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§ 136

Dnr 2018/000076 041

Budget 2019 med plan 2020-2022
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att


anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2019 med plan
2020 – 2022. Slutligt besked om finansiering sker senast i november
2018.



anta majoritetens fördelning av 11,5 mnkr enligt följande:
Socialnämnden 6 mnkr
Barn- och utbildningsnämnden 3 mnkr
Kommunstyrelsen 1 mnkr
Överförmyndaren 0,22 mnkr
Arvoden förtroendevalda uppräknas med 0,3 mnkr
Oförutsett 0,98 mnkr.



anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2019 vilket
innebär att nettokostnaderna budgeteras till 952,7 miljoner kronor.
Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2018 som
även påverkar 2019, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnader,
internhyror, löner och omföringar



anta förslag till investeringsram 2019 till 80 miljoner kronor



anta årets resultat till 19,2 miljoner kronor



anta förslag till tre övergripande finansiella mål:
o Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatter
och generella statsbidrag
o Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med minst
motsvarigheten till skattehöjningen 2016, vilket för 2019 motsvarar
16 miljoner kronor
o Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar ska
uppgå till 100 procent.



Justerandes sign

anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd tidplan
återkomma med nämndsplaner med mål och verksamhet för år 2019,
samt investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att
sammanställa i ett samlat dokument.
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Reservation
Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Ola Gustafsson (KD) reserverar sig mot
beslutet.

Sammanfattning
Vimmerby kommun redovisar för året 2017 ett överskott på 8 miljoner
kronor. Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till resultatbudget för
2019 med plan 2020 – 20221. Förslaget är beräknat med en oförändrad
skattesats. Beslut om slutlig nivå på skatten beslutas senast i
kommunfullmäktige i november 2018.

RESULTATBUDGET

2017

Miljoner kronor

Utfall

Summa nettokostnader exklusive avskrivningar
avskrivningar
SUMMA Nettokostnad

-856,3
-55,2
-911,5

Skatter och generella statsbidrag
Finansnetto
Summa finansiering
SUMMA RESULTAT

2018
Prognos
utfall

2018

2019
Förslag
Budget
budget

2020

2021

2022

Plan

Plan

Plan

-903,2
-31,5
-934,7

-882,1
-33,0
-915,1

-919,9
-32,8
-952,7

-945,7
-32,6
-978,3

-976,5
-32,9
-1 009,4

-1 000,8
-34,0
-1 034,8

902,6
16,9
919,5

935,2
14,3
949,5

933,5
0,0
933,5

959,9
12,0
971,9

979,4
12,0
991,4

997,4
12,0
1 009,4

1 021,7
12,0
1 033,7

8,0

14,8

18,4

19,2

13,1

0,0

-1,1

________________________
1 Prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsavgift, utgår från
SKL:s prognos i april 2018 och att invånarantalet uppgår till 15 728. Kostnaderna för
planåren är uppräknade enligt SKL cirkulär 18:18.
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Nämndernas driftramar
Förslag till resultatbudget innebär en nettokostnadsnivå på 952,7 miljoner
kronor år 20192, vilket motsvarar en ökning med 37,6 miljoner kronor
jämförelsevis med 2018 års budget.

Driftbudget
2018

2019

Kommunstyrelsen

-208,9

-231,5

Barn- och utbildningsnämnden

-330,1

-334,4

Socialnämnden

-353,4

-358,5

Miljö- och byggnadsnämnden

-6,9

-8,0

Överförmyndaren

-1,8

-2,0

Revision

-0,8

-0,8

Valnämnden
Summa nämnder

-0,7
-902,7

-0,7
-935,9

Pensioner
kalkylerade kapitalkostnader
Avskrivningar
Oförutsedda medel

-21,0
44,7
-33
-3,1

-22,2
43,0
-32,8
-4,9

Summa nettokostnader

-915,1

-952,7

Miljoner kronor

Nämnd

_______________________________
2 Nämndernas ramar enligt ovan är preliminär för 2019. Detta eftersom ramarna kommer att
justeras efter beslut om interna justeringar 2018 som även påverkar 2019, exempelvis
centralt löneanslag, tilläggsanslag, kapitalkostnad och omföringar.
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Finansiella mål
Kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål är ett resultat som uppgår till
minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt förslag till
resultatbudget för 2019 med plan för 2020– 2022 uppnås resultatmålet 2019
men inte för planåren 2020 – 2022.
Investeringsram
I kalkylen för år 2019 uppgår ramen för investeringar till 80 miljoner kronor.
Låneskuld
Vimmerby kommuns låneskuld uppgick till 508,8 miljoner kronor 2017-1231. Via amorteringar ska låneskulden minskas med minst det belopp som
motsvarade skattehöjningen år 2016.
Det innebär följande:
2019: 16 miljoner kronor
2020: 17 miljoner kronor
2021: 18 miljoner kronor
Vid dagen sammanträde deltar ekonomichef Mattias Karlsson och ekonom
Mamica Timotijevic i diskussionen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att


anta förslag till driftsramar för Vimmerby kommun 2019 med plan 2020
– 2022. Slutligt besked om finansiering sker senast i november 2018.



anta förslag till fördelning av nämndernas driftsramar 2019 vilket
innebär att nettokostnaderna budgeteras till 952,7 miljoner kronor.
Nämndernas ramar justeras efter beslut om interna justeringar 2018 som
även påverkar 2019, exempelvis tilläggsanslag, kapitalkostnader,
internhyror, löner och omföringar



anta förslag till investeringsram 2019 till 80 miljoner kronor



anta årets resultat till 19,2 miljoner kronor



anta förslag till tre övergripande finansiella mål:
o Vimmerby kommuns resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatter
och generella statsbidrag
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o Vimmerby kommuns låneskuld ska minskas med minst
motsvarigheten till skattehöjningen 2016, vilket för 2019 motsvarar
16 miljoner kronor
o Självfinansieringsgraden av Vimmerby kommuns investeringar ska
uppgå till 100 procent.


anta förslag till att ge uppdrag till nämnderna att enligt fastställd tidplan
återkomma med nämndsplaner med mål och verksamhet för år 2019,
samt investeringsplan som kommunstyrelsen ansvarar för att
sammanställa i ett samlat dokument.

Beslutsgång
Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Ola Gustafsson (KD) avstår från att delta i
beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen, Mamica Timotijevic, id 61209.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

___________________
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§ 137

Dnr 2018/000157 041

Begäran om utökad budgetram för ökat elevantal i
grundskolan F-9
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ärendet behandlas på kommunstyrelsens
sammanträde den 5 juni 2018.
Sammanfattning
Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten har en
nettobudget på 139,1 mnkr under 2017 och redovisar ett nettounderskott på
11,3 mnkr vid årets slut. Det är fler elever i verksamheten, både nyanlända
och folkbok-förda. Statsbidrag täcker upp de nyanländas del men inte
övrigas. Antalet elever med behov av extra stöd växer och stora delar av
underskottet 2017 beror på ökade kostnader för elevassistenter (-7,0 mnkr).
Elevtalen för läsåret 2016/2017 var 1628 elever. Elevantalet har under
läsåret 2017/2018 förändrats från att i september 2017 vara 1671 elever i
grundskolan, är det 1696 elever i januari 2018. Vid en ny beräkning för
läsåret 2018/2019 med nya elevtalen inlagda är antalet elever 1730, det vill
säga en ökning på två läsår med över 100 elever.
När förvaltningen beräknar budget 2018 summeras elevtalen för två läsår
2017/2018 och 2018/2019 och summan delas med två. För 2018 är snittet
1701 elever.
Budgeten erhålls för kalenderåret 2018 som för skolans del innebär
vårtermin 2018 och hösttermin 2018, det vill säga två halva läsår. Om man
behåller samma resurstilldelning som de senaste åren fattas det 5 tjänster.
Förvaltningen gör bedömningen att inte kunna minska på resurserna till år 79 varför förslag enligt alternativ 2 innebär att minska resurstilldelningen för
år Fk-6 med 0,4 tjänster per 100 elever. Det motsvarar 5 tjänster färre. Det
innebär att klasserna i Fk-6 blir större och att möjligheten till klassdelningar
minskar. Det är de stora enheterna som får de största neddragningarna.
Skollagen säger att alla elever oavsett behov ska ges möjlighet att klara
målen, den möjligheten minskar med minskade resurser. Statsbidraget för
lågstadiesatsningen på 2,7 mnkr kan inte sökas.
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Vid fullmäktiges sammanträde förelåg kommunstyrelsens förslag och barnoch utbildningsnämndens förslag.
Kommunfullmäktige beslutade med ändring av kommunstyrelsens förslag att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen: Nyligen och
efter begäran om tilläggsanslag har en genomlysning av barn- och
utbildningsnämnden presenterats. Kommunstyrelsen har uppdragit till barnoch utbildningsnämnden att ta fram en handlingsplan. Vi vill inte föregripa
planen med beslut i detta ärende utan avvakta planen.
Vid dagens sammanträde deltar ekonomichef Mattias Karlsson i
diskussionen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-21 § 24
Arbetsutskottets beslut 2018-03-27 § 88
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10, KS § 102
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, KF § 73
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
___________________
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§ 138

Dnr 2017/000257 08

Organisationsberedningen - Ny politisk organisation
för mandatperioden 2019-2022
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att
godkänna sammanträdeskalender för 2019 avseende kommunstyrelsens och
utskottens sammanträdestillfällen
anta enligt tjänsteskrivelsen föreslagen ansvarsfördelningen för utskotten.
Sammanfattning
Förslag till sammanträdeskalender har tagits fram. Kommunstyrelsen får
2019 två nya utskott i form av samhällsbyggnadsutskottet och kultur- och
fritidsutskottet.
Administrativ chef Anna Erlandsson Karlsson och utvecklingschef Thomas
Svärd deltar för diskussion i samband med ärendet.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i januari 2018 att anta en ny politisk
organisation för Vimmerby kommun med start den första januari 2019.
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att arbeta med genomförande av
förslaget. För kommunstyrelsen innebär det att nuvarande arbetsutskott
kompletteras med ett samhällsbyggnadsutskott och ett kultur- och
fritidsutskott samt att antal ledamöter ökar från nio till elva. Samtliga utskott
består av tre ledamöter och tre ersättare. Sammanträdesplaneringen är en del
i genomförandet.
Administrativa avdelningen tar varje år ta fram en sammanträdeskalender för
kommunstyrelsen för nästkommande år. Kommunstyrelsens kalender blir
sedan styrande för hur övriga nämnder, organ och råd planerar sina kalendrar
och årshjul.
Med anledning av den nya organisationen presenteras i år en mer grundlig
redogörelse även för övriga möten, men som inte föranleder något beslut.
Förslaget
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Sammanträdesplaneringen för 2019 bygger i stora delar på nuvarande
struktur och ärendeprocess. Förutom de faktiska sammanträdena finns det
flera veckomöten och avstämningar för säkerställning av en god, säker och
smidig ärendehantering.
För att säkra en god samordning mellan utskotten och kommunstyrelsen
arbete föreslås samtliga presidium inom kommunstyrelsen börja med
gemensam genomgång och av utskottens planering och ärenden.

Organ
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Tid
Måndagar från kl. 17:30
Tisdagar kl. 9-17

Arbetsutskottet
Samhällsbyggnadsutskottet
Kultur- och fritidsutskottet
Presidieberedning samhällsbyggnadsutskott

Mötestillfälle
1/månad. Uppehåll juli-augusti
1/månad (undantaget oktober).
Uppehåll juli-augusti
1/månad. Uppehåll juli
1/månad. Uppehåll juli-augusti
1/månad. Uppehåll juni-augusti
1/månad. Uppehåll juli-augusti

Presidieberedning kultur- och fritidsutskott

1/månad. Uppehåll juni-augusti

Måndagar kl. 13-14

Presidieberedning styrelsen och arbetsutskottet
Tjänstemannaberedning
Samhällsbyggnadsmöte
Genomgång fullmäktiges kallelse
Genomgång styrelsen och utskottens presidium
Ledningsgrupp kommunstyrelseförvaltningen
Ledningsgrupp kommun
Ledningsgrupp kommunkoncern

Varje vecka. Uppehåll juli
Varje vecka. Uppehåll juli
Varje vecka. Uppehåll juli
1/månad. Uppehåll juni-augusti
1/månad. Uppehåll juni-augusti
2/månad.
1/månad.
1/månad.

Måndagar kl. 10:30-12:00
Måndagar kl. 09:30-10:30
Måndagar kl. 08:15-09:15
Måndagar kl. 11:30-12:00
Måndagar kl. 11:00-12:00
Tisdagar kl. 08:00-09:30
Tisdagar kl. 09:00-12:00
Tisdagar kl. 09:00-12:00

Tisdagar kl. 9-17
Måndagar kl. 13-17
Måndagar kl. 13-17
Måndagar kl. 13-14

Ej inplanerade möten och aktiviteter men som är i beaktande
 Kommunstyrelsens resa i maj månad. Hanteras av
Näringslivsenheten
 CESAM och FÖSAM. Hanteras av HR-avdelningen
 Gruppledarmöten. Hanteras av fullmäktiges presidium
 Fullmäktiges presidieberedning. Hanteras av fullmäktiges presidium
 Plandialog. Hanteras av Miljö- och bygg
 Övriga nämndsammanträden. Hanteras av resp. nämnd
 Utvecklingsråd. Hanteras av kommunchef
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Bedömning
I år sammanträder arbetsutskottet totalt 10 timmar i månaden fördelat på två
sammanträdestillfällen. Budgetberedningen sker utanför ordinarie
sammanträdestid.
Förslaget innebär total sammanträdestid för utskotten om 15 timmar per
månad fördelat på tre sammanträdestillfällen.
Förslaget är baserat på en uppskattad ansvarsfördelning mellan utskotten,
baserad på organisationsberedningens förslag. Fördelningen är övergripande
och det kommer initialt finnas en gränsdragningsproblematik mellan
utskotten.
Arbetsutskottet
Budgetberedning
Personalfrågor
Kompetensförsörjning
Näringslivsfrågor
SLUS
Kontaktcenter
Digitalisering
Samverkansfrågor
Kommunikation/webb

Samhällsbyggnadsutskottet Kultur- och
fritidsutskottet
Mark- och exploatering
Föreningsliv och
fritidsfrågor
Detaljplaner
Kulturfrågor
Räddningstjänst
Folkhälsa
Lokalförsörjning
Mötesplatser
Kost- och lokalvård
Fabriken
Trafik och infrastruktur
Kulturskolan
Skolskjuts och
Bibliotek
kollektivtrafik
Parker och grönområden
Museet Näktergalen

Redovisning av inkomna yttranden
Sammanträdeskalendern har stämts av med avdelningscheferna inom
kommunstyrelseförvaltningen och särskilt med ekonomiavdelningen med
anledning av budgetprocessen och övriga ekonomiska redovisningar.
Finansiering
Föreslagen kalender sker inom uppdraget att verkställa kommunfullmäktiges
beslut om ny politisk organisation.
Den nya politiska organisationen innebär fler sammanträden och
presidieberedningar, vilket innebär en kostnadsökning av arvoden.
Arbetsutskottet har tillsammans med HR-avdelningen i uppdrag att ta fram
förslag på arvodesbestämmelser för kommande år.
Den nya organisationen innebär en ökad arbetsbelastning för
tjänstemannaorganisationen med fler sammanträden att organisera och
bemanna, men förväntas kunna verkställas inom befintlig ram.
Omprioritering av befintliga arbetsuppgifter kan komma att ske.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att godkänna sammanträdeskalender för 2019 avseende kommunstyrelsens
och utskottens sammanträdestillfällen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Axel Stenbeck, administrativa avdelningen, id 60727.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder och bolag
Kommunstyrelseförvaltningen

___________________
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§ 139

Dnr 2018/000260 006

Sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2019
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att godkänna
sammanträdeskalender för kommunfullmäktige för 2019.
Sammanfattning
Förslag till sammanträdeskalender för kommunfullmäktige har upprättats av
administrativa avdelningen. Kommunstyrelsen och övriga nämnder fattar
själva beslut om respektive sammanträdesplanering.
Kommunfullmäktige föreslås sammanträda enligt följande:
28 januari
25 februari
25 mars
29 april
27 maj

17 juni
30 september
21 oktober
25 november
16 december

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
sammanträdeskalender för kommunfullmäktige för 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Axel Stenbeck, administrativa avdelningen, id 60985.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder och bolag
Administrativa avdelningen
___________________
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§ 140

Dnr 2017/000506 001

Instruktion för kommundirektör
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta instruktion för
kommundirektör.
Sammanfattning
Bakgrund
Från och med den 1 januari 2018 ska varje kommun ha en kommundirektör
(7 kap. 1 § kommunallagen, 2017:725, KL). Det ska även finnas en
instruktion för kommundirektören enligt samma lag och i den ska
kommunen bestämma hur direktören ska leda kommunstyrelseförvaltningen
och organisationen i övrigt.
Aktuell situation
Ett förslag har tagits fram med stöd av kommundirektörsföreningsens
checklista.
Redovisning av inkomna yttranden
Förslaget har diskuterats på kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta instruktion för kommundirektör
Beslutsunderlag
Instruktion för kommundirektör 2018-04-18, Id 60790
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder och bolag
Carolina Leijonram
___________________
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§ 141

Dnr 2017/000116 214

Detaljplan Ny förskola Skyttehagen del av Vimmerby
3:3
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
ge Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att i samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen ta fram förslag till utformning av ny förskola på del
av Vimmerby 3:3, Skyttehagen i Vimmerby enligt Underlag inför planering
av ny förskola Dnr BUN 2017/138/714, ID 22456.
Reservation
Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Ola Gustafsson (KD) reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har av Barn och Utbildningsnämnden fått underlag, Dnr
BUN 2017/138/714, ID 22456, inför planering av ny förskola. Enligt
kravspecifikationen förskolans byggnad ska vara en fristående byggnad med
10 avdelningar i grupper med gemensam entré för två avdelningar.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och gav
samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att beställa detaljplan (DP) för
området Vimmerby 3:3, Skyttehagen i Vimmerby som möjliggör byggnation
av ny förskola enligt kravspecifikation från Barn och Utbildningsnämnden.
Samhällsbyggnadsavdelningen har gjort beställningen och detaljplanearbete
fortskrider.
Enligt förda diskussioner med KSAU skulle planeringsarbetet pågå parallellt
med DP arbetet för att efter kunna komma igång med byggnationen fortast
möjligt när DP får laga kraft.
Förvaltningschef Birgitha Sahlin, verksamhetschef Anne-Cathrine Ingström,
samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi samt fastighetschef Torbjörn
Bergström deltar för information och avstämning på dagens sammanträde i
samband med ärendet.
Finansiering
Finansiering ska sken med likvida medel.
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Enligt antagen investeringsplan finns 500 tkr i 2018 års investeringsbudget
avsett för utredning och planering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Att ge Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att i samarbete med Barn
och Utbildningsförvaltningen ta fram förslag till utformning av ny förskola
på del av Vimmerby 3:3, Skyttehagen i Vimmerby enligt Underlag inför
planering av ny förskola Dnr BUN 2017/138/714, ID 22456.
Beslutsgång
Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Ola Gustafsson (KD) yrkar avslag.
Beslutsunderlag
Underlag för planering av ny förskola Dnr BUN 2017/138/714, ID 22456
Beställning av DP 2017/116/214, ID 55391
Ändring av beställning DP Dnr 2017/116/214, ID 60658
Beslutet skickas till
Barn och utbildningsförvaltningen:
Förvaltningschef Birgitha Sahlin
Verksamhetschef förskola Ann-Catrine Ingström
Samhällsbyggnadsavdelningen:
Samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi
Fastighetschef Torbjörn Bergström

___________________
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§ 142

Dnr 2017/000472 623

Slopad studeranderabatt för högskolestudenter.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunalt
resebidrag till studerande vid högskolor och universitet slopas från och med
1 januari 2019.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2000 att införa ett kommunalt resebidrag för
högskolestudenter folkbokförda i Vimmerby kommun. Resebidraget kom att
kallas studeranderabatt. Studeranderabatten har betalats ut till personer som
pendlar från Vimmerby till andra kommuner för att bedriva eftergymnasiala
studier på heltid. Studenterna har mot uppvisande av biljetter fått tillbaka 30
% av biljettkostnaden.
Studeranderabatten infördes efter förebild från Västerviks kommun. Syftet
med studeranderabatten var att underlätta för personer som ville studera på
högskolenivå, men inte kunde eller ville flytta från Vimmerby. Ett annat skäl
för att införa resebidraget var merkostnaden för att pendla till Linköping då
det behövs två periodkort, ett för Kalmar län, och ett för Östergötland.
Västerviks kommun upphörde för flera år sedan med att beviljaresebidrag för
högskolestuderande.
Resebidragets omfattning har på senare år varit liten. Under 2016 utbetalades
till 12 personer totalt 15 292,70 kr i studeranderabatt.
Kommuner har ingen skyldighet att ersätta resor till högskolestudier, utan
detta är något som Vimmerby kommun valt att göra på frivillig basis.
Ursprungligen antogs att studeranderabatten skulle medföra kostnader på 90
tkr per år under förutsättning att ca 25 personer skulle söka bidraget.
Kommunens kostnader i dag för resebidraget är således mycket lägre än av
som budgeterades då bidraget infördes. Det saknas i dag budget för bidragen,
utan medel till beviljade bidrag har tagits från verksamhet 3690,
kollektivtrafik.
Vid dagens sammanträde deltar trafikadministratör Joakim Svensson i
samband med ärendet.
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Bedömning
Antalet ansökningar om resebidrag till högskolestuderande har under senare
år varit få. Kommunen har ingen skyldighet att ge ersättning för resor vid
högskolestudier, och en allmänt vedertagen grundsats är att en kommun inte
utan stöd i lag eller författning får lämna understöd eller annan vederlagsfri
ersättning till enskilda personer.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att Vimmerby kommun ej
beviljar resebidrag för högskolestuderande från och med 1 januari 2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunalt resebidrag till studerande vid högskolor och universitet slopas
från och med 1 januari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av trafiksamordnare Joakim Svensson 2018-04-17
Kommunfullmäktiges beslut 2000-04-25 § 46
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen

___________________
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§ 143

Dnr 2018/000237 109

Motion om kajor - en sanitär olägenhet
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till
samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till
beslut.
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Anneli Jakobsson
(SD) för beredning och framtagande av förslag till beslut.
Av motionen framgår att i Vimmerby kommun har kajorna under mycket
lång tid varit ett återkommande problem. I åratal har invånarna sett hur
himlen mörknar när ett hundratal, kanske fler kajor, lyfter från träd och
hustak och när det är som värst är det som att kliva rakt in i en Hitchcookfilm. Kommunen har i åratal försökt med allt möjligt, men utan att lyckas.
Turister, genomresande och invånarna upplever störa obehag av detta.
Kajorna orsakar också nedsmutsning. Nu måste kommunen få till en plan för
hur man ska få bukt med denna sanitära olägenhet.
Lindesbergs kommun har också väldiga problem med flockar av kajor. De
har liksom Vimmerby kommun försökt med allt, men nu har man prövat
något som kallas för den norska kråkfällan. Den har hittills visat sig vara den
mest effektiva metoden för att jaga och fånga kråkor. Slår detta väl ut
kommer Karlstad kommun att ta efter.
Med denna motion yrkar sverigedemokraterna
att kommunfullmäktige beslutar att upprätta en åtgärdsplan för att reducera
antalet kajor i kommunen och
att kommunen tar kontakt med Lindesbergs kommun för att få råd och tips
innan fällan införskaffas.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 82, 2018-04-23
Motion inlämnat av Anneli Jakobsson (SD), Id 60821
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen
___________________
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§ 144

Dnr 2018/000146 109

Motion om solelpaneler på kommunal byggnader
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att skicka motionen för beredning till
samhällsbyggnadsavdelningen i dialog med fastighetschefen.
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde föreligger motion inlämnad av Ingela Nilsson
Nachtweij (C) om solelpaneler på kommunala byggnader. Centerpartiet
föreslår genom denna motion att kommunen investerar 8 miljoner under
perioden 2019-2023 i solceller på kommunala byggnader spridda över hela
kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 71 med ändring av
kommunstyrelsens förslag att återremittera ärendet med motiveringen att
motionen skickas på beredning till samhällsbyggnadsavdelningen i dialog
med fastighetschefen.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen

___________________
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§ 145

Dnr 2016/000265 109

Medborgarförslag om planteringar runt damm och
utmed gångbana vid Vimarhaga
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ärendet utgår och tas upp igen på arbetsutskottets
sammanträde den 19 juni 2018.
Sammanfattning
Medborgarförslag har lämnats in av boende på Borgaregatan i Vimmerby.
Vi som bor vid området kring dammen vid Vimarhaga/Borghaga tycket att
det är för mycket öppen yta mellan dammen och parkeringen. Vi vill därför
se plantering av träd på nämnda yta och även växter och blommor runt
dammen så att området ser trevligare ut. Vi blev lovade en alle utmed den
nylagda gångbanan som går längs med baksidan på våra hus. Den vill vi att
ni planterar nu för att området skulle se mycket trevligare ut då.
Bedömning
Ett förslag till plantering har tagits fram, dels runt dammen men även vid
gångbanan. Planteringsförslaget innebär att området runt dammen planteras
med grupper av blommande buskar/vildrosor. Uppe vid den nyanlagda gång
och cykelvägen planteras träd i grupper som delar av ytan. Dessa båda
åtgärder gör att ytan skärmas av mot parkering/väg samt att de ger ett fint
blickfång när man passerar på ringleden.
Samhällsbyggnadsavdelningen ställer sig positiva till plantering av buskar
och träd vid Vimarhaga för att ge området en trevligare karaktär. Dock ger
dagens ekonomiska situation, samt de sparbeting som åligger avdelningen,
inget utrymme att plantera och sköta detta.
Finansiering
Träd 25 st.
62.500 kr
Buskar
15.000 kr
Urgrävning, matjord, plantering mm
25.000 kr
Summa
102.500 kr
Därutöver tillkommer årlig kostnad och personal för skötsel.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen
att ekonomiska förutsättningar för plantering och skötsel av träd och buskar
vid Vimarhaga saknas inom samhällsbyggnadsavdelningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi 201708-28
Medborgarförslag inlämnat av boende på Borgargatan 9. 2016-04-21 Id
51268
Kommunfullmäktiges beslut KF § 106, 2016-04-25
Arbetsutskottets beslut 2016-06-30 § 134
Planteringsförslag
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen

___________________
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§ 146

Dnr 2018/000252 001

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot nämnder för beredning
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet har tagit del av ärendet som Peter Fjällgård (V) lämnat in och
förslår kommunstyrelsen att arbeta på ett mer strukturerat sätt.
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde föreligger ärende inlämnat av ledamot i
kommunstyrelsen Peter Fjällgård (V). Enligt kommunallagen har ledamot i
nämnd rätt att väcka ärende i nämnden.
Av skrivelsen framgår att Peter Fjällgård (V) vill väcka följande ärende på
kommunstyrelsen.
Vi ser nu konsekvensen av den organisation som sattes med minskade antal
kommunstyrelsemöten. Tidsbrist i dialog och samtal samt i tillsyn av och
med våra nämnder och förvaltningar. Kommunstyrelsen har satt ett ökat krav
på dialog med BUN gällande organisation och ekonomi. Vänsterpartiet står
för principen att behandla alla lika!
Peter Fjällgård (V) vill väcka frågan om att samma arbetssätt ska gälla alla
förvaltningar med underskott. Socialnämnd och givetvis
kommunstyrelseförvaltningens olika delar. Vi har tillsynsplikt och det är hög
tid att ta den i akt! Trovärdighet kräver att sopa sin egen trappa ren innan
man pekat på grannen. Kommunstyrelsens ansvar är att utföra övergripande
tillsyn. Att kontrollera verksamhet och ekonomi samt att använda sina
styrmedel och ta det ansvar som tillsynsplikten påkallar.
Beslutsunderlag
Skrivelse angående kommunstyrelsens uppsiktsplikt från Peter Fjällgård (V)

__________________
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§ 147

Dnr 2018/000217 00

Förnyelse av borgensförbindelse till Kommuninvest
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att


Vimmerby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av
den 26 juni 1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Vimmerby kommun
åtagit sig solida risk borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda
Vimmerby kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.



Vimmerby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Vimmerby kommun den 14 juni 2011, vari det inbördes ansvaret
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller.



Vimmerby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Vimmerby kommun den 14 juni 2011, vari Vimmerby kommuns
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller.



utse Tomas Peterson (M) och kommunchef Carolina Leijonram att
för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning
av detta beslut.

Sammanfattning
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för
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Kommuninvests samtliga förpliktelser. Vimmerby kommun utfärdade sin
borgensförbindelse den 26 juni 1997 och har bekräftat densamma genom
beslut av kommunfullmäktige den 28 september 2009.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats
genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Vimmerby
kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med
hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i
Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests
verksamhet är det av mycket stor vikt att Vimmerby kommun innan
borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i
kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Vimmerby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 26
juni 1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Vimmerby kommun åtagit sig solida
risk borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Vimmerby kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
att Vimmerby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Vimmerby kommun den 14 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
att Vimmerby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Vimmerby kommun den 14 juni 2011, vari Vimmerby kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.
att utse Tomas Petersson och Carolina Leijonram att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Jakob Bank 2018-04-11
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Följebrev Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat 2018-03-27
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
___________________
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§ 148

Dnr 2018/000201 311

Uppdrag till namnberedningskommitén för gatan
mellan Västra Tullportsgatan och Rönnbärsgatan från
Gatukontoret
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge namnberedningskommittén i uppdrag att ta
fram namn för gatan mellan Västra Tullportsgatan och Rönnbärsgatan.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att det ges i uppdrag till
namnberedningskommittén att ta fram namn för gatan mellan Västra
Tullportsgatan och Rönnbärsgatan.
Det saknas idag fastställt namn för gatan mellan Västra Tullportsgatan och
Rönnbärsgatan. Detta försvårar bland annat utfärdande av
felparkeringsanmärkning och hastighetsöverträdelseanmärkning. Det uppstår
även svårigheter när vi ska stänga av gatan för vägarbete.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge namnberedningskommittén i uppdrag att ta
fram namn för gatan mellan Västra Tullportsgatan och Rönnbärsgatan
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Maria Åkerö 2018-04-09
Karta över berörd gata ID 60558
Beslutet skickas till
Namnberedningskommittén
Samhällsbyggnadsavdelningen
___________________
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§ 149

Dnr 2018/000117 311

Förändrat väghållaransvar Bysjövägen
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att se
över väghållaransvar gällande Bysjövägen i samarbete med Trafikverket.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att ägandeförhållande för väg
Bysjövägen (vägnummer 831, mellan Lundgatan och Ulriksdalsvägen)
övergår från statlig väg till gata med kommunalt huvudmannaskap, enligt
bifogad ärendegång hos Trafikverket.
Bakgrund
I och med exploateringen av förskola i området Skyttehagen har det varit
aktuellt att se över trafiksituationen. Vid begrundan har
samhällsbyggnadsavdelningen insett att en övertagning av den statliga vägen
Bysjövägen (mellan Lundgatan och Ulriksdalsvägen) skulle vara bra. Detta
för att underlätta utbyggnad av eventuellt gatunät samt att själva få mandat
till att bestämma över korsningspunkter och hastigheter.
Aktuell situation
Bysjövägen är idag en statlig väg. Om kommunen beslutar sig för att ta över
Bysjövägen enligt karta ID 60721 till gata med kommunalt huvudmannaskap
så skulle förfarande med hastigheter och hastighetsbegräningar underlättas.
Redovisning av inkomna yttranden
Inga yttrandet har tagits in mer än att fråga trafikverket hur vi går tillväga. Vi
måste börja med en utredning som Trafikverket gör. Denna kommer ta cirka
1 år.
Ytterligare yttrande kommer begäras i samband med trafikverkets utredning.
Bedömning
Anses vara nödvändigt för att knyta ihop gatunätet och att smidigare kunna
exploatera området i skyttehagen.
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Finansiering
Själva övertagningen kostar ingenting. Driften av vägen kommer kosta 14
000 kr årligen. Underhållskostnaden för beläggningen är ca 30.000 kr /år
räknat på en beläggningsintervall på 15 år.
Vi får räkna med indexhöjningen också, några procent per år. Därav behöver
gatukontorets få en budgetjustering med 44 000 kr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag
att se över väghållaransvar gällande Bysjövägen i samarbete med
Trafikverket.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Maria Åkerö 2018-02-07
Karta över berörd väg (Bysjövägen mellan Lundgatan och Ulriksdalsvägen)
ID 60721
Beslutet skickas till
Trafikverket
Samhällsbyggnadsavdelningen

___________________
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§ 150

Dnr 2018/000114 311

Utöka 30 km/h till Rönnbärsgatan
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att utöka 30 km/h-området
i Vimmerby centrum enligt förslaget i karta med ID 59760.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår med stöd av 3 kap. 17 § andra
stycket trafikförordningen att 30 km/h-området i Vimmerby centrum utökas
till att även gälla den östra delen av Rönnbärsgatan samt norra delen av
Sveagatan. I och med förslaget kommer även Västra Tullportsgatan att få en
längre sträcka med 30 km/h.
Bakgrund
I och med exploateringen av kvartet Stören kommer trafikmängden öka på
Sveagatan och Rönnbärsgatan i Vimmerby. Idag är det 50 km/h som är giltig
hastighet på dessa vägar. Se bilaga 1 för att se var gränsen för 30 km/h
området går.
Aktuell situation
Se under stycket för bakgrund. Se bilaga karta med ID 60914 för dagens
utbredning.
Redovisning av inkomna yttranden
Polisen har inget att erinra.
Bedömning
Samhällsbyggnadsavdelningen anser att detta är nödvändigt för
trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön ska vara tillfredställande för
alla trafikslag inom det berörda området.
Finansiering
Finansiera inom Gatukontorets driftbudget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utöka 30 km/h-området i Vimmerby centrum
enligt förslaget i karta med ID 59760.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Maria Åkerö 2018-02-06
Karta över området
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen
Polisen

___________________
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§ 151

Dnr 2018/000119 311

Uppdrag åt namnberedningskommitéen för parkeringen
vid ishallen och området vid resecentrum från
Gatukontoret
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
ge namnberedningskommittén i uppdrag att ta fram namn för parkeringen
vid ishallen
ge namnberedningskommittén i uppdrag att ta fram namn för området vid
resecentrum.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att det ges i uppdrag till
namnberedningskommittén att ta fram för parkeringen vid ishallen ID 59769
samt området intill Vimmerby resecentrum ID 59771.
Bakgrund
Det saknas idag fastställt namn för parkeringen vid ishallen och området
intill Vimmerby resecentrum. Detta försvårar bland annat utfärdande av
felparkeringsanmärkning och hastighetsöverträdelseanmärkning.
Problematiken beskrivs utförligare i mail från parkeringsvakt ID 59770.
Aktuell situation
Se bakgrund.
Redovisning av inkomna yttranden
Inga yttranden behövs.
Bedömning
Samhällsbyggnadsavdelningen anser att ett namn behövs för parkeringen och
området för att underlätta parkeringsövervakningen.
Finansiering
Ingen finansiering behövs.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge namnberedningskommittén i uppdrag att ta fram namn för parkeringen
vid ishallen
att ge namnberedningskommittén i uppdrag att ta fram namn för området vid
resecentrum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Maria Åkerö 2018-02-07
Karta över parkering ishallen
Karta över berörd gata
Beslutet skickas till
Namnberedningskommitté
Samhällsbyggnadsavdelningen

___________________
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§ 152

Dnr 2018/000187 140

Projekt SLUS - Social lokal utvecklingsstrategi för
Vimmerby kommun - Allas Vimmerby
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
utvecklingsavdelningens/Projekt SLUS förslag till medskapande
medborgardialog – Allas Vimmerby.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 23 oktober 2017 en social lokal
utvecklingsstrategi (SLUS) för Vimmerby kommun. Beslutet har föregåtts
av en omfattande process där ett stort antal personer och organisationer
aktivt medverkat.
I SLUSEN nämns att ingen strategi är bättre än sitt genomförande och att
den behöver en konkretisering för att genomföras. Efter kommunfullmäktiges beslut har projektledningen för SLUS och advisory board
diskuterat hur processen ska gå vidare utifrån SLUSEN och kommit fram till
ett förslag som bygger på medskapande medborgardialog och lokala
utvecklingsgrupper i Vimmerby kommuns tio större orter. Förslaget beskrivs
nedan och har även diskuterats med representanter för de tio orterna som alla
ställer sig bakom förslaget.
Ärendet
Beskrivning av medskapande medborgardialog – Allas Vimmerby:
Syftet med Allas Vimmerby är att vi som lever och verkar i Vimmerby
kommun ska kraftsamla och tillsammans stärka den gemensamma och lokala
attraktionskraften för att på bästa sätt ta vara på våra möjligheter och möta
utmaningar. Men även att öka det sociala kapitalet, skapa en vimmerbyanda
och förstärka medborgardialogen.
Målet är att skapa goda förutsättningar för att ständigt stärka Vimmerby
kommuns attraktionskraft och tillväxt via ökad samverkan och långsiktig
planering. Vi i Vimmerby kommun ska utveckla vår kommun så att vi kan
må än bättre, trivas och vara stolta ambassadörer för vår kommun.
Allas Vimmerby är en metod för utveckling och bygger på att det skapas
lokala utvecklingsgrupper på orterna Djursdala, Frödinge, Gullringen,
Locknevi, Pelarne, Rumskulla, Storebro, Södra Vi, Tuna och Vimmerby (se
bifogad skiss). På vissa av orterna finns redan fungerande nätverk som även
kan vara lokala utvecklingsgrupper. Det är ett krav att den lokala
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utvecklingsgruppen består av minst en förening och arrangerar ett (1) öppet
möte om året dit nedanstående grupper på orten bjuds in.
De lokala utvecklingsgrupperna ska, om möjligt, ha representanter från
föreningsliv, näringsliv, landsbygdsråd, politiker, medborgare som är knutna
till orten och gärna i olika åldrar.
Utvecklingsgruppernas arbete ska knyta an till SLUSEN men framför allt till
orternas egna behov och planer.
Grupperna ska även kunna använda sig av konceptet Vimmerby
Mötesplatser om de önskar. En mötesplats är en plats för möten, mellan
människor, mellan föreningar och mellan kommunala, privata och ideella
aktörer. En mötesplats har också det huvudsakliga syftet att stärka
civilsamhället, öka folkhälsan, skapa en bredare arbetsmarknad, ökat
kulturutbyte och utveckla samverkan mellan medborgare i Vimmerby
kommun.
Orterna ska kopplas ihop i ett nätverk där även representanter från
Vimmerby kommun och advisory board ska ingå. Detta nätverk ska träffas i
strategiska möten minst en gång om året för att inspireras, utbyta
erfarenheter och planer.
Utvecklingsavdelningen ansvarar för samordningen av Allas Vimmerby och
ska även stödja och lotsa de lokala utvecklings-grupperna i deras arbete. Det
operativa arbetet ligger på respektive lokal utvecklingsgrupp.
Vimmerby kommun anslår en så kallad bygdepeng till varje lokal
utvecklingsgrupp med 5 000 kr per år. Bygdepengen ska användas till
möten, administrativa kostnader och resekostnader. Utgifterna ska redovisas
till ekonomiavdelningen.
I övrigt utgår inget direkt finansiellt stöd från Vimmerby kommun till de
lokala utvecklingsgrupperna. Däremot kan medel sökas från bland annat från
samverkansfonden via Vimmerby kommun. Det finns möjligheter till annan
finansiering genom regionala och nationella stöd för utveckling.
Advisory board ska vara Allas Vimmerbys referensgrupp.
Finansiering
Arbetssättet Allas Vimmerby baserat på ovannämnda upplägg medför en
kostnad för bygdepengen med 5 000 kr per år för sammanlagt tio orter, totalt
50 000 kr per år från och med 2019.
Allas Vimmerby behöver dessutom finansiering av overhead-kostnader och
strategiska möten med 150 000 kr per år från och med 2019.
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Totalt beräknas kostnaden per år för Allas Vimmerby till 200 000 kr som
finansieras via medel från utvecklingsavdelningens driftsbehovs-budget
2019 verksamhet SLUS.
Förslag till beslut
Utvecklingsavdelningen föreslår kommunstyrelsen
att anta utvecklingsavdelningens/Projekt SLUS förslag till medskapande
medborgardialog – Allas Vimmerby.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av näringslivsutvecklare Carina Östh 2018-03-28
Skiss Allas Vimmerby
Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen
___________________
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§ 153

Dnr 2018/000152 091

Omförhandling av avtal mellan Brottsofferjouren och
Vimmerby kommun
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsens besluta att
ompröva sitt tidigare beslut och att bevilja en höjning av anslaget till 3
kr/invånare från och med 2018
mellanskillnaden 15 636 kr läggs till i budget för anslag,
verksamhet 7991. Tas inom kommunstyrelseförvaltningens medel.
Sammanfattning
Skrivelse har inkommit från Brottsofferjouren
Vimmerby/Hultsfred/Västervik, där föreningen vill omförhandla avtalet.
Föreningen ansöker nu om en höjning av anslaget till 3 kr/invånare.
Föreningen har tidigare ansökt om en höjning från 2018, men fått avslag. Då
både Hultsfreds och Västerviks kommuner beviljat denna summa, vädjar
föreningen till Vimmerby kommun att ompröva beslutet. Anslaget för 2018
är 31 272 kr vid 2 kr/invånare och blir 46 908 kr vid 3 kr/invånare. En
skillnad på 15 636 kr som inte finns i budget för anslag 2018.
Bakgrund
Brottsofferjouren Vimmerby/Hultsfred/Västervik har sedan 2004 ett avtal
med Vimmerby kommun, där föreningen erhåller ett anslag på 2 kr/invånare.
Andra liknande föreningar i samma grupp som Brottsofferjouren är Bris,
Frivilliga Samhällsarbetare och Kvinnojouren. De har inte avtal med
kommunen.
Förslag till beslut
Utvecklingsavdelningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta
att ompröva sitt tidigare beslut och att bevilja en höjning av anslaget till
3 kr/invånare från och med 2018.
att mellanskillnaden 15 636 kr läggs till i budget för anslag, verksamhet
7991
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsavdelningen, id 60111.
Avtal anslag Brottsofferjouren, id 60027.
Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Brottsofferjouren
___________________
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§ 154

Dnr 2018/000263 000

Bildande av kommunförbundet Kalmar län
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att
1. godkänna förslaget att bilda Kommunförbundet Kalmar län.
2. Vimmerby kommun gå med som medlem i Kommunförbund Kalmar län.
3. tillstyrka stadgar för Kommunförbundet Kalmar län.
4. utse Helen Nilsson (S) som kommunens ombud och Tomas Peterson (M)
som personlig ersättare till det konstituerande förbundsmötet och nominerar
Helen Nilsson (S) som styrelseledamot och Tomas Peterson (M) som
personlig ersättare för tiden fram till det första förbundsmötet i den nya
mandatperioden 2019 – 2022.
Sammanfattning
Kommunerna i länet avser att bilda ett kommunförbund. Verksamheten
planeras starta den 1 januari 2019. Ett konstituerande möte ska genomföras
den 23 augusti 2018 i samband med regionförbundets primärkommunala
nämnds möte. Dessförinnan behöver respektive kommun ha fattat beslut
avseende sitt medlemskap. Beslut från respektive kommun bör inkomma till
ansvarig handläggare senast den 30 juni 2018.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i [Kommun] godkänner förslaget att bilda
Kommunförbundet Kalmar län. 2. Kommunfullmäktige beslutar att
[Kommun] går med som medlem i Kommunförbund Kalmar län. 3.
Kommunfullmäktige tillstyrker stadgar för Kommunförbundet Kalmar län.
4. Kommunfullmäktige utser [Namn] som kommunens ombud och [Namn]
som personlig ersättare till det konstituerande förbundsmötet och nominerar
[Namn] som styrelseledamot och [Namn] som personlig ersättare för tiden
fram till det första förbundsmötet i den nya mandatperioden 2019 – 2022.
Beslutsunderlag
Förslag att bilda Kommunförbundet Kalmar län
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Stadgar för Kommunförbundet Kalmar län
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
___________________
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§ 155

Dnr 2018/000184 100

Remiss från Finansdepartementet
(Myndighetsgemensam indelning - samverkan på
regional nivå)
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet avstår från att yttra sig över remissen.
Sammanfattning
Remiss har inkommit angående Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå.
Remissen har diskuteras inom kommunstyrelseförvaltningen och bedöms
inte påverka kommunen i den grad att ett remissvar anses vara aktuellt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott avstår från att yttra sig över remissen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av administrativa avdelningen, 2018-05-15
Remiss, Finansdepartementet 2018-03-26
SOU 2018-10 Volym 1
SOU 2018-10 Volym 2
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
___________________
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§ 156

Dnr 2018/000269 289

Remiss från Finansdepartementet (Promemorian
Föreskriftsrätt för Lantmäteriet enligt förordningen om
lägenhetsregister)
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet avstår från att yttra sig över remissen.
Sammanfattning
Remiss har inkommit angående Promemorian Föreskriftsrätt för
Lantmäteriet enligt förordningen om lägenhetsregister.
Remissen har diskuterats inom kommunstyrelseförvaltningen och bedöms
inte påverka kommunen i den grad att ett remissvar anses vara aktuellt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott avstår från att yttra sig över remissen.
Beslutsunderlag
Remiss, Finansdepartementet 2018-05-04
Promemoria Föreskriftsrätt för Lantmäteriet enligt förordningen om
lägenhetsregister
Tjänsteskrivelse från administrativa avdelningen, 2018-05-15
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
___________________
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§ 157

Dnr 2018/000009 000

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 2018
Arbetsutskottets beslut
Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.
Reservationer/Protokollsanteckning
Ingela Nilsson Nachtweij (C) vill till protokollet få antecknat att hon lyfter
ärendet om bergtäkt Vasketorp.
Sammanfattning
Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef och Stefan Larsson, räddningschef
informerar om pågående verksamhet inom samhällsbyggnadsavdelningen.
Arbetsutskottet informeras om:
• Räddningstjänst:
- Svårigheter i bemanning med deltidsbrandmän
- möjligheterna till samverkan med Jönköping och/eller Östergötland län
jämfört med vårt eget Kalmar län.
• Framskrivning av ärendet och finansiering av GC-väg i Gullringen
• Svar på SD motion ”ursprungsmärkning av matsedlar”
• Kort allmän information om läget på SB
• Bergtäkt Vasketorp.

___________________
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§ 158

Dnr 2018/000010 000

Utvecklingsavdelningen informerar 2018
Arbetsutskottets beslut
Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.
Sammanfattning
Thomas Svärd, utvecklingschef, informerar arbetsutskottet om pågående
verksamhet inom utvecklingsavdelningen.

___________________
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§ 159

Dnr 2018/000008 000

Kommunchefen informerar 2018
Arbetsutskottets beslut
Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.
Sammanfattning
Kommunchef Carolina Leijonram, informerar om pågående verksamhet
inom kommunstyrelseförvaltningen;
- Process kring upphandling turistbyråverksamhet
- Sammansättning stiftelse
- Posthantering i ytterområden
- Uppdrag för namnkommittén
- Information kring fackens ställningstagande kring budgetramar 2019
- Näringslivsärende, offentlig synpunkt.

___________________
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§ 160

Dnr 2018/000006 000

Inbjudningar 2018
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att utse Marie-Charlotte Nicholson (M) att delta i
SKLs Landsbygdskonferens den 13 juni 2018.
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde föreligger följande inbjudningar:
SKLs Landsbygdskonferens den 13 juni 2018
Beslutsunderlag
Inbjudan till SKLs Landsbygdskonferens den 13 juni 2018
___________________
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