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§ 112  2022/10 2022.1463  
 

Val av protokolljusterare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser Helen Nilsson (S) att jämte Jacob Käll (C) justera dagens protokoll.  
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§ 113  2021/100 2022.1464  
 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen för dagens sammanträde.  
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§ 114  2021/63 2022.1466  
 

Kommundirektören informerar 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet föranleder inget beslut.  
 
 

Sammanfattning 
Carolina Leijonram, kommundirektör, informerar om aktuella frågor:  
 
Situationen med Covid -19 har stabiliserats och koncernledningens krisledningsgrupp har nu 
inaktiverats. Covid-19 klassas inte längre som en samhällsfarlig sjukdom.   
 
Koncernledningens krisledningsgrupp är fortsatt aktiverad utifrån det säkerhetspolitiska läget. 
Kommunen har förberett ett evakueringsboende i Storebro för att kunna ta emot människor som flyr från 
Ukraina. Den 13 april 2022 presenterade Migrationsverket sin fördelning över hur landets kommuner 
ska ta emot människor på flykt. Kalmar län ska av de 76 000 människor som beräknas komma ta emot 1 
941 personer enligt Migrationsverkets fördelningsnyckel. Av dessa ska Vimmerby kommun ha en 
beredskap på att ta emot 146 människor. Johan Ohlén är utsedd som kontaktperson vad gäller 
förhandling med Migrationsverket.  
 
Marcus Andersson har börjat som anställning som IT-strateg i kommunen. Marcus är bosatt i 
Oskarshamn och kommer närmast från bilbranschen där han arbetat med digitalisering och IT. 
  
Koncernledningsgruppen ska ta fram en strategi för hur implementeringen av kommunens nya vision 
ska ske. 
  
Ökad prisbild för bränsle leder till ökade priskrav från olika leverantörer, bl.a. Svevia och GDL som 
påverkar kommunens verksamheter. Särskilt möte har skett där kommunledning och representanter från 
näringslivet deltog för dialog i frågan. 
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Uppstart av ledarskapsprogram 2,0 grupp 2 har genomförts samt ledarutvecklingsdag med fackliga 
organisationer. Koncernledningsgruppen har varit iväg på vårens utvecklingsdagar. Gruppen var 
fulltalig där även VEMAB:s tillträdande VD deltog. 

  
Möte har skett mellan kommunledning och ledningen på Astrid Lindgrens värld bl.a. fördes dialog kring 
kommunal representation i styrelsen samt aktieutdelning. 
 
Det nya kontaktcentret i stadshuset är nu färdigställt och öppnar under vecka 18, 2022. Det planeras för 
en invigning för kontaktcenter. Information om när öppnandet sker kommer skickas ut till allmänhet, 
medarbetare och förtroendevalda. Rekrytering av en teamledare och en kommunvägledare har gjorts. 
Totalt kommer fyra kommunvägledare arbeta i kontaktcenter. 
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§ 115  2022/128 2022.1467  
 

Åtgärder med hänsyn till det säkerhetspolitiska läget 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet föranleder inget beslut.  
 

Sammanfattning 
Håkan Westerback säkerhetssamordnare informerar om åtgärder med hänsyn till det säkerhetspolitiska 
läget: 
 

 Koncernledningens krisledningsgrupp är aktiverad utifrån det säkerhetspolitiska läget.  
 

 Kommunen har förberett ett evakueringsboende i Storebro för att kunna ta emot människor som 
flyr från Ukraina.  

 
 Den 13 april 2022 presenterade Migrationsverket sitt förslag till fördelning över hur landets 

kommuner ska ta emot människor på flykt. Kalmar län ska av de 76 000 människor som 
beräknas komma ta emot 1 941 personer enligt Migrationsverkets fördelningsnyckel. Av dessa 
ska Vimmerby kommun ha en beredskap på att ta emot 146 människor. Detta är ett förslag som 
kommunen nu kan yttra sig över fram till och med 2022-04-23.  
 

 Kontinuitetsplanering pågår i kommunen, där tillgång till drivmedel är en av de centrala delarna.  
 

 Mats Lundberg är anställd som flyktingssamordnare på 50% och börjar sitt uppdrag 2022-04-25. 
Mats har tidigare arbetat som samordnare på integrationsenheten och kommer fysiskt placeras på 
räddningstjänsten.   
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§ 116  2020/13 2022.1468  
 

Arbetsmiljöfrågor i kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet föranleder inget beslut.  
 

Sammanfattning 
Jacob Käll, KSO, informerar om aktuella arbetsmiljöfrågor i kommunstyrelsen:  
 
Ett vykort med hotfullt innehåll har inkommit till en av politikerna i kommunen. Enligt kommunens 
policy om hot mot förtroendevalda ska sådana händelser rapporteras till kommunens 
säkerhetssamordnare. Kommunens policy för hot mot förtroendevalda finns publicerad på kommunens 
webbplats.  
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§ 117  2021/443 2022.1469  
 

Kommunstyrelseförvaltningens ledning informerar 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet föranleder inget beslut.  
 

Sammanfattning 
Roger Sjögren, ekonomichef, Simon Roth, kommunikationschef och Marie Halldén, HR-chef, 
informerar om aktuella frågor inom kommunstyrelseförvaltningens ledning.  
 
Roger Sjögren, ekonomichef informerar om de tre delar som Söderberg & Partner nu genomför en 
översyn av inom ramen för den finansiella analysen. De tre delarna är tryggandeanalys 
pensionsförvaltning, skuldförvaltning och placeringar hos KLP. Vidare informerar Roger Sjögren om 
koncernens investeringsbehov, det pågående arbetet med budget 2023 samt en mer långsiktig 
investeringsplan för kommunkoncernen.  
 
Marie Halldén, HR-chef informerar om aktuella frågor inom HR-området. Ett nytt avtal för 
Vårdförbundet har tecknats fr.o.m. 1 april 2022. Arbete pågår också för att teckna ett nytt avtal för 
räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB). Föreskrift om arbetsanpassning (AFS 2020:5) trädde i kraft 1 
juni 2021 och ger en mer tydlig beskrivning av arbetsgivarens ansvar för tidiga/förebyggande åtgärder.  
 
Simon Roth, kommunikationschef, informerar om att kommunens kontaktcenter nu är under 
färdigställande och planerar att öppna för allmänheten torsdagen 21 april 2022.  
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§ 118  2021/59 2022.1470  
 

Aktuellt inom utvecklingsavdelningen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet föranleder inget beslut.  
 
 

Sammanfattning 
Tommy Dahlgren, utvecklingschef informerar om aktuella frågor inom utvecklingsavdelningen. 
 
Tre företagsaktivitetsbesök (LRF, Frödinge gruppen, Ydrefors åkeri) har genomförts sedan föregående 
sammanträde för kommunstyrelsen. En näringslivsdialog med fokus på energifrågor har arrangerats. 
Inom föreningslivet är det fokus på rapportering av föreningsstöd, flera föreningar aviserar behov av 
större investeringar.  
 
Jennie Leander Lilja, enhetschef kulturskolan informerar om aktuell status för kulturskolan med fokus 
på gymnasieskolans dansprofil. Utöver elevens vanliga studieprogram har eleverna danstid med i 
genomsnitt 6-10 timmar/vecka som är förlagd utanför elevernas skoltid. Det har särskilt visa sig vara 
betydelsefullt under pandemin och den ökade psykiska ohälsa som följde efter den.  
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§ 119  2021/61 2022.1471  
 

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet föranleder inget beslut.  
 

Sammanfattning 
Andreas Horste, samhällsbyggnadschef, informerar om aktuella frågor inom 
samhällsbyggnadsavdelningen.  
 
Sex tomter i området Nosshult är ute till försäljning. Tomter i området Nybble kommer också läggas ut 
till försäljning inom kort. Samtliga tomter säljs via mäklare. I Storebro och i området Vennebjörke finns 
också tomter som är ute till försäljning.  
 
Framtida exploateringar är tomter vid området Borstingen, Höreststashult och området Ulriksdal. 
Planering pågår nu också av nybyggnation för högstadieskola vid Vimmerby 3:3. Information om 
planering kring Karlbergstomten lämnas också.    
 
Lagning av s.k. ”potthål” planeras för och kommer verkställas när väderleken tillåter. Det handlar totalt 
om cirka 120 ”potthål” i Vimmerby tätort.  
 
Det kommer knytas en tjänst som ekonom/upphandlingssamordnare. Tjänsten kommer att organiseras 
under Fastighetskontoret. Rekrytering påbörjas inom kort. Inom kostverksamheten pågår en översyn av 
köksstruktur i kommunen. Det återkommer vid ett separat ärende vid kommunstyrelsen nästa 
sammanträde.  
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§ 120  2022/53 2022.1472  
 

Oförutsedda medel år 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Skriftlig redovisning gällande status för oförutsedda medel har inkommit. Kommunstyrelsen ledamöter 
har fått del av underlaget. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.1416 Oförutsedda medel 2022 – 2022-04-12  
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§ 121  2022/54 2022.1473  
 

Anmälan av delegationsbeslut år 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Rapportering av delegationsbeslut fattade sedan föregående sammanträde för kommunstyrelsen har 
inkommit.  
 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.1417 Redovisning av delegationsbeslut KSF 2204 
KS 2022.1418 Delegationsbeslut 2022-04-06 (2022-04-06) 
KS 2022.1419 Anmälan delegationsbeslut 2022 (3) 
KS 2022.1420 Delegeringsbeslut 220316-220407 
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§ 122  2019/204 2022.1474  
 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och bolag kvalitetsledningssystem 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger presidiet i uppdrag att efter avstämning med berörda tjänstepersoner inom 
kommunstyrelseförvaltningen återkoppla lämnade redovisningar till nämnder och bolag.  
 

Sammanfattning  
Enligt årsplanen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår en årlig redovisning av nämndernas och 
bolagens kvalitetsledningssystem. Inför mötet har en mall med frågor skickats ut, svaren har 
sammanställts i en presentation vid sammanträdet. Förvaltnings- avdelnings- och bolagschefer deltar vid 
redovisningen. Ledamöterna ställer frågor om underlaget.   
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.1421 Uppsiktsplikt Kvalitetssystem 
 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 123  2019/204 2022.1475  
 

Återredovisning orosanmälningar barn Ensolution  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar den lämnade redovisningen och lägger den till handlingarna.  
 
Socialnämndens presidium kommer nu ta del av analysen och återkomma till kommunstyrelsens 
sammanträde 14 augusti för fortsatt redogörelse hur man har för avsikt att arbeta vidare med resultatet.  
 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har beställt en analys av inkomna orosanmälningar av barn och unga som misstänks 
fara illa/far illa. Inom ramen för sin uppsiktsplikt har Kommunstyrelsen beställt och bekostat en 
fördjupad analys för att få svar på om de insatser som görs efter en upprättad orosanmälan ger rätt 
effekter.  
 
Analysen har genomförts av företaget Ensolution. Ensolution har arbetat med över 200 kommuner i 
Sverige över en 20-årsperiod och genomfört flera projekt och tagit fram verktyg, metoder och modeller 
för att analysera och utveckla olika verksamheter. 
 
Charlotte Bjerndell och Anna Åberg från Ensolution deltar vid sammanträdet för att lämna en 
redovisning. En ökning av antalet orosanmälningar har noterats för 2021, data kring det underlag som 
analysen bygger på lämnas. Vid sammanträdet deltar Lotta Philipsson, IFO-chef och Anette Nilsson, 
socialchef och lämnar information om vilka strategier som förvaltningen har för att möta behoven.  
 
 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 124  2021/507 2022.1476  
 

Ungdomsinflytande 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

- att det startas upp ett instagramkonto som riktar sig till unga och via det samla in svar på snabba 
frågor från arbetsutskottet, 
 

- att det anordnas två-tre fokusgrupper per år med upp till åtta ungdomar som rekryteras av 
ungdomsambassadörer/skolan/Fabriken och som ersätts med fika och presentkort, 
 

- att det anställs två ungdomsambassadörer på fyra timmar per ambassadör i veckan i 35 veckor 
och som handleds av ungdomssamordnaren, 
 

- att 25 tkr tas från kommunstyrelsen post för oförutsedda medel för arbetet under 2022. Fr.o.m. 
2023 ska ärendet ingå i ordinarie budgetprocess.  

 
Arbetet organiseras av utvecklingsavdelningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen arbetsutskott gav kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda och föreslå 
modeller för ett arbetssätt med ökat ungdomsinflytande samt kostnaden för detta. Modellen bygger på 
metoder för att hantera snabba frågor till ungdomar, en form av fokusgrupp för djupare diskussioner 
med en mindre grupp ungdomar samt en funktion för ungdomsambassadörer som får ett arvoderat 
uppdrag.  
 
Anders Degerman, t.f. verksamhetschef vid utvecklingsavdelningen deltar vid sammanträdet för att 
presentera det förslag till modeller som är framtaget. Ledamöterna ställer frågor om upplägget.   
 

Uppföljning av beslutet 
Uppföljning av arbetssättet kommer ske 30 augusti och 8 november 2022 till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  
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Beslutsunderlag  
KS 2022.1152 Ungdomsinflytande  

 
Beslutet ska skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 125  2021/459 2022.1477  
 

Samverkan Vimmerby kulturskola och Hultsfreds musikskola 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tecknar avtal med Hultsfreds kommun om köp och försäljning av tjänster mellan 
varandras kultur- och musikskolor.  
 

Sammanfattning 
Genomförandet av att kunna erbjuda elever från Vimmerby kommun undervisning i blås- och 
stråkinstrument bygger på ett samarbete mellan Hultsfreds musikskola och kulturskolan i Vimmerby. 
Samarbetet kan endast starta under förutsättning att gällande kommunallagar efterlevs. Ett 
samverkansavtal kan efterlevas förutsatt att man genom avstämning terminsvis får finansiering för 
underskottet via utvecklingsavdelningens oförutsedda medel. Ett underskott skulle annars kunna 
påverka verksamheten på kulturskolan negativt och på sikt försämra utbudet på kulturskolan. Vilket i sin 
tur försämrar uppdraget att i första hand tillgodose verksamhet som riktar sig till kommunens invånare. 
 
Ett tjänstemannaavtal för köp av tjänster mellan kommunerna. Ingen elev ska betala. Vimmerby och 
Hultsfreds kommuner som huvudmän gör upp ekonomiskt. 
 
Målgrupp för kulturskolans verksamhet är elever i grundskola och gymnasium, folkbokförda i 
Vimmerby kommun samt andra kommunmedborgare. Då undervisning även kan erbjudas elever 
folkbokförda i annan kommun, har taxa beräknats för berörda elever. 
 
I kommunallagen regleras hur kommunen kan ta ut avgifter men också till vilka verksamhet ska rikta 
sig. Hultsfreds kommun kom fram till att de på grund av lokaliseringsprincipen och 
självkostnadsprincipen inte kan subventionera avgiften för Vimmerby elever som spelar instrument på 
deras musikskola. Hultsfred har räknat ut en avgift som är tagen i kommunfullmäktige och som följer 
självkostnadsprincipen. Vimmerby har använt samma räknemetod och kommit fram till likvärdiga 
siffror. Beräkningsmodellen innebär en risk som skulle kunna medföra ökade kostnader för kulturskolan 
i Vimmerby. Därför behöver man under nästkommande år ta ställning till finansiering. 
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Finansieringen för att komma igång under 2022 tas från utvecklingsavdelningens oförutsedda medel. 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att teckna avtal med Hultsfred kommun om köp 
och försäljning av tjänster mellan varandras kultur- respektive musikskolor.  
 
Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att inför kommunstyrelsens 
sammanträde komplettera avtalsförslaget med en årlig uppräkningsklausul. 
 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.1422 Avtal Hultsfred Musikskola Vimmerby kommun 
KS 2022.1423 Tjänsteskrivelse Samverkan Vimmerby Kulturskola och Hultsfred Musikskola 
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 126  2021/556 2022.1478  
 

Skrivelse från Lars Johansson (V) om kommunens lönepolitik 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom svaret som är framtaget på Lars Johanssons och Peter Fjällgårds 
(V) skrivelse om kommunens lönepolitik.  
 

Reservationer 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.  
 

Protokollsanteckning 
(S) inkommer med följande protokollsanteckning men ställer sig bakom Kommunstyrelsens svar på 
skrivelsen: 
 
”Socialdemokraterna lämnar in en protokollsanteckning angående punkt , skrivelse Lars Johansson. Vi 
vidhåller att ”1000 kronan” borde ha införts till alla som jobbar inom kommunals och avtalsområde 
(tidigare lagd motion) främst ur ett jämlikt och jämställdhetsperspektiv. Vi ser också att det behöver 
redas ut hur lönerna enligt avtal ska fördelas mellan löntagarna! Vi ser att individuella löner enligt avtal 
krockar med hela lönen”.  
 
(V) inkommer med följande protokollsanteckning:  

” Vänsterpartiet reserverar sig mot skrivningen i svaret att Vimmerby kommun tillämpar gällande 
kollektivavtal i sin lönesättning. Detta som svar på vad som gäller när det saknas lönepolitiska riktlinjer 
i Vimmerby kommun.  

Det stämmer inte att man följer nedanstående avtal, då motivering ”Hela lönen” används som i 
lönesamtalen. Denna finns inte i kollektivavtalet, utan skall styras av kommunens lönepolitiska 
riktlinjer. Då dessa inte finns har implementering startats 2020 helt utan politiska beslut och styrning, 
och används i lönesamtalen.  
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Kan man frångå en delegationsordning? Och gäller delegationsordningen då lönepolitiska riktlinjer helt 
saknas.  

Delegationsordning för BUN reviderad 2021-12-08 där framgår att lönesättning skall ske utifrån 
kommunens lönepolitiska riktlinjer.  

Delegationsordning för socialförvaltningen reviderad 2021-10-21 skall ske enligt Vimmerby kommuns 
policy och riktlinjer.  

Det är reviderade dokument som är riktlinjer som ej uppfylls. Det är kommunstyrelsen som är ansvarig 
och har övergripande ansvar för löner och lönesättning som sedan överlåtits till ovanstående, med 
hänvisning till styrande dokument som inte finns.  

Något beslut eller svar på vad kommunstyrelsen i stället beslutat skall gälla finns inte, i svaret eller att 
hitta i beslut.  

I svaret uppger kommunstyrelsen att man följer gällande avtalet i HÖK 20, finns det inga lokala beslut 
följer arbetsgivaren de avtal som fattas centralt.  

Enligt avtal gäller följande:  
“Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska 
stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen 
vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för 
att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren. Syftet är att skapa en process 
där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, 
motivation och resultat uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om 
mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön” (HÖK 20)  

Det finns många medarbetare som har fullgjort det som arbetsgivaren krävt, och som man i RUS samtal 
varit överens om, men fått en mindre löneutveckling än andra med hänvisning till att man redan har hög 
lön. Alltså inte utifrån uppnådda mål och resultat, så som HÖK 20 säger.  

Det finns inget i ovanstående kollektivavtal som stöder att olika lönepåslag skall ske utifrån löntagarnas 
löns storlek, utan det skall ske individuellt efter resultat mål.  

Medarbetare har vid RUS fått höra att man inte kan nå upp till nivån som potten anger. Vid direkt fråga 
är svaret att det är omöjligt med hänvisning till ”att de redan har hög lön” Man hänvisar till kommunens 
policy hela lönen. VAR finns denna skrivning i kollektivavtalet?  

Svaret på vår skrivning är uppenbart inte med verkligheten överensstämmande utan visar med stor 
tydlighet på bristerna i riktlinjer, samt att man avviker från det hänvisade avtalet medvetet och 
konsekvent. Man använder argument hela lönen, det finns inte i HÖK 20 det understryker ytterligare att 
svaret ej är med sanning helt överensstämmande.  

21



  

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-04-19 

 

 
 

För Vänsterpartiet i Vimmerby  

Peter Fjällgård ” 

Sammanfattning 
Lars Johansson (V) och Peter Fjällgård (V) har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen om 
kommunens lönepolitik. HR-avdelningen har tagit fram ett förslag på svar. Ledamöterna har fått del av 
underlaget inför sammanträdet.  
 
Marie Halldén, HR-chef och Anna Nilsson, HR-strateg deltar för att lämna information om svaret och 
för att besvara frågor. Peter Fjällgård (V) efterlyser en tydlig lönepolicy som lönesättande chefer kan 
använda sig av, och menar att det uppstått otydlighet i tolkningen av riktlinjer bland chefer som sätter 
lön. 
 
(S) och (V) ajournerar sig. Efter ajourneringen meddelar (S) att de avser att inkomma med en 
protokollsanteckning. Även (V) inkommer med en protokollsanteckning.  
  

Beslutsunderlag 
KS 2022.1111 Svar på skrivelse från Lars Johansson (V) angående kommunens lönepolitik 
KS 2022.1110 Skrivelse Lars Johansson V om kommunens lönepolitik 220318 
 

Beslutet skickas till 
Peter Fjällgård (V)  
Lars Johansson (V) 
HR-avdelningen

22



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-04-19 

 
 

 
 
 
 
 
§ 127  2022/102 2022.1479  
 

Tobo 3:7, ansökan om planbesked 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar ett positivt planbesked för Tobo 3:7.  
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att kunna etablera en ny transformatorstation. Ansökan om planbesked kom 
in den 27 december 2021. Enligt gällande detaljplan (08-VYJ-755) från 1973 anges parkmark på denna 
del av fastigheten. För att möjliggöra för en transformatorstation behövs detta ändras till teknisk 
anläggning, även känt som E-område. Befintlig transformatorstation i Storebro behöver bytas ut för att 
säkerställa elleverans i området. Stationen placeras lämpligast vid befintlig luftlina. Miljö- och 
byggnadsnämndens planuppdrag förväntas tidigast hösten 2022. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.1180 Beslut 8 2022-03-29 Tobo 3:7, ansökan om planbesked 
KS 2022.1182 MBN § 28, Beslut Tobo 3:7, ansökan om planbesked 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden  
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§ 128  2021/308 2022.1480  
 

Försäljningsstrategi berörande bostadsområdet Nybble (Fåret 1-5, Geten 1-4, Lammet 1-
4, Killingen 1-3, Baggen 1-3, exkl. Tackan 1-2), Vimmerby 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förändrad försäljningsstrategi berörande bostadsområdet Nybble (Fåret 1-
5, Geten 1-4, Lammet 1-4, Killingen 1-3, Baggen 1-3, exkl. Tackan 1-2), Vimmerby.  
 

Sammanfattning 
2021-09-21 beslutade kommunstyrelsen att godkänna försäljningsstrategin berörande bostadsområdet 
Nybble. Säljstarten av villatomterna i bostadsområdet Nybble har dragit ut på tiden. I flera intressenters 
ögon anses säljstarten vara försenad och många har väntat länge på att dessa villatomter ska släppas till 
försäljning. 
 
Aktuell situation 
På grund av resursbrist och ansträngt läge för mark och exploateringsenheten konstateras behov av att 
ändra försäljningsstrategi och lägga försäljningen på mäklare. Villatomternas prisnivå kommer bland 
annat ta hänsyn till kommunens självkostnader och marknadsvärdering utfärdad av oberoende 
värderingsbyrå samt arvode för försäljning av mäklaren. Det innebär fast pris och först till kvarn.  
 
Resurser och finansiering ryms inom befintlig MEX-budget 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.1134 Tjänsteskrivelse försäljning ändring av beslut 
KS 2022.1990 Beslut 13 2022-03-29 Försäljningsstrategi berörande bostadsområdet Nybble (Fåret 1-5, 
Geten 1-4, Lammet 1-4, Killingen 1-3, Baggen 1-3, exkl. Tackan 1-2), Vimmerby 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
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§ 129  2022/82 2022.1481  
 

Parkeringsplatser för funktionsnedsatta i samband med höstens val 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa i ordning två parkeringsplatser för funktionsnedsatta genom att 
tillfälligt skylta om tre parkeringsplatser på baksidan av Stadshuset till två platser för funktionsnedsatta, 
enligt ritning, under hela röstningsperioden 2022-08-24 – 2022-09-11. 
 

Sammanfattning 

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, kommuner och regioner. Förtidsröstningen sker under 
perioden fr o m den 24 augusti t o m valdagen den 11 september. Förtidsröstningen sker i Stadshusets 
plenisal och det kombineras med vallokalsröstningen valdagen i valdistrikt nr 1. Därför kommer 
besökstrycket att vara starkt omkring Stadshuset, särskilt under sista veckan fram till valdagen. 
Tillgängligheten för alla att kunna rösta är grundläggande för vår demokrati. För att säkra upp 
tillgängligheten i anslutning till Stadshuset och Plenisalen, behöver särskilda parkeringsplatser 
iordningställas för funktionsnedsatta. Frågan aktualiserades efter synpunkter på tillgängligheten under 
RKL-valet år 2018. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.1193 Beslut 13 2022-03-29 Parkeringsplatser för funktionsnedsatta i samband med höstens val 
KS 2022.1137 Tjänsteskrivelse Parkeringsplatser för funktionshindrade 
KS 2022.766 Beslut 5 2022-03-04 Parkeringsplatser för funktionsnedsatta 
KS 2022.694 Behov av parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning 
 
 

Beslutet skickas till 
Valnämnden
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§ 130  2022/103 2022.1482  
 

Gatukontoret Sommartorget 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget om trafikledning runt sommartorget inför sommaren 2022 och 
fastställer sommartorgets öppettider mellan 28 maj 2022 och 31 augusti 2022. 
 

Sammanfattning 
En omledning av trafiken runt sommartorget är föreslagen för sommaren 2022. I föreslaget ligger att 
stänga av Västra och Östra Torggatan samt ha Sevedegatan öppen för trafik under affärernas öppettider. 

 

Beslutsunderlag 
KS 2022.1194 Beslut 13 2022-03-29 Gatukontoret Sommartorget 2022 
KS 2022.638 Tjänsteskrivelse_Yttrande 
KS 2022.570 karta över förslag sommartorg 2022 

 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Utvecklingsavdelningen
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§ 131  2022/131 2022.1483  
 

Sommarlovskort - uppdrag för utredning 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen går inte vidare med förslaget att erbjuda sommarlovskort.  
 
En enhällig kommunstyrelse vill framföra ett önskemål till KLT om att formerna för sommarlovskort 
görs mer flexibel kommande säsonger.  
 

Reservationer 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  
 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har inkommit med ett förslag på att kommunen ska tillhandahålla sommarlovskort 
för ungdomar i årskurs 7 till årskurs 2 på gymnasiet. Kalmar Länstrafik har gjort det möjligt för 
kommuner att köpa sommarlovskort till ungdomar boende i kommunen.  
 
Joakim Svensson, infrastruktursamordnare har inkommit med en grov uppskattning av former för 
organisering och finansiering av s.k. sommarlovskort och deltar vid sammanträdet. Beräknad kostnad 
för sommarlovskort är 550 tkr. Beställning av sommarlovskort behöver ske till KLT före 1 april 2022. 
Troligen tillkommer någon kostnad om beställning görs efter 1 april 2022. Ledamöterna resonerar om 
upplägget. Nyttjandegraden är svårt att bedöma.  
 
Marie Nicholson (M) framhåller att det finns gott om sommarjobb för ungdomar i kommunen. Helen 
Nilsson (S) vidhåller att familjers ekonomiska situation ser olika ut vilket medför att ungdomar får olika 
resmöjligheter och yrkar bifall till förslaget. Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
beslutsförslag. Peter Karlsson (C) yrkar också bifall till beslutsförslaget. Petra Whidotti (KD) yrkar 
bifall till förslaget.  
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger, arbetsutskottets förslag och Socialdemokraternas förslag. 
Han ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 
 
Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar Ja 
Den som bifaller Socialdemokraternas förslag röstar Nej. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen får resultatet 6 Ja-röster, 5 Nej-röster.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.1183 Beslut 8 2022-03-29 Sommarlovskort - uppdrag för utredning 
KS 2022.1184 Fwd: Sommarlovsbusskort 
KS 2022.970 Beslut 1 2022-03-15 Sommarlovskort - uppdrag för utredning 
KS 2022.971 Fwd: Sommarlovskort 
 

Beslutet skickas till 
Socialdemokraterna 
Kommunstyrelseförvaltningen 
KLT 
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§ 132  2022/161 2022.1484  
 

Deltagande Skaerbeck - vänortsutbyte juli 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser Leif Larsson (C) att representera Vimmerby kommun i samband med 
vänortsutbyte i Skaerbeck 6 juli – 10 juli 2022.  
 

Sammanfattning 
Föreningen Norden anordnar ett vänortsutbyte för vänorter i Island, Norge och Sverige i Skaerbeck 6 
juli - sön 10 juli 2022.  
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.12185 Beslut 8 2022-03-29 Deltagande Skaerbeck - vänortsutbyte juli 2022 
 

Beslutet skickas till 
Leif Larsson (C) 
HR-avdelningen 
Administrativa avdelningen
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§ 133  2021/512 2022.1485  
 

Anordnade av Vimmerby tillsammans galan 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avsätter max 150 tkr från kommunstyrelsens oförutsedda medel 2022 till Vimmerby 
tillsammansgalan och ger utvecklingsavdelningen mandat och uppdrag att för de 150 tkr arrangera 
Vimmerby Tillsammansgalan våren 2022. 

 

Sammanfattning 
Utvecklingsavdelningen har för avsikt att arrangera en konsert våren 2022 som kallas för Vimmerby 
Tillsammansgalan. Det planerades för ett liknande arrangemang runt julen 2021 men det fick ställas in 
med anledning av den ökade smittspridningen av Covid -19.  

 

Covid -19 klassas inte längre som en samhällsfarlig sjukdom och restriktioner som tidigare gällde har nu 
upphört. Förslag finns nu att anordna en konsert med lokala, regional och nationella artister i maj månad 
2022. Föreningslivet i hela kommunen kommer att bjudas in till att delta och marknadsföra sina 
respektive verksamheter.  

 

Beslutsunderlag 
KS 2022.1424 Vimmerby Tillsammansgalan 
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen  
Ekonomiavdelningen
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§ 134  2022/169 2022.1486  
 

Fiberutbyggnad i Sevedebygden 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för vidare utredning.   
 

Motivering 
Det har framkommit ny information i ärendet till dagens sammanträde som medför att den överföring av 
ekonomiska medel som planerats för inte är möjlig att genomföra. Den informationen är ny i ärendet 
och medför att överföringen inte kan göras som planerad. Ytterligare utredning är nödvändig.  
 

Sammanfattning 
Vimmerby Kommun skickade in en ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar Län 1 juli 2015 om projektstöd 
för Fiberutbyggnad i Sevede . Länsstyrelsen beviljade Vimmerby kommuns ansökan 6 juli 2016, journal 
nr 2015-918. Omfattning av beviljat stöd är 60 % eller högst 10 749 750 kr av stödberättigade 
kostnader. Målet för projektet är att ansluta 85,05%  av hushållen med folkbokförda personer inom det 
avgränsade området för projektet, minst 182 hushåll.  
 
Vimmerby kommun ansökte 12 oktober 2020 om förlängning av projekttiden. Länsstyrelsen i Kalmar 
Län beviljade 30 oktober 2020 en ändring av beslutet om projektstöd, där nytt slutdatum sattes till 30 
november 2022.  
 
Sedan bidraget initialt beviljades har ett nytt bolag bildats, Vimmerby Fibernät AB, som har övertagit 
fiberverksamheten från Vimmerby kommun. Det ägs till 100% av Vimmerby kommuns Förvaltning AB 
som i sin tur ägs till 100% av Vimmerby kommun. Utförande av projektet har övertagits av Vimmerby 
Fibernät AB. Då det är av vikt för redovisning av projektet att stödmottagare och den som är mottagare 
av kostnader i projektet är samma juridiska person har behov uppstått att ändra stödmottagare till 
Vimmerby Fibernät AB. 
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Det har framkommit ny information i ärendet till dagens sammanträde som medför att den överföring av 
ekonomiska medel som planerats för inte är möjlig att genomföra. Ytterligare utredning är därmed 
nödvändig.  
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.1425 Stödmottagare för fiberutbyggnad i Sevedebygden  
 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
VEMAB 
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§ 135  2022/124 2022.1487  
 

Typografen 1, Vimmerby 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige säger omgående upp hyresavtalet mellan Vimmerby kommun och  Vimmerby 
Tidning och Tryckeri Ekonomisk förening avseende fastigheterna Typografen 1 och 2 till upphörande 
vid avtalstidens utgång. 
 

Sammanfattning 
Vimmerby kommun tecknade ett avtal med Vimmerby Tidning och Tryckeri ekonomisk förening, 
kallad VTT, 2007-03-01 med en hyrestid på 20 år. Det avser industrilokaler på en yta om cirka 8 500 
kvm. För kommunen är det inte ändamålsenliga lokaler för kommunal verksamhet och kommunens 
huvudsyssla är inte att hyra ut industrilokaler i andrahand till företag. Fram till 2027-03-01 
avser kommunen hyra ut lokalerna i befintligt skick för kortvariga verksamheter likt lagerhantering. 
Avtalet bör sägas upp omgående då kommunen inte avser förlänga kontraktet utan lämna fastigheterna. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022.1164 Beslut 8 2022-03-29 Typografen 1, Vimmerby  
KS 2022.1165 Tjänsteskrivelse Uppsägning av avtal 
KS 2021 3888 VTT Avtal 2007-03-01--2027-02-28.pdf 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 136  2022/139 2022.1488  
 

Halverad timtaxa konstgräset Arena Ceos 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige halverar tillfälligt timtaxan på Arena Ceos konstgräs med anledning av att 

upphandling om nytt konstgräs tagit längre tid är beräknad. 
    

2. Halverad timtaxa skall gälla för tränings- och matchtaxa på konstgräsplanen för såväl 
kommunala som utomkommunala fotbollslag.  
 

3. Den tillfälliga taxan gäller retroaktivt från 1 januari 2022 och fram till dess att nytt konstgräs har 
installerats på arenan. 

 

Sammanfattning 
Under 2020 gjordes en besiktning på befintlig konstgräsmatta på Arena Ceos där mattan p.g.a. ålder och 
slitage rekommenderades bytas ut. Detta främst då gräsets strålängd är nerslitet vilket medför att rätt 
mängd granulat inte kan läggas i. Detta i sin tur påverkar exempelvis stötupptagningen på mattan. Under 
våren 2021 påbörjades en upphandling av nytt konstgräs till Arena Ceos. Tidsplan var att avtal kunde 
tecknas och nytt gräs skulle kunna läggas under sommaren/tidig höst 2021. Upphandlingen har därefter 
överklagats vid flertalet omgångar varpå Vimmerby kommun vid dagens datum fortfarande inväntar 
besked från kammarrätten för att veta hur processen fortskrider.  
 
Befintlig konstgräsmatta uppfyller idag inte önskvärda spelegenskaper för att kommunen som uthyrare 
ska känna sig helt till freds med att ta ut full timtaxa vid nyttjande av anläggningen.  
 
Utvecklingsavdelningen har tillsammans med ordförande i kultur- och fritidsutskottet bjudit in till ett 
dialogmöte med de kommunala fotbollsföreningarna som nyttjar gräset för att diskutera statusen och  
 
 
läget vi befinner oss i. I dessa dialoger har det framkommit att mattan inte är optimal men att 
föreningarna är medvetna om dess skick och nyttjar den utefter sina egna bedömningar.  
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Med tanke på rådande situation och skick på mattan föreslås tillfälligt justera timtaxan på planen. 
Förslaget är att halvera timtaxan för tränings- och matchtaxa på planen för såväl kommunala som 
utomkommunala fotbollslag. Förslaget är att den justerade taxan ska gälla retroaktivt från 1 januari 2022 
och fram tills det att en ny konstgräsmatta har installerats på arenan.  
 
Reducerad taxa kommer att påverka utvecklingsavdelningens intäkter. En prognos för detta landar på 
mellan 75-100 tkr mindre i intäkter för första halvåret 2022 vilket belastar utvecklingsavdelningens 
budget.  
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen  
Ekonomiavdelningen 
Aktuella föreningar  
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§ 137  2019/532 2022.1489  
 

Styrdokument: Riktlinjer och information för upplåtelse av offentlig plats: Skyltning och 
affischering, uteservering, Sommartorget, marknad, torghandel och försäljning, 
evenemang och andra markupplåtelser. Antaget i KF (ersätter dnr 2018/000150/003) 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner tillägg i styrdokumentet "Riktlinjer och information för upplåtelse av 
offentlig plats", avsnittet "Torghandel och försäljning", angående att handelsplatsen vid Stora torget 
tillfälligt utgår under Sommartorgets säsong. 
 

Sammanfattning 
2021-12-20 antog kommunfullmäktige styrdokumentet ”Riktlinjer och information för upplåtelse av 
offentlig plats”, id 2021.4816. Syftet är att riktlinjerna och informationen ska fungera som ett 
komplement till kommunens lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 
Målsättningen är att den offentliga miljön i Vimmerby kommun ska präglas av kvalitet och trivsel, 
samtidigt som de ska ge alla aktörer samma förutsättningar att delta i en sund konkurrens. 
 
Det har uppmärksammats att det för tillfället uppstår en intressekonflikt mellan handelsplatsen vid Stora 
torget och säsongen för Sommartorget (d.v.s. det sommarinslag som kommunen bedriver i egen regi). 
Konkret innebär intressekonflikten att handelsplatsen vid Stora torget krockar med Sommartorget.  
 
Ett tillägg med förtydligande behöver därför göras under avsnittet ”Torghandel och försäljning” i 
tidigare nämnda styrdokument. Tillägget kommer att fetmarkeras och formuleras enligt följande: 
 
”Under säsongen för Sommartorget, se avsnitt ”Sommartorget”, utgår handelsplatsen vid Stora torget 
tillfälligt, men den på Kyrkogårdsgatan kommer fortfarande finnas att tillgå.” 
 
Sommartorgets säsong är, enligt politiskt beslut, i dagsläget sista helgen i maj – 31 augusti. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022-1189 Beslut 13 2022-03-29 Styrdokument: Riktlinjer och information för upplåtelse av 
offentlig plats: Skyltning och affischering, uteservering, Sommartorget, marknad, torghandel och 
försäljning, evenemang och andra markupplåtelser. Antaget i KF (ersätter dnr 2018/000150/003) 
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KS 2022.1133 Tjänsteskrivelse: Tillägg i styrdokumentet "Riktlinjer och information för upplåtelse av 
offentlig plats", avsnittet "Torghandel och försäljning" - Handelsplatsen vid Stora Torget utgår tillfälligt 
under Sommartorgets säsong 
 
KS 2022.1078 Översiktskarta: Torghandel under säsongen för Sommartorget 
Översiktskarta, id 2022.1079 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
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§ 138  2019/277 2022.1490  
 

Lek och badplatsstrategi och handlingsplan för Vimmerby kommun 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar framtagen lek- och badplatsstrategi för Vimmerby kommun.  
 

Sammanfattning 
Inom Vimmerby kommun finns idag 30 lekplatser och nio badplatser som förvaltas av kommunens 
samhällsbyggnadsavdelning. Standarden på dessa varierar både vad gäller utbud och underhåll. 
Vimmerby kommuns ambition är att göra lek- och badplatserna tillgängliga och trygga för alla 
kommunens invånare. För att uppnå detta har kommunen tagit fram denna strategi som kan fungera som 
en handledning för skötsel, nyanläggning samt avveckling av lek- och badplatser inom kommunen. 
Underlaget till strategin består bland annat av information från inventeringar och årliga 
säkerhetsbesiktningar samt från resultatet av det arbete som unga kommunutvecklare genomförde 
sommaren 2020 och 2021. Med hjälp av denna information har Vimmerby kommun exempelvis fått god 
insikt i barn och ungas syn på tillgängligheten vid kommunens badplatser. I strategin föreslås ett antal 
riktlinjer som ska vara vägledande vid utformningen av kommunens lek- och badplatser. Som 
kommuninvånare eller besökare ska man till exempel kunna förvänta sig att de allmänna lek- och 
badplatserna är säkra och trygga samt att de erbjuder vissa typer av redskap och lekutrustning. 
Vimmerby kommuns ambition är även att tillhandahålla lek- och badplatser som 
är tillgänglighetsanpassade. Strategin innehåller också sex övergripande mål för Vimmerby kommuns 
långsiktiga arbete med lek- och badplatser inom kommunen. 
 
Strategin utmynnar i en handlingsplan för lekplatser respektive badplatser. Strategin har tagits fram i 
öppenhet och dialog med många olika aktörer och intressegrupper. Arbetsgruppen från kommunen har 
tagit emot och analyserat samt implementerat detta i strategin. Tjänstepersoner från  
samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen har varit delaktiga i arbetet. 
 
Strategin i sig kräver ingen finansiering utan kostnaderna aktualiseras när handlingsplanen  
ska fastställas och genomföras. 
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Beslutsunderlag 
KS 2022.1195 Beslut 13 2022-03-29 Lek och badplatsstrategi och handlingsplan för Vimmerby 
kommun 
KS 2022.1138 Tjänsteskrivelse Lek- och badplatsstrategi 
KS 2022.1445 Lek- och badplatsstrategi Vimmerby kommun 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 139  2022/70 2022.1491  
 

Medborgarförslag om placering av nya högstadiet 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  
 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit som rör placering av den nya högstadieskolan som ska byggas i 
Vimmerby kommun. Medborgarförslaget går ut på att placera den nya högstadieskolan mellan 
Vimarskolan och ishallen.  
 
Det har tidigare skett en grundlig utredning för att ta fram olika förslag till placering av en ny 
högstadieskola. Utredningen landade i tre olika förslag till placering utifrån många olika parametrar. Nu 
är det beslutat att peka ut del av Vimmerby 3:3 som ligger mittemot Vimarskolan som det bästa förslag 
man avser att arbeta vidare med. Medborgarförslaget som nu är inskickat skulle innebära ökade 
belastningar i olika former och styrgruppen ser inte att det är genomförbart. Köket som är befintligt kan 
inte hantera mer belastning och den stora parkeringen behövs för befintliga verksamheter. Paviljongerna 
vid Lundens förskola kommer inte frisläppa några parkeringar när de avyttras då parkeringen är 
temporärt flyttad till annan plats på grund av dessa och måste sedan tillbaka.  
 

 

Beslutsunderlag 
KS 2022.1196 Beslut 13 2022-03-29 Medborgarförslag om placering av nya högstadiet 
KS 2022.1139 Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om förslag till placering av nya högstadiet 
KS 2022.429 Remittering av medborgarförslag om placering av nya högstadieskolan 
KS 2022.238 Medborgarförslag om förslag till placering av nya högstadiet. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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--------- 
 
Anders F Rosén 
Samhällsbyggnadsavdelningen
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§ 140  2021/454 2022.1492  
 

Medborgarförslag - om byggnation på Karlbergstomten 
 

Kommunstyrelsen beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.  
 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit som avser fastigheten Storken 18, här kallad Karlbergstomten. I 
medborgarförslaget framförs att det bör byggas bostäder där. 
 
Fastigheten Storken 18 köptes av kommunen 2012 och har under många år varit föremål vidare 
exploatering för bostäder. Det som har tagit tid är utredning avseende saneringsbehov och vem som bär 
ansvaret för detta. Det är nu fastställt och det är tidigare fastighetsägare, Skobes Bil Öst AB som är 
ansvarig för saneringen av fastigheten till nivån mindre känslig markanvändning (MKM). Kommunen 
vill bygga bostäder på platsen och då krävs en högre saneringsnivå, känslig markanvändning (KM). 
Planen är att tillsammans med Skobes Bil Öst AB sanera området så att det i framtiden kan bli attraktiva 
bostäder på fastigheten. I nuläget har kommunen beställt en ny detaljplan för området och när den är 
antagen och klar, kan saneringen av fastigheten börja. Då vet man också vilka områden som behöver 
saneras till KM respektive MKM. Först därefter kan Vimmerby kommun erbjuda externa exploatörer att 
köpa och exploatera fastigheten enligt den nya detaljplanen. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2021.1197 Beslut 13 2022-03-29 Medborgarförslag - om byggnation på Karlbergstomten 
KS 2022.1140 Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om fastigheten Storken 18 (Karlbergstomten) 
KS 2021.4544 Remittering av medborgarförslag om byggnation på Karlbergstomten 
KS 2021.4529 Medborgarförslag - om byggnation på Karlbergstomten 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
 
------  
 
Björn Svensson 
Samhällsbyggnadsavdelningen  
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§ 141  2021/534 2022.1493  
 

Motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg.  
 

Sammanfattning 
Helen Nilsson (S) och Eva Berglund (S) föreslår i motion att vård- och omsorgspersonalens fria 
arbetskläder ska utökas till att även avse fria arbetsskor. De anser att personalen inom vård och omsorg 
förtjänar bättre förutsättningar att utföra sitt arbete. Personalen har idag fria arbetskläder, men de 
framför att personalen även behöver bra skor. De menar att det behövs för att förebygga olyckor och 
,skador i arbetet, som många gånger är fysiskt tungt. Ett annat argument som framförs är att goda 
arbetsförhållanden kan bidra till att kommunen får behålla personalen längre tid.  
 
Arbetsgivaren tillhandahåller inte arbetsskor idag. Skatteverket ser lite olika på arbetskläder och 
arbetsskor. Om arbetsgivaren tillhandahåller skor till personal inom vård och omsorg förmånsbeskattas 
medarbetaren med cirka 30%. Denna förmånsbeskattning gäller oavsett om arbetsgivaren tillhandahåller 
skorna genom inköp eller ett skobidrag. Flera närliggande kommuner såsom Västervik, Oskarshamn, 
Hultsfred och Kinda har inte har fria arbetsskor till personalen inom vård och omsorg. Hultsfred har en 
motion under hantering på samma sätt som i Vimmerby.  
 
Det är i dagsläget cirka 525 tillsvidareanställda medarbetare inom vård och omsorg och cirka 200 
visstidsanställda medarbetare. Arbetsskor till dessa medarbetare innebär höjda årliga driftskostnader för 
socialförvaltningen. Det finns ingen budget eller planerad finansiering för detta. Inom socialnämndens 
ansvarsområde finns även andra ofinansierade kostnader som nya utgifter behöver vägas mot. 
Socialchefen i den tjänsteskrivelse som beretts på tjänstepersonssida att det är en politisk bedömning om 
det ska införas fria arbetsskor till personal inom vård- och omsorg. Om fria arbetsskor ska införas 
behöver det ske en avgränsning för vilka som omfattas samt hur det ska finansieras. Om det införs så 
innebär ett skobidrag fördelar när det gäller utbud och hantering.  
 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet yrkar bifall till motionen.  
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Reservationer 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger, arbetsutskottets förslag och Helen Nilssons (S) 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 Helen Nilsson (S) förslag röstar Nej. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen får resultatet 6 Ja-röster, 5 Nej-röster. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag. 
 

Beslutsunderlag 
KS 2022-1177 Beslut 8 2022-03-29 Motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg 
KS 2021.1179 Beslut 1 2022-02-10Remiss av motion om arbetsskor till personalen inom vård och 
omsorg 
KS 2022.1178 Motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg - underlag för svar 
KS 2021.5239 Remittering av motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg 
KS 2021.5156 Motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 145  2022/120 2022.1534  
 

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2021 för Vimmerby kommuns bolagskoncern 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
 

1. godkänna årsredovisning 2021 för Vimmerby kommun Förvaltnings AB 
(VkF) och de dotterbolag som ingår i VkF-koncernen. 
 

2. godkänna verksamheten 2021 i Vimmerby kommun Förvaltnings AB och de 
dotterbolag som ingår i VkF-koncernen då den varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 

3. uppdra till kommunens stämmoombud att vid årsstämman för Vimmerby kommun Förvaltnings 
AB rösta för att: 
 

a. fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande 
fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,  

 
b. disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda 

balansräkningarna, 
 

c. bevilja ansvarsfrihet för samtliga i koncernen ingående bolag och deras styrelseledamöter  
och verkställande direktörer, samt att 
 

d. arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmanna-revisorer som utsetts 
av kommunfullmäktige i Vimmerby i enlighet med av kommunfullmäktige i Vimmerby 
beslutade bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt att arvode 
till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 
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Anmälan om jäv 
Jäv noteras enligt följande: 
 
Vimmerby kommun förvaltnings AB Marie Nicholson (M), Jacob Käll (C), Helen Nilsson (S) 
Vimarhem AB  Ingen jävig 
Vimmerby Energi och miljö AB Ola Gustafsson (KD) 
Vimmerby Energiförsäljning AB Ola Gustafsson (KD) 
Vimmerby Energi Nät AB  Ola Gustafsson (KD) 
Vimmerby fibernät AB  Ola Gustafsson (KD) 
 

 
Sammanfattning 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF) ägs till 100 % av Vimmerby kommun. Bolaget är 
moderbolag i en koncern där alla kommunens helägda aktiebolag är samlade. Bolaget har till föremål för 
sin verksamhet att äga och förvalta helägda aktiebolag (kommunens tidigare helägda bolag), 
övergripande samordna ägaransvaret för de kommunala företagen inom Vimmerby kommun i syfte att 
uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Vidare har bolaget till uppgift att, svara för ekonomisk uppföljning 
av dotterbolagen samt förmedla information om dotterbolagens verksamhet till kommunstyrelsen. 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB är moderbolag för de helägda bolagen Vimmerby Energi & Miljö 
AB (med dotterbolagen Vimmerby Energiförsäljning AB och Vimmerby Energi Nät AB), Vimarhem 
AB och Vimmerby Fibernät AB. Dessa aktier har ett bokfört värde på totalt 163,6 mnkr i moderbolagets 
bokslut för 2021. 
 
Revisionsberättelse är upprättad. Underlag för revision har varit årsredovisningen, av styrelsen fattade  
väsentliga beslut samt åtgärder och förhållanden i bolaget. Utifrån denna granskning har revisorerna 
tillstyrkt att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen samt disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Lekmannarevisorns granskningsrapport avseende hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet är 
också upprättat. Där konstateras att bolaget skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt  
tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att verksamheten 2021 i Vimmerby kommun Förvaltnings AB 
och de dotterbolag som ingår i VkF-koncernen varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Stämmodirektiv överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 
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Beslutsunderlag 
KS 2022.778 Ansvarsfrihet 2021 VKF-koncernen AB 
KS 2022.1039 Årsredovisning Vimmerby Energiförsäljning AB 2021 med underskrifter 
KS 2022.1406 Granskningsrapporter och revisionsberättelser för Vimmerby kommuns bolag 
KS 2022.1040 Årsredovisning Vimmerby Fibernät AB 2021 med underskrifter 
KS 2022.1038 Årsredovisning Vimmerby Energi Nät AB 2021 med underskrifter 
KS 2022.1037 Årsredovisning Vimmerby Energi & Miljö AB 2021 med underskrifter 
KS 2022.1036 Årsredovisning Vimarhem AB 2021 med underskrifter 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 143  2022/4 2022.1495  
 

Meddelanden till kommunstyrelsen och utskotten år 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
 

50



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2022-04-19 

 
 

 
 
 
 
 
§ 144  2022/5 2022.1498  
 

Inbjudningar till kommunstyrelsen och utskotten år 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser 

- Marie Nicholson (M) att delta vid Morgondagens totalförsvar 14 juni 2022 
- Jacob Käll (C) och Ola Gustafsson (KD) att delta vid ITSAM innovationsdag 3 juni 2022.   
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