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§ 263  2022/10 2022.4052  
 

Val av protokolljusterare 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen utser Daniel Nestor (S) att jämte Jacob Käll (C) justera dagens protokoll.  
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§ 264  2021/100 2022.4053  
 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen för dagens sammanträde med tillägg att ärende 27 Motion - 
Utveckla besöksnäringen utanför turistsäsongen utgår vid sammanträdet.  
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§ 265  2021/63 2022.4055  
 

Kommundirektören informerar 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Carolina Leijonram, kommundirektör, informerar om aktuella frågor:  

 Svenskt näringsliv har deltagit på ett möte kring ökad konkurrens inom upphandling. 
 Information om överförmyndarverksamheten. 
 Stångådalsbanan utgör inget riksintresse längre. 
 Information kring flyktingsituationen: 16 personer har nu kommit till det boendet i Storebro. 

Totalt nyttjas nu 7 lägenheter. 
 Samverkan med Hultsfreds kommun gällande den gemensamma miljö- och 

byggnadsförvaltningen har ägt rum. Där lyftes bland annat hållbarhetsfrågor. 
 Besök av landshövdingen ägde rum onsdagen den 5 oktober 2022. Frågor i fokus var grön 

omställning, vattenförsörjning, civilt försvar och krisberedskap. 
 Stubingränd – information om pågående exploatering av nytt bostadsområde. 
 Landsbygdsråd har ägt rum. 
 Staffan Lindvall är kontrakterad som ny interim enhetschef till biblioteket/kontaktcenter. 
 Workshop kring pågående utvecklingsarbete om reglementen har ägt rum. Inriktningen är att 

antagande av nytt reglemente sker före årsskiftet.  
 Under oktober har kommunen haft tillsyn av Arbetsmiljöverket, tillsyn från länsstyrelsen, 

dialogdag med bolagen, möte med Energikontor sydost samt att det är pågående dialoger kring 
Stångådalsbanan/riksintresse. 

 Litteraturfestivalen har genomförts med lyckat resultat. 
 Koncernledningsgruppen har haft utvecklingsdagar. 
 Kommunstyrelseförvaltningen har haft en innovationsdag.  
 Utvecklingsråd har ägt rum med tema värdskap och näringsliv. 
 Regionalt diskuteras kommunförbundet i samband med ny verksamhetsplan. 
 Kommunstyrelseförvaltningens detaljbudget diskuteras. 
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 Rekryteringsprocess inledd ny utvecklingschef. 
 Kontakter inletts med SKR om ev. processtöd. 
 VEMAB tagit beslut om att genomföra en djupare analys av batterilagring. 
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§ 266  2021/443 2022.4056  
 

Kommunstyrelseförvaltningens ledning informerar  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Marie Halldén, HR-chef och Roger Sjögren, ekonomichef deltar för att informera om aktuella frågor 
inom kommunstyrelseförvaltningens ledning. 
 

 Status i arbetet med finansiell strategianalys 
 Tillsyn har genomförts av Arbetsmiljöverket 
 CLA – information om delegationsbeslut 
 Arbete med nytt lönekartläggningssystem 
 Upphandling pulsmätning 
 Upphandling HR-system 
 Rekrytering enhetschef bibliotek/kontaktcenter samt HR-specialist  
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§ 267  2021/59 2022.4057  
 

Aktuellt inom utvecklingsavdelningen 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Tommy Dahlgren, utvecklingschef och Lina Lindahl, projektkoordinator vid Rise informerar om 
projektet Minskad belastning på dricksvattenresursen genom industriell-urban vattensymbios. Målet 
med projektet är 

- att utreda utformning av industriell-urban vattensymbios i Vimmerby respektive Visby med 
utgångspunkt i kondensatvatten från Arla som vattenkälla och flertalet tänkbara samhälls- och 
industriaktörer som vattenmottagare.  

- att utveckla och tillämpa en arbetsprocess för intresseinvolverad uppbyggnad av lokal industriell 
urban vattensymbios och därigenom underlätta i implementering av denna vattenbesparande 
åtgärd i andra kommuner.  

 
Projektet bedrivs i samverkan mellan Vimmerby kommun, region Kalmar län, VEMAB, Arla Foods 
Vimmerby, Åbro och Mercatus Engineering. Det finns ett så kallat spegelprojekt som bedrivs i Visby. 
Övriga samverkanspartners är Rise, Linnéuniversitetet med flera. Ledamöterna ställer frågor om 
projektet.  
 
Tommy Dahlgren, utvecklingschef, informerar också om andra aktuella frågor inom 
utvecklingsavdelningen: 
 

- Företagsbesök 
- UNIKA-projektet 
- Utveckling av Vimarparken 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tillsammans med ansvariga tjänstepersoner författat en skrivelse till 
Polismyndigheten där syftet är att göra polisområdet Sydost uppmärksamma på att det saknas 
områdespoliser. 
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§ 268  2021/61 2022.4058  
 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Andreas Horste, samhällsbyggnadschef, informerar om aktuella frågor inom 
samhällsbyggnadsavdelningen:  
 

 Översiktsplan, samråd startar 6 dec och avslutas 19 februari 2022.  
 

 Större kök Nybble kost/lokalvård 
 

 Arbetet med el-effektiviseringar pågår. Ökade kostnader förutspås för livsmedel och drivmedel.  
 

 Mark och exploateringar – information om pågående arbeten 
 

 Räddningstjänsten: 
 Säkerhetsanalys 
 Handlingsprogram, Lagen om Skydd mot olyckor, LSO 
 Styrel 
 Avtal Västervik 
 Beredskap deltid 

 
 Aktuell situation på flyktingboendet i Storebro. Samverkan sker med Migrationsverket. 
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§ 269  2020/13 2022.4059  
 

Arbetsmiljöfrågor i kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Marie Halldén, HR-chef, informerar om resultatet från den inspektion av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i en politiskt styrd organisation som Arbetsmiljöverket genomfört. Ett 
inspektionsmeddelande och en komplettering har nu inkommit. Marie Halldén redogör för några av de 
brister och krav som framkommit i inspektionen. Kommunstyrelsen kommer att hållas uppdaterade 
under processen med hur förvaltningarna kommer att arbeta med dessa. HR-avdelningen bistår med 
hjälp och stöd i processen. 
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§ 270  2022/359 2022.4060  
 

Rekrytering och introduktion sommaren 2022  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Anette Nilsson, socialchef och Robert Lindström, verksamhetschef bemanningsenheten informerar om 
hur situationen fungerat ut under sommaren 2022 med fokus på rekrytering och introduktion. Vissa 
områden/verksamheter har varit mer belastade än andra. Totalt valde 33 personer att anta erbjudandet att 
mot extra betalning skjuta på en eller flera semesterveckor.  
 
Efter sommaren har förvaltningen haft avstämning med FÖSAM där det konstaterats att arbetsgivaren 
och de fackliga organisationerna delar bild av hur arbetet fungerat. Information om hur introduktionen 
för semestervikarierna varit upplagd lämnas också.  
 
Ledamöterna ställer frågor om presentationen.   
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§ 271  2019/204 2022.4061  
 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och bolag - delårapport per 220831 och 
helårsprognos 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att återkoppla lämnade redovisningar 
till nämnder och bolagsstyrelser.  
 

Sammanfattning 
Förvaltnings- och bolagschefer deltar för att lämna en redovisning till Kommunstyrelsen för 
helårsprognosen avseende 2022 inom ramen för styrelsens uppsiktsplikt. Varje nämnd/bolag redovisar 
de tre största positiva respektive negativa avvikelserna i förhållande till budget.  
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.4010 Uppsiktsplikt efter delårsrapporter 2022 KS 25 oktober KSF 
KS 2022.4011Uppsiktsplikt efter delårsrapporter 2022 KS 25 oktober BUN 
KS 2022.4012 Uppsiktsplikt efter delårsrapporter 2022 Socialnämnden 
KS 2022.4013 Uppsiktsplikt efter delårsrapporter 2022 KS 25 oktober VEMAB 
KS 2022.4015 Vimarhem Delårsrapport verksamhetsberättelse aug 2022 
KS 2022.4018 Uppsiktsplikt efter delårsrapport aug 2022 MoB 
 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 272  2022/365 2022.4062  
 

Begäran borgerliga vigselförrättare 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att till länsstyrelsen i Kalmar län nominera följande personer som borgliga 
vigselförrättare för mandatperioden 2023-2026 
 

 Therese Jigsved 
 Leif Larsson (C) 
 Marie Nicholson (M) 
 Helen Nilsson (S) 
 Ingela Nilsson Nachtweij 
 Kent Skaate 

 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Kalmar län har via e-post till Vimmerby kommun begärt in förslag på borgerliga 
vigselförrättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Svar ska vara Länsstyrelsen till handa senast 
2022-11-11. 
Vimmerby har cirka 30-40 vigslar per år, varav huvuddelen är under sommarhalvåret. Innevarande år är 
vi upp i 28 stycken samt att det redan kommit förfrågningar om borgerliga vigslar inför 2023. 
För närvarande finns 7 vigselförrättare i Vimmerby kommun. Samtliga har blivit tillfrågade om de är 
intresserade av att fortsätta med uppdraget som borgerliga vigselförrättare. Av dessa har 6 
vigselförrättare tackat ja till att fortsätta med sitt uppdrag. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.4006 Tjänsteskrivelse, borgerliga vigselförrättare i Vimmerby kommun mandatperioden 2023-
2026 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen  
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§ 273  2022/232 2022.4063  
 

Employer branding 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att, mot bakgrund av det ekonomiska läge som kommunen befinner sig i, 
inte ge HR-avdelningen i uppdrag att gå vidare i arbetet med att ta fram en kravspecifikation för en 
medarbetarportal. 
 
Kommunstyrelsen framhåller samtidigt att frågan kan bli aktuell längre fram.  
 

Sammanfattning 
Employer branding fokuserar på att kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. I vår vardag 
använder vi våra mobiler i allt fler sammanhang och flertalet företag och organisationer erbjuder appar 
så vi kan hantera våra ärenden/beställningar/informationssökanden direkt i mobilen. Detta gäller även 
för anställda i ärenden som rör arbetet.  
 
I syftet att vara en attraktiv arbetsgivare är en åtgärd att upphandla en app där vi dels visar samtliga 
förmåner, dels kan föra en enkel kommunikation med samtliga medarbetare. Olika företag kallar en 
sådan lösning med olika namn, vi kallar det medarbetarportal tillsvidare. 
 
Koncernledningen är överens om att en medarbetarportal är nödvändig.  
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge HR-avdelningen i uppdrag 
att gå vidare i arbetet med att ta fram en kravspecifikation för en medarbetarportal och därefter 
återkomma till arbetsutskottet.  
 
Ola Gustafsson (KD) yrkar avslag till beslutet.  
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger, utskottets förslag och Ola Gustafssons (KD) förslag. Han 
ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag. 
 
Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 
Den som bifaller utskottets förslag röstar Ja 
Den som bifaller Ola Gustafssons (KD) förslag röstar Nej. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ola Gustafssons (KD) förslag.  
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.3692 Employer branding 
 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
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§ 274  2022/233 2022.4064  
 

Sammanträdesplan 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdeskalendern för 2023 avseende kommunstyrelsen och 
utskottens sammanträden. 
 
Kommunfullmäktige fastställer sin sammanträdesplan för 2023.  
 
 

Sammanfattning av ärendet  
Förslag till sammanträdeskalender för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och utskotten har tagits 
fram.  
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.3716 Sammanträdeskalender för kommunstyrelsen och utskotten 2023 
 

Beslutet skickas till 
Administrativa avdelningen 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 275  2022/214 2022.4065  
 

Samråd Eksjö kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner granskningsyttrandet på Eksjö kommuns översiktsplan och skickar det 
vidare till berörd kommun. 
 

Sammanfattning 
Vimmerby kommun har givits möjlighet att yttra sig på Eksjö kommuns granskningshandling för ny 
översiktsplan. Vimmerby kommun lämnade synpunkter under samrådet för översiktsplanen och ser att 
dessa har blivit tillgodosedda. Därför avser Vimmerby kommun att inte lämna synpunkter under 
granskningsskedet, utan nöjer sig med det som tidigare har framförts. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om att godkänna 
granskningsyttrandet på Eksjö kommuns översiktsplan och skicka det vidare till berörd kommun. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.3717 Tjänsteskrivelse Eksjö kommun granskning 
KS 2022.3305 Granskning för Översiktsplan, Eksjö kommun, Översiktsplan_kungörelse granskning  
KS 2022.2307 Tjänsteskrivelse Yttrande samråd översiktsplan Eksjö kommun 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
----- 
 
Eksjö kommun 
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§ 276  2022/319 2022.4066  
 

Budget och skuldrådgivning - övertagande av ansvar till kommunstyrelsen från 
socialnämnden 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att budget och skuldrådgivning från och med 2023-01-01 flyttas över till 
kommunstyrelsens ansvarområde från socialnämnden. Överflyttningen inbegriper såväl verksamhets- 
och budgetansvar.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att, i samråd med socialförvaltningen, 
ombesörja administrationen runt överflyttningen samt teckna avtal med Konsument Höglandet för 
budget och skuldrådgivning.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att aktuella reglementen uppdateras för att 
förändringen ska kunna genomföras.  
 

Sammanfattning 
Konsument Höglandet är organiserat under Nässjö kommuns medborgarkontor och hanterar 
konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning. Konsumentrådgivningen tillhandahålls redan 
sedan tidigare via tjänsteköp från Konsument Höglandet. Sedan februari 2022 har socialnämnden i 
Vimmerby kommun ett avtal med Konsument Höglandet för budget- och skuldrådgivning. Den aktuella 
frågeställningen är nu att överföra ansvaret för verksamheten till kommunstyrelsen i och med att 
ansvaret för budget- och skuldrådgivning föreslås inrymmas i kontaktcenters verksamhet. Ansvaret för 
konsumentrådgivningen ligger redan sedan tidigare på kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.3718 Budget och skuldrådgivning - övertagande av ansvar till kommunstyrelsen från 
socialnämnden 
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Beslutsunderlag 
KS 2022.3718 Budget och skuldrådgivning - övertagande av ansvar till kommunstyrelsen från 
socialnämnden 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Socialnämnden  
 
----  
 
Kommunfullmäktige
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§ 277  2021/445 2022.4067  
 

Mukono - information om avslut av projekt och ev. ny ansökan ICLD 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att inte gå vidare med en ny ansökan till ICLD.  
 

Sammanfattning 
År 2007 undertecknade Carl-Axel Centerstig, dåvarande Kommunstyrelsen ordförande och Johnson S. 
Muyanja dåvarande Mayor of Mukono ett samverkansavtal gällande partnerskap mellan kommunerna. 
År 2008 ansökte kommunerna hos ICLD och beviljades medel, till ett ettårigt projekt ”Young voices in 
developing a youth center” vilket efter avslutad redovisning följdes upp med en ansökan år 2011 om ett 
tvåårigt samarbete ”Young entrepreneurs for sustainable development”.  ICLD beviljade ekonomiskt 
stöd och projektet pågick under åren 2012-2014. Under år 2016 beviljades medel till 
utveckling/breddning av projekt ”Together for at mutual project plan meeting youth´s unemployment” 
vilket sedermera ledde fram till en ansökan beviljades år 2017 , ”New options for youth employment”, 
ett treårigt projekt vilket fortfarande pågår men ska slutredovisas under 2022. Förseningen beror på 
pandemin. 
 
Under åren har ett flertal utbyten såväl i Mukono municipality som i Vimmerby kommun genomförts 
med deltagare från respektive kommuns styr- och projektgrupp. 
Aktiviteter vilka genomförts under år 2007-2019 har fokuserat på att öka ungas delaktighet, inkludering, 
möjlighet påverka, jämställdhet och medvetenhet om demokratiska, kulturella och etiska rättigheter. 
Detta har i sin tur lett till ett ökat självförtroende samt tillit till demokratiska processer hos unga i båda 
kommunerna.   
 
Sammantaget har aktiviteterna bidragit till att skapa mötesplatser exempelvis Globträdet, Fabriken och 
byggnation av Ungdomscenter i Mukono vid vilka barn & unga konkret erbjuds möjlighet att föra dialog 
och diskussion med vuxna både lokalt, regionalt, nationellt som internationellt. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ser mycket positivt på de resultat som uppnåtts genom projektet, men 
bedömer nu att kommunen inte längre har ekonomiska eller personella resurser att fortsätta med arbetet. 
De arbetsmetoder som projektet mynnat ut i lokal har nu implementeras i ordinarie arbetsformer.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta att inte gå vidare med ny 
ansökan till ICLD.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta att avsluta Mukono-
projektet. 
 
Lars Johansson (V) yrkar bifall till första beslutssatsen, men avslag till andra beslutssatsen.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger, utskottets förslag och Lars Johanssons (V) förslag. Han 
ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lars Johanssons (V) 
förslag. 

 
Beslutsunderlag 
KS 2022.3711 Tjänsteskrivelse ansvar, organisation och framtid projekt Mukono 22-09-30 
 

Beslutet skickas till 
Styrgruppen Mukono 
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§ 278  2022/332 2022.4068  
 

Ansökan om ökat bidrag till Gullringens Simhall Ekonomiska Förening 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beviljar 200 tkr från "Ekonomiskt stöd för föreningslivet med anledning av Covid-
19" till Gullringens simhalls ekonomiska förening. 
 

Anmälan om jäv 
Kenneth Björklund (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. 
 

Sammanfattning 
Vimmerby kommun (VK) och Gullringens simhalls ekonomiska förening (GSE) har sedan 2010 haft ett 
avtal mellan varandra där VK betalar GSE 550 tkr. 350 tkr är för skötsel av simhallen medan 200 tkr är 
för barn- och utbildningsförvaltningens simundervisning. GSE har under sommaren skickat in en 
skrivelse till utvecklingsavdelningen där de vill ha hjälp av VK. De önskar 200 tkr mer i årligt stöd och 
förmedling av stöd och kontaktvägar för anställning av personal.  
 
GSE skriver i skrivelsen att orsaken till det önskade ökade stödet är främst höga personalkostnader. De 
har inte råd att anställa fler personal vilket innebär att styrelsemedlemmarna ideellt får täcka upp tider i 
simhallen vilket de i längden inte orkar med. GSE har tidigare haft anställningar med stöd från 
arbetsförmedlingen men får inte ha kvar det stödet längre. Detta innebär att de måste ta hela kostnaden 
för personal själva vilket de inte har råd med. De skriver vidare att även kostnaderna för driften ökat, 
som el och underhållsarbeten. De skriver avslutningsvis att detta sammantaget gör att föreningen har det 
tufft ekonomiskt och svårt att få simhallen att gå runt.  
 
Utvecklingsavdelningen var på besök i simhallen under våren 2022 där en dialog kring dessa bitar 
framgick.  
 
Utvecklingsavdelningen har idag en budgetram på 4,8 mkr för stöd till föreningslivet. Från denna 
budgetpost finns det inte möjlighet att avsätta mer medel till Gullringens simhalls ekonomiska förening.  
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2020 togs ett beslut att omfördela de cirka 800 tkr som fann kvar i samverkansfonden till ett sökbart 
stöd för de föreningar som hade det extra tufft på grund av pandemin. Potten kom att kallas 
"Ekonomiskt stöd för föreningslivet med anledning av Covid -19". Under de senaste åren har 
utvecklingsavdelningen betalat ut över 240 tkr till föreningar som sökt från potten. Under hösten 2021 
fick utvecklingsavdelningen i uppdrag att utlysa ett uppstartsstöd för föreningslivet eftersom pandemin 
lugnat ner sig. Detta uppstartsstöd erbjöds aldrig föreningarna och under 2022 har ingen förening hört av 
sig till utvecklingsavdelningen med behov av uppstart eller behov av akutstöd. Det innebär således att 
det finns 205 204 kronor kvar i potten för akutstöd.  
 
Med anledning av att återstående medel inte har efterfrågats föreslår utvecklingsavdelningens att 200 tkr 
av dessa skall beviljas till GSE i akut stöd för 2022 med anledning av personalkostnader och ökade 
driftskostnader.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ansökan om ökat bidrag till Gullringens Simhall Ekonomisk Förening, dnr 2022/332. 
Ansökan från Gullringens Simhall Ekonomisk Förening till Vimmerby kommun, dnr 2022/332. 
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
 
---  
 
Gullringens simhall 
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§ 279  2022/340 2022.4072  
 

KSF - Detaljbudget 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar sin detaljbudget för 2023.  
 

Sammanfattning 
Respektive avdelningschef inom kommunstyrelseförvaltningen har utifrån givna ramar arbetat fram en 
detaljbudget för 2023. Verksamheterna flaggar för kraftigt ökade priser inom främst energi och 
livsmedel, vilket kommer påverka verksamheter, nämnder och kommunen som helhet. Även övriga 
kostnader kan komma att påverkas av den höga inflationstakten som just nu råder. Bedömningen är att 
det kommer bli svårt för kommunstyrelseförvaltningen att hålla den fastställda budgetramen för 2023. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.3722 Tjänsteskrivelse - KSF Detaljbudget 2023 
KS 2022.3723 KSF - Detaljbudget 2023 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 280  2022/363 2022.4073  
 

Omdisponering av investeringar oktober 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner omdisponering av investeringar för 2022 enligt förslag inom ramen för 
119, 6 mnkr.  
 

Sammanfattning 
Alla belopp nedan är i tusen kronor. 
Minskning av beslutade investeringar 
 
Beslut KS Minskning Totalt 2022 
GC-väg Nosshult 1 800- 600 = 1 200 
Summa minskning: 600 
 
Utökning av beslutade investeringar 
 
Beslut KS Ökning Totalt 2022 
Lek och badplatser 2 000 + 600 = 2 600 
Summa ökning: 600 
 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.3754 Beslut 13 2022-10-04 Omdisponering av investeringar oktober 2022 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen  
Ekonomikontoret 
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§ 281  2022/362 2022.4074  
 

Ökade kostnader för el och livsmedel 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsavdelningen på Kommunstyrelseförvaltningen vill påtala att enligt prognos kommer 
kommunens verksamheter ha kraftigt ökade kostnader, utöver budget, på grund av rådande elpriser och 
livsmedels indexeringar under 2023.  
 
Kommunen köper el av VEMAB och har under 2022 ett pris på 45 öre/KWh och prognosen för 2023 
visar på ett pris på cirka 1,15 kr/KWh. Det innebär kraftigt ökade kostnader för fastighetsel till våra 
verksamheter på 5,0 mnkr (1 mnkr ökning ligger redan i budget) och trafikbelysning på 1,2 mnkr. 
 
Kostnaderna för livsmedel har också ökat kraftigt under 2022 och med rådande läge i Europa ses ingen 
nedgång i närtid. Prognosen utöver budget är cirka 1,2 mnkr. Totalt ligger prognosen över budget på 7,4 
mnkr. 
 

Informationsunderlag 
KS 2022.3724 Ökade kostnader för el och livsmedel 2023 
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§ 282  2022/194 2022.4075  
 

Äskande från socialnämnden om kompensation från kommunstyrelsen för förändringar 
i det centrala  löneavtalet från april 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att 

- avslå ersättning för ändringar i centrala löneavtalet, betalat från det centrala löneanslaget 
- avslå ersättning för ändringar i centrala löneavtalet, betalat från kontot för oförutsedda medel 
- avslå utbetalning på 710 tkr då dessa pengar redan har betalats ut 2021 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom det redan tidigare lagda uppdraget att genomföra en 
översyn av CLA (centralt löneanslag).  
 

Sammanfattning 
Socialnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på att socialnämnden prognostiserar mot ett 
budgetunderskott med 18,648 mnkr 2022. Socialnämndens bedömning är att det inte kommer att vara 
möjligt att åstadkomma en budget i balans. Socialnämnden arbetar vidare med att ta fram en 
handlingsplan för att minska underskottet.  
 
Socialnämnden äskar om kompensation från kommunstyrelsen för förändringar i det centrala löneavtalet 
från april 2022 för höjd ob-ersättning (470 tkr 2022) samt kostnader till följd av sänkt 
veckoarbetstidsmått för natten (1 969 tkr 2022) Förändringar i det centrala löneavtalet innebär en ökad 
kostnad för socialnämndens verksamheter med kronor på 3 252 tkr på helårsbasis från år 2023. 
Socialnämnden äskar också om 710 tkr för att täcka en kostnad som uppstått på grund av en 
bokföringsmiss mellan ekonomienheten och HR-avdelningen vid bokslutet 2021/2022. 
 
HR-avdelningen har, i samarbete med, ekonomienheten utrett frågan. Utredningen har mynnat ut i 
förslag att avslå äskandet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom det redan tidigare lagda uppdraget att genomföra en 
översyn av CLA (centralt löneanslag). En sådan översyn har genomförts och ledamöterna har delgetts 
underlaget vid sittande möte.  
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Beslutsunderlag 
KS 2022.1569 Distribution av beslut - socialnämndens beslut utifrån budgetuppföljning efter 3 månader 
2022 
KS 2022.3696 Förslag till beslut äskande från socialförvaltningen  
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Socialnämnden  
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§ 285  2022/350 2022.4076  
 

Delårsrapport Vimmerby kommun 2022-08-31 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunens delårsrapport för 
2022-08-31.  
 

Sammanfattning 
Roger Sjögren, ekonomichef, Evelina Larsson och Gunilla Andersson ekonomer deltar för redovisning 
av kommunens delårsrapport för 2022-08-31. Även politiska prioriteringar beslutade av majoriteten i 
budgeten 2022 redovisas.  
 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.3712 Delårsrapport 220831 slutlig 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 286  2022/339 2022.4078  
 

Finansrapport 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna finansrapport per 2022-08-31.  
 

Sammanfattning 
Roger Sjögren, ekonomichef, Evelina Larsson och Gunilla Andersson ekonomer deltar för redovisning 
av finansrapport per 2022-08-31.  
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.3713 Finansrapport 2022-08-31 
KS 2022.3714 Tjänsteskrivelse Finansrapport 2022-08-31 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 287  2021/536 2022.4079  
 

Internkontrollplan år 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas statusrapportering 
avseende uppföljning av internkontrollplan 2022.  

 

Sammanfattning 
Samtliga nämnder har enligt anvisningarna redovisat status avseende uppföljning av intern kontroll plan 
2022. Totalt sett finns det 41 kontrollpunkter (inom parentes aprils siffror).  

 Klara punkter 11st (6st) 

 Påbörjade punkter 23st (20st) 

 Ej påbörjade punkter 7st (15st) 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.3721 Internkontrollplan 2022 Statusrapport per 2022-08-31 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 

31



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-10-25 

 
 

 
 
 
 
 
§ 288  2022/328 2022.4080  
 

Rekryteringspolicy 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige ta beslut om en rekryteringspolicy för 
Vimmerby kommun.  
 

Sammanfattning 
Förslag till en rekryteringspolicy har tagits fram. Rekryteringspolicyn utgår från kompetensbaserad 
rekrytering vilket minimerar risk för att diskriminering uppstår. Det sker årligen cirka 500 
nyrekryteringar inom kommunen, semestervikarier borträknade. Hanteringen av rekrytering är därmed 
en stor och viktig fråga för kommunen.   
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.3690 Tjänsteskrivelse om Rekryteringspolicy 
KS 2022.3691 Rekryteringspolicy Vimmerby kommun 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 289  2016/491 2022.4082  
 

Motion - Utveckla besöksnäringen utanför turistsäsongen 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Ärendet utgår vid dagens sammanträde och föranleder därför inget beslut.  
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§ 290  2020/371 2022.4083  
 

Motion om MicroMötesplatser 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. 
 

Sammanfattning 
Jens af Ekenstam Stenman (V) har lämnat in en motion mot bakgrund av de nationella riktlinjer som nu 
gäller om att hålla avstånd och vidta andra åtgärder för att minska risken att sprida smitta av 
coronaviruset och Covid-19. Han beskriver sin idé om MicroMötesplatser, som syftar till att gynna 
sociala kontakter.  Jens af Ekenstam Stenman (V) menar att MicroMötesplatser är en form av 
folkhälsoarbete. Förslaget syftar till att skapa nya möten mellan människor, bryta social isolering, 
förbättra psykisk hälsa, åstadkomma ett tryggare samhälle. Jens af Ekenstam Stenman (V) föreslår att 
kommunen på utvalda parkbänkar placerar en skylt med texten ”Mötesplats – den som sitter här VILL 
inleda samtal.” Han föreslår också att kommunen uppmuntrar andra att följa exemplet, det kan vara 
caféer som utser ett särskilt bord för annars ensamfikande människor, ett säte på bussen etc. 
 
Utvecklingsavdelningen har nu testat konceptet med mikromötesplats i form av en skylt vid en bänk 
centralt i Vimmerby. Skylten sattes upp i april på Stora torget på en befintlig bänk. Bänken användes 
flitigt även innan skylten sattes upp. Som observatörer från Rådhuset så kan utvecklingsavdelningen inte 
se någon större skillnad i nyttjandegrad. Många väljer att fortsätta samtala på bänken. 
 
De kommentarer utvecklingsavdelningen fått är att allmänheten uppfattar det som ett trevligt initiativ 
som behövs. Oavsett utfall så anser utvecklingsavdelningen att skylten har ett positivt signalvärde som 
belyser vikten av att vara öppen för att lyssna på och samtala med människor oavsett relation. Utifrån 
hypotesen att svenskar överlag är ganska försiktiga i dessa typer av sammanhang så skulle någon form 
av konversationskort eller frågor kunna öka nyttjandegraden och hjälpa folk på traven. 
 
Bänken har presenterats i en artikel i Dagens Vimmerby samt en video på kommunens Facebooksida, 
samt Facebooksidan för Vimmerby mötesplatser.   
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Utvecklingsavdelningen anser motionen besvarad i och med att konceptet provats samt att en utveckling 
av utsmyckning av utvald bänk bör göras och marknadsföras lokalt till sommaren 2023.  
 

Förslag till beslut 
Utvecklingsavdelningen föreslår kultur- och fritidsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2020.1820 Motion om micromötesplatser 
KS 2022.4024 Motion om MicroMötesplatser tjänsteskrivelse  
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 291  2022/127 2022.4084  
 

Motion om belysning vid Norregårds kvarn i Storebro 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  
 

Motivering 
Idag saknas finansiering för belysning. Kvarnen är inte en kommunal byggnad. 
 

Sammanfattning 
Anneli Jakobsson har inlämnat en motion om Norregårds kvarn i Storebro och skriver att kvarnen har 
anor från 1600-talet och räknas som Storebros allra första lilla industri. Denna kvarn var tidigare 
belägen mellan Vimmerby och Mariannelund och den skulle egentligen rivas men Ivar Gustavsson 
beslöt sig för att rädda kvarnen på 70-talet. Det här är en kulturhistorisk sevärdhet som är väl värd att 
bevaras och det skulle betyda så mycket för Storebros invånare och besökare om det monterades dit en 
fasadbelysning samt en lampa på vattenhjulet så kvarnen lyser upp när det är mörkt. Idag saknas 
belysning vid Kvarnen. Kvarnen är inte en kommunal byggnad.  

Beslutsunderlag 
Motion om belysning vid Norregårds kvarn i Storebro KS 2022.886 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
 
------------ 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
VEMAB 
Motionär
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§ 292  2021/439 2022.4085  
 

Motion om smarta solcellsbänkar 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen återremitterar motionen med hänvisning till att utredningen samt motiveringen till 
förslag till beslut inte är till fyllest.  
 

Sammanfattning 
Annelie Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) föreslår i sin motion att kommunen undersöker 
möjligheten att införskaffa smarta solcellsbänkar som erbjuder både mobilladdning och WiFi-
uppkoppling i Vimmerby kommun. Motionärerna förklarar att solcellsbänken har uttag för USB och en 
trådlös laddning i sittytan, som är en solpanel. De anser att Vimmerby kommun ska ligga i framkant vad 
gäller tekniska innovationer inom miljö- och energiområden, och därför anordna solcellsbänkar på 
lämpliga platser. Motionärerna säger att genom solcellsbänkar bemöter man invånares och turisters krav 
på miljötänk. Solcellsbänken är även belyst, och det skapar en tryggare miljö, menar de. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsavdelningen har utrett motionen föreslår att 
motionen anses besvarad med hänvisning till Vackra Vimmerby.  
 

Beslutsunderlag 
KS 2021.4415 Motion om solcellsbänk 
KS 2022.3759 Tjänsteskrivelse Motion om solcellsbänk 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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§ 293  2022/284 2022.4086  
 

Motion om skyltning till badplatsen i Storebro 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.  
 
Finansiering sker inom projektet för uppdatering av Lek- och badplatser i Vimmerby kommun 
 

Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) föreslår i sin motion att kommunen ser över möjligheterna 
att sätta upp en skylt till badplatsen i Storebro. De menar att en del turister har svårt att hitta dit. 
I Storebro, vid smedstugorna finns det en skylt där det står Rektorsgatan till höger om herrgården om 
man kommer norrifrån men det finns ingen skylt som talar om att det ligger en badplats där. Med 
anledning av detta föreslår motionärerna kommunfullmäktige besluta att se över möjligheterna att sätta 
upp en skylt som tydligt visar att det finns en badplats där. Utvecklingsavdelningen har utrett förslaget. 
Vidtagna åtgärder ryms inom befintlig budget för lek- och badplatsstrategi. Ingen särskild utvärdering 
krävs. Dock sker skyltning som en del av uppföljning av beslutet. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.2815 Motion om skyltning till badplatsen i Storebro 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
-------- 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Annelie och Kjell Jakobsson 
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§ 294  2022/207 2022.4087  
 

Medborgarförslag - Gör Källgatan till återvändsgränd 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att göra 
Källgatan till återvändsgränd.  
 

Motivering 
Beslutet motiveras genom att aktuell gata är en matargata från bostadsområdet till Drottninggatan. 

 
Sammanfattning 

Henrik Nestor skriver i sitt medborgarförslag att trafiken på Källgatan i Vimmerby är intensiv och 
snabb. Han skriver vidare att gatan även trafikeras av cyklande barn, dessutom leker barn som bor i 
området intill gatan. Henrik Nestor ser därför ett stort behov av att höja trafiksäkerheten och föreslår att 
Källgatan spärras av på mitten med trafikhinder så att gatan blir en återvändsgränd. I andra hand föreslår 
han att gatan görs enkelriktad och/eller utrustas med vägbulor och övergångsställe 
 
Källgatan är en liten lokalgata med hastighet 50 km/h. Trafikmängden är totalt 1586 fordon på en vecka, 
med medelhastig på 34 km/h med 0 % hastighetsöverträdelse. Yttranden från grannar har inhämtas och 
de är rörande överens om att gatan inte ska ha återvändsgränd eller avstängning i mitten av gatan. 
Avslag bör ske då grannarna har genom yttrande sagt avslag. Även samhällsbyggnadsavdelningen anser 
att avslag är att föredra oberoende av grannarnas svar. Detta av att gatan är en matargata från 
bostadsområdet till Drottninggatan.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att göra Källgatan till återvändsgränd, KS 2022.1901 
Komplettering till medborgarförslaget KS 2022.1902 
Komplettering från Henrik Nestor KS 2022.3279 
Grannarnas yttranden KS 2022.3280  
Trafikmätning KS 2022.3278 
 

39



  

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-10-25 

 

 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
---- 
 
Henrik Nestor 
Samhällsbyggnadsavdelningen  
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-10-25 

 
 

 
 
 
 
 
§ 295  2022/4 2022.4088  
 

Meddelanden till kommunstyrelsen och utskotten år 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-10-25 

 
 

 
 
 
 
 
§ 296  2022/5 2022.4091  
 

Inbjudningar till kommunstyrelsen och utskotten år 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-10-25 

 
 

 
 
 
 
 
§ 297  2022/387 2022.4093  
 

Omfördelning av Marie Nicholsons (M) uppdrag i samband med entledigande 221025-
221231 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen entledigar Marie Nicholson från följande uppdrag under perioden 2022-10-25-2022-
12-31: 
  

- 1:e vice ordförande kommunstyrelsens arbetsutskott 
- Ersättare i kultur- och fritidsutskottet 
- Ordförande lokala BRÅ 
- Ledamot i ekonomikontor Sydost 
- Ledamot i Pensionärsrådet 
- Ledamot i ITSAM 
- Ledamot i VKF 

 
 
Kommunstyrelsen utser Niklas Gustafsson (M) till följande uppdrag under perioden 2022-10-25-2022-
12-31: 
  

- 1:e vice ordförande kommunstyrelsens arbetsutskott 
- Ersättare i kultur- och fritidsutskottet 
- Ordförande lokala BRÅ 
- Ledamot i ekonomikontor Sydost 
- Ledamot i Pensionärsrådet 
- Ledamot i ITSAM 
- Ledamot i VKF 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-10-25 

 

 
 

Sammanfattning av ärendet  
Begäran om entledigande har kommit. Nicklas Gustafsson (M) har utsetts som ersättare för Marie 
Nicholson. Vid sammanträdet uppmärksammas att uppdragen som ledamot i ITSAM och VKF saknas 
på sammanställningen. Förslag till beslut kompletteras därför med dessa två uppdrag.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen uppmärksammas också på upplägget av arvodering för posten som 1:e 
vice ordförande i kommunstyrelsen/kommunstyrelses arbetsutskott tillika 1:e vice ordförande i barn- 
och utbildningsförvaltningen bör ses över.   
  
 

Beslutet ska skickas till 
Administrativa avdelningen 
HR-avdelningen 
 
Marie Nicholson (M) 
Niklas Gustafsson (M) 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-10-25 

 
 

 
 
 
 
 
§ 298  2022/53 2022.4097  
 

Oförutsedda medel år 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Redovisning av oförutsedda medel per 2022-10-17 har inkommit.  
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.4020 Oförutsedda medel 2022 - 2022-10-17 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-10-25 

 
 

 
 
 
 
 
§ 299  2022/54 2022.4098  
 

Anmälan av delegationsbeslut år 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Redovisning av beslut fattade med stöd av delegationsordningen har inkommit.  
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.3891 Anmälan delegationsbeslut 20220901-20220930 
KS 2022.3890 Anmälan delegationsbeslut 2022 LTF 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-10-25 

 
 

 
 
 
 
 
§ 300  2022/392 2022.4099  
 

KSF Taxor och avgifter 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens taxor och avgifter för 2023. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige tog i juni 2022 beslut (KF §61) att anmoda nämnderna ta fram taxor och avgifter 
för år 2023. Det bilagda förslaget anger dessa taxenivåer. Kortare sammanfattning av de nya eller större 
justeringarna mellan åren 2022 och 2023 lämnas.  

 

Beslutsunderlag 
KS 2022.4022 KSF taxor och avgifter 2023  
KS 2022.4023 Tjänsteskrivelse KSF taxor och avgifter 2023 
 

Beslutet skickas till 
Kommunens ledningsgrupp 
Ekonomiavdelningen  
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-10-25 

 
 

 
 
 
 
 
§ 301  2022/94 2022.4100  
 

Nytt planprogram Hörestadhult 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att beställa ett planprogram 
hos miljö- och byggnadsförvaltningen avseende Hörestadhult enligt bilaga. 
 

Sammanfattning 
Det har under 2021 arbetats fram förslag på framtida exploateringar. Medverkande har varit många olika 
representanter från samhällsbyggnadsavdelningen, Miljö och Byggnadsförvaltningen samt Vimmerby 
energi och miljö AB. Målet har varit att hitta ny plats för boendeform i strandnära läge, nytt 
verksamhetsområde efter Krönsmon och fler nya områden för olika boendeformer. Utifrån det interna 
arbetet är detta ett av förslagen som vi vill lyfta fram. Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer förslaget 
som genomförbart och en viktig del i processen kring att ta fram ett nytt planprogram med framtida 
möjligheter för verksamheter och olika boendeformer. 
 
Finansiering ryms inom befintlig budget på samhällsbyggnadsavdelningen. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.824 Tjänsteskrivelse Nytt planprogram Hörestadhult 
KS 2022.825 Bild Hörestadhult 
 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Miljö- och byggnadsförvaltningen
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