fattats. 

Trafikadministratör Joakim Svenson 2020/180 2020-01-01-2020-03-12 2020-03-17 

 

 


