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§ 310

Dnr 2020/000003 004

Val av protokolljusterare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Helen Nilsson (S) att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.
___________________
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§ 311

Dnr 2020/000008 101

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen för dagens sammanträde.
___________________
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§ 312

Dnr 2020/000010 140

Aktuellt inom näringslivet
Sammanfattning
Utvecklingschef Thomas Svärd sammanfattar läget.
 Inga genomförda företagsbesök enligt beslutat upplägg, dock möte med:
 ICA Kvantum angående bland annat behovet av parkeringsplatser
 Byggklason
 Företagsbesök utifrån tidigare beslutat upplägg torsdagseftermiddagar – förfrågningar utskickade
 Mycket fokus på näringslivsfrågor och föreningsfrågor:
 Vimmerbytillsammans har veckomöte för 12:e gången fredagen den
4 september
 Extra styrelsemöte med Vimmerby Handel angående Bokhandeln
 Möte med Nossen som haft en utmanande säsong; med positiv
nysatsning på restaurang
 Angående det tidigare Vattenprojektet finns nu ny möjlighet att söka
pengar från ERUF till en förstudie, vilket pågår
 Möte med Peter och Eva André och Ydre Åkeri samt Avfallspartner
AB i Norrköping om tankar kring eco-återvinningscenter i Rumskulla
 Två träffar med Anncott AB avseende Krönsmon
 Resultat av sommarens aktiviteter att ”handla och uppleva hela
Vimmerby” ser vi inom de kommande månaderna; om låg effekt kan
det bli kritiskt för vissa företag
___________________
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§ 313

Dnr 2020/000011 80

Utvecklingsavdelningen informerar
Sammanfattning
Utvecklingschef Thomas Svärd beskriver läget.
 Bullerbydagen flyttas till 2021
 Medel sökta för att utveckla besöksnäringen i regionen, sökanden är
Vimmerby, Eksjö, och Hultsfreds kommuner tillsammans, beslut väntas
sista veckan i september
 Medel sökta och fått godkännande för marknadsföring av vår kommande
webbshop som kanske kan vara igång i november
 Vi har arbetat fram underlag för en enkel upphandling av utvecklingen av
”Handelsstrategin”; med sin direkta koppling till översiktsplanen finns
dock viss osäkerhet kring tidsperspektiven
 De kreativa samtalen med Anders Ferbe, ”regeringens samordnare för
coronas effekter på näringslivet” fortsätter fredag 4 september; representanter för det lokala näringslivet är inbjudna för att ge sin bild av
situationen nu och framåt
 Föreningslivet är hårt ansatt; berövats alla inkomster från stora och små
arrangemang, några inspel har kommit från föreningar som upplever
situationen extra svår; förhoppningen är att staten beslutar om mer stöd
 utvecklingsavdelningen flyttar in i Rådhuset under andra halvan av
oktober, vilket frigör sju arbetsplatser i Stadshuset
___________________
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§ 314

Dnr 2020/000012 00

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar
Sammanfattning
Andreas Horste, samhällsbyggnadschef/gatuchef sammanfattar.
Vårens gymnasieluncher
 13 844 måltider gick ut; ca 80 % av berättigade måltider, vilket var lite
lägre än förväntat
 gjort viktiga lärdomar av vad som fungerar och inte
 tack vare besparingar till följd av sänkta arbetsgivarekostander, stängd
matsal, minskad förbrukning mm blev totalkostnaden 38 000 kr lägre än
förväntat
 Sålda tomter hittills 2020, 10 st
 Nosshult: 8 sålda tomter, 6 till i kön; släpper ca 10 till i höst
 Övrigt 2 st i Vimmerby
 fler lucktomter släpps under hösten
 Räddningstjänsten
 rekrytering pågår av räddnings/säkerhetschef; 22 ansökningar, sex
klarade profilen, hittat en person som med bravur klarar kraven både
beträffande räddning och säkerhet
 rekrytering av två övriga heltidstjänster med fokus på
▪ förebyggande och utbildning
▪ blåljusfokus
 Fastighetskontoret
 rekryteringar pågår
 Investeringar 2020, 51 projekt
 Samprojektering förskola och vård/omsorgsboende, 2022
 Skolutredning, rapport i slutskedet
 Nybble klar sommaren 2021
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 Krönsmon, infart, vägkroppar och GC-väg 2020. Färdigställande
2021
 AL ytskikt och arbetsmiljöverket
 Vimarskolan, upprustning H-huset
 Brandstationen, tvätthall, smutsigt/rent, extra säkra kontor, civilt
försvar
 Ishallen, Ventilation och brandskydd
 Kulturskolan, mellandans + drama, förråd, omklädningsrum samt
källare
 Södra Vi förskola, Björkkullen, ombyggnad och renovering
 Granen, pausad för tillfället

___________________
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§ 315

Dnr 2020/000013 026

Arbetsmiljöfrågor i kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande Jakob Käll (C) sammanfattar läget.
Ambition är att lägga ner den särskilda arbetsgruppen, även om behovet av
fortsatt arbete med frågan kvarstår.
Avonova ska engageras för en halvdags diskussion och vägledning kring hur
arbetet ska tas vidare. I planen ligger bland annat ett utbildningspaket för
förtroendevalda för den kommande perioden.
Det är också läge att göra en ny riskbedömning, vilket kommundirektören,
utifrån sitt ansvar, gör kontinuerligt för kommunstyrelseförvaltningen.
Ett uppdrag har också givits till HR-chefen att tydliggöra
arbetsmiljöorganisationen liksom relevanta styrdokument.
___________________
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§ 316

Dnr 2020/000175 44

Corona/Covid-19
Sammanfattning
Kommundirektör Carolina Leijonram summerar läget.
 Krisledningsgruppen ses fortsatt en gång i veckan
 Under sommaren har sommarledningsgruppen samtidigt fungerat som
krisledningsgrupp, vilket fungerat bra
 Nya allmänna råd (fem) har kommit, vi fokuserar på hur hantera resandet
och deltagande i externa möten, vilket är en grannlaga uppgift; många
öppnar upp corona-anpassat, vi öppnar med försiktighet, stort ansvar vilar
på respektive chef att bedöma från fall till fall
 Flera kommuner väljer att arbeta hemma i stor utsträckning; vi har i
princip full styrka på plats
 Nytt beslut om lokalvården, vi ökar frekvens och fler timmar, kan inte
hålla inne med ordinarie städningen; en paradox – närvaron inom
lokalvården har varit hög med låga sjuktal; en situation som också
beskrivs inom omsorgsverksamheten
 Miljö- och byggnadsförvaltningen har haft tillsyn av restauranger, men
varit lugnt i Vimmerby under sommaren
 Klustersmitta finns nu också i Vimmerby; kritik från media för att vi inte
säger var smittan finns, ledningsgruppen har pratat om integritetsaspekten
och faran för falsk trygghet; principen gäller fortsatt att vi inte berättar var
den eventuella smittan finns; vi behöver jobba ytterligare med kommunikationen kring bland annat rutiner och ansvar i samband med smittspårning
 Kommunikation: administrativa avdelningen arbetar med en kommunikationsplan, en del kommer att synas i media
 Skolstarten präglar mycket av barn- och utbildningsförvaltningens arbete,
inte så lätt hålla avstånd, en utmaning
 Säsongsinfluensan är snart är här; frågar att förhålla sig till handlar bland
annat om vaccination av medarbetare
___________________
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§ 317

Dnr 2020/000014 00

Kommundirektören informerar
Sammanfattning
Kommundirektör Carolina Leijonram redogör kortfattat för att:
 Landshövdingen avslutar sitt uppdrag den 17 september, fråga om
representation; Marie Nicholson (M) är ev i Kalmar och kan i så fall
närvara; ny landshövding blir Peter Sandvall som bjuds hit under hösten
 Samrådsmöte med Hultsfred sker fredagen den 11 september
 Miljö- och byggnadsförvaltningens chef Anders Helgee blir kvar ett år till
på 80 %
 Campusmöte har genomförts här med politiker och tjänstepersoner,
frågorna kretsade kring att hitta tydlighet i arbetet, behovet av lokaler,
teknik, personal; gränssnittsfrågor: hur säkra lokaler, tekniska lösningar;
nytt möte i november
 Dokumentation av Astrid Lindgrens Värld och Näs: en student har under
sommaren intervjuat fem personer och dokumenterat de viktigaste
milstolparna, beträffande kommunens roll i sammanhanget
 I fortsättningen plockas ärenden bort i den mån handlingar inte finns på
plats då kallelse och dagordning skickas ut på torsdagen veckan före
kommunstyrelsens respektive dess arbetsutskotts sammanträde
 Kostnaden för kommunfullmäktige i juni har beräknats till 100 tkr för
teknisk utrustning och ungefär lika mycket i extra arbetskostnad
 Märker att vi får fler kvalificerade ansökningar till tjänster
 Det finns en glädjande tendens till fler kvalificerade sökande i våra
rekryteringar
___________________
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§ 318

Dnr 2019/000325 049

Redovisning av oförutsedda medel
Sammanfattning
Vid tiden för ärendepunkten finns 690 000 kr kvar av budgeten för
oförutsedda utgifter.
___________________
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§ 319

Dnr 2020/000372 00

Biogassatsning i Kalmar län
Sammanfattning
Elvira Laneborg, miljöutvecklare, Kalmar kommun, presenterar i ord och
bild (via länk) projektet BiogasBoost.
 Projektet drivs av ett 20 tal aktörer i hela kedjan från producent,
distributör, konsument och teknikleverantör som anser att biogas får för
lite utrymme i samhället och i arbetet med att nå en hållbar värld.
 Projektets tre ledord är närproducerat, hållbart och enkelt; målen är: mer
kunskap; en mack i varje kommun; och fler fordon
 Projektets mål kopplar i hög grad till de globala hållbarhetsmålen, men
också till det nationella målet en ”fossiloberoende fordonsflotta 2030”; till
det regionala målet ”fossilbränslefri region 2030, samhällsbetalda resor
klimatneutrala 2020”
 Till de nya mål och nya stöd som föreslås hör


Kvalitativt mål: Biogasen ska på ett ändamålsenligt sätt bidra till att
energi och klimatmålen nås. Samhällsnyttorna ska synliggöras.



Kvantitativt mål: 10 TWh biogas till 2030 7 TWh via rötning och 3
TWh biogas och andra förnybara gaser via andra tekniker.



Stimulera mer produktion & förädling genom gödselgaspremie,
uppgraderingspremie och förvätskningspremie



Skattebefrielsen för biogas i Sverige får vara kvar

 Nuläge


55 000 fordon i Sverige kan köras på biogas, varav 2 000 bussar (ca 15
% av kollektivtrafiken); det finns ca 200 tankställen för allmänheten



i Kalmar län produceras biogas på fyra platser; det finns biogasmackar i
alla kommuner utom två; var 10:e bil i Kalmar län kan köras på
förnybart bränsle

 Vad saknas
 Att den offentliga sektorn går före driver även andrahandsmarknaden
 Att kommunerna ”köper” gasbilar som utlovat

Justerandes sign
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 Att takten mot förnybart bränsle ökar
 Kort spaning framåt
 går ganska långsamt, men framåt; fortare inom transport
 gas kan också användas inom industrin, vilket kommer mer och mer
___________________
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§ 320

Dnr 2020/000167 041

Budgetberedning 2021 med plan 2022-2024
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1.

budgetberedning sker den 21 sep kl 11.00 och längst till 16.00; underlag
ska skickas ut så fort som möjligt

2.

uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att genomföra en sådan*
frågerunda

3.

alla ev äskningar utöver budget 2020 ska åtföljas av förslag till
finansiering

* Vad gör vi som vi inte borde göra?
Kommunstyrelsen föreslår att alla medarbetare i kommunen bör rådfrågas om sina bästa
idéer i syfte att 1) hitta besparingar eller effektiviseringar 2) inom budget höja kvaliteten
på kommunens tjänster eller förenkla arbetet för våra medarbetare. Någon form av
incitament eller belöning bör utgå till de arbetslag som för fram de bästa idéerna.

Sammanfattning
Ekonomichef Mattias Karlsson inleder med en sammanfattning av läget och
betonar det allvarliga i situationen.
Mattias nämner angående processen bland annat att:
 arbetet med delårsbokslut per sista augusti just nu pågår och ska vara klart
om några veckor
 uppföljningen per sista april – i början på Corona-pandemin – var mycket
svårbedömt; SKR pratade då hellre i termer av scenarier, än prognoser
 35 mnkr har tillkommit i olika stöd till följd av Corona och nu ser det ut
att kunna bli plusresultat trots allt för 2020
 det vid det här laget, i vanliga fall, antagits budgetramar, men på grund av
Coronan och alltför osäkra underlag pausades budgetarbetet i våras
 en konsekvens av den försenade budgetprocessen är att nämndernas
presidier kommer att behöva ta ett större ansvar än vanligt, i synnerhet i
slutet av processen
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 följande datum nu gäller: den 6 okt ska kommunstyrelsens arbetsutskott
lämna budgetförslag till kommunstyrelsen; den 16 nov beslutar
kommunfullmäktige om budgetramar, skattesats, finansiella mål mm
 SKR den 26 augusti presenterade sin rapport med fokus på, å ena sidan,
ledning och styrning, och å andra sidan på ekonomi
Mattias nämner angående själva ekonomin bland annat:
 vikten av att tänka på kort och lång sikt; på hela paketet, nedbrytbara mål,
styrning, värdegrund, etc etc
 vikten av att agera nu, trots utmaningarna med Corona; det blir inte bättre
av att vänta
 att läget är väldigt allvarsamt; 2019 gjorde av med mer än vi hade i
budget och blir det så i år också är risken stor att det blir likadant 2021
 att uppdrag måste ges till de som inte håller budget att komma med plan
för hur situationen ska hanteras; medskick måste komma från politiken, vi
behöver ett underlag och riktning, mål
 att det idag, för 2020, på papperet ser ok ut, men verkligen ser inte riktigt
ut så, vi har stora underskott på inom socialförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen (som dock minskar eftersom); inom kommunstyrelseförvaltningen är underskott på ca 5 mnkr
 de finansiella målen som innebär att resultatet ska vara 2 % av skatteunderlaget; vi ska amortera 16 mnkr, och vi ska självfinansiera alla
investeringar
 flera kommuner kommer att lägga +/-0-budget, eller tulla på resultatmålen, men kanske farlig väg att gå; vi har stora skulder och måste kunna
amortera; vi har ett lånetak på ca 1,5 miljarder att förhålla oss till och vi
närmar oss det fort
 medskicket är att vi tillsammans fyller i siffror som är rimliga
I den följande diskussionen trycker kommunstyrelsen på vikten av att det
presenterade materialet görs tillgängligt för styrelsen så snart som möjligt.
Det råder också enighet om vikten av att oppositionen får information i så
tidiga skeden som möjligt.
Jacob Käll (C) understryker att majoriteten varit tydliga med att det inte blir
mer pengar 2021 än vad som är fallet under 2020. Effektiviseringar måste
ske löpande i arbetet.
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I övrigt påminner majoriteten om att uppdrag har lagts i juni och trycker på
att ev äskningar utöver budget alltid måste åtföljas av idéer om finansiering.
Kommundirektör Carolina Leijonram understryker vikten av formella och
tydliga uppdrag.
Kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) önskar att ordförandena i
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden – Lars Sandberg (C)
respektive Peter Karlsson (C) – säkerställer att förvaltningarna och politiken
är överens om vilka uppdrag som gäller.
Förslag till beslut
Inga förslag till beslut föreligger på förhand. De beslut som bifalls (se under
kommunstyrelsens beslut) framförs av majoriteten under diskussionens gång.
Beslutsunderlag
Ny version inför budget 2021 - BUN
Protokollsutdrag 2020-06-30 § 278 Budgetberedning 2021 med plan 20222024
Budget 2021 - behov
Tjänsteskrivelse budgetberedning 2021
Protokollsutdrag 2020-06-09 § 85 Budgetberedning 2021 med plan 20222024
Protokollsutdrag 2020-05-26 § 209 Budgetberedning 2021 med plan 20222024
Protokollsutdrag 2020-05-05 § 65 Budgetberedning 2021 med plan 20222024
Bilder till KSAU 2020-05-05
Sammanfattning 2020000118-VIMKS-§ 25 (KSAU)
Budgetdialog den 4 mars SN
Budgetdialog den 4 mars BUN
Budgetdialog den 4 mars MoB
Budgetdialog den 4 mars KS
E-post, Mapp eller liknande i ciceron för dokumentation budget 2021
Beslutet skickas till
Budgetberedningen
Lars Sandberg (C)
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Peter Karlsson (C)
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen
___________________
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§ 321

Dnr 2020/000446 338

Särskilda arbeten - inköp utrustning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1.

kostnader för inköp av utrustning till såg och röjningsarbeten belastar
särskilda arbeten.

2.

finansiering av ovanstående punkter ska ske genom investeringsposten
”särskilda arbeten” som ingår i av KF beslutad investeringsram, till en
kostnad på totalt 60 tkr.

Ärendet
En ny investering av utrustning för att säkerställa vårt åtagande av skötsel av
stadsnära skog parker, lekplatser, skolor mm behöver göras. Nyinvesteringen
beror på det inbrott som skedde innan semestern.
Finansiering
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att finansieringen av förslagen
på totalt 60 tkr, ska belasta investeringsposten ”särskilda arbeten” som
ingår i av kommunfullmäktige beslutad investeringsram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Särskilda arbeten 2020, id 72501
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen
Ekonomiavdelningen
___________________
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§ 322

Dnr 2020/000431 214

Nya detaljplaner
Sammanfattning
FB Bostad presenterar en projektidé och uttrycker sitt önskemål om ett
markanvisningsavtal från Vimmerby kommun med målet säljstart av
bostäder under 2021.
Kommunstyrelsen uppmanar samhällsbyggnadsavdelningen att gå vidare och
ta fram underlag och förslag till beslut.
___________________
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§ 323

Dnr 2020/000427 29

Vimarskolans matsal/idrottshall
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att halva idrottshallen på Vimarskolan används
dagtid till extra matsal under det här läsåret 20/21 till en kostnad på cirka
440 tkr på grund av Covid-19.
Ärendet
Under rådande omständigheter med Covid-19 behöver matsalen och serveringslinjerna utökas för att säkra avstånd mellan elever och personal.
Idrottshallen har under våren använts av elever som matsal. Problemet som
nu uppstår är att föreningarna som vill starta sina verksamheter inte kan träna
i idrottshallen då det är bokat som matsal. Vi har hittat en lösning där vi kan
flytta in och ut bord och stolar dagligen samt städning för att frigöra idrottshallen för externa bokningar må-fre 17-22 och hela helgerna.
Det behövs också en serveringslinje till, då vi idag inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vår personal. Det är också väldigt långa
köer för barnen som står långt ute mot parkeringen och serveringstiderna
drar ut på tiden. Innan Covid-19 började maten serveras redan 10:20 och
slutade strax innan 13:00 för att hinna med alla barnen, idag hinner man inte
med och barnen får vänta långa stunder på maten. Den extra serveringslinjen
kommer vara ett komplement till barnen som äter i idrottshallen och en
acceptabel arbetsmiljö för vår personal.
Löpande bedömning om lösningens hållbarhet kommer utföras mellan
Fastighetskontoret, Kost/Lokalvård samt Kultur och fritid. Startkostnaden är
170 tkr, sedan kostar det 30 tkr/mån och vi kan avbryta lösningen inom
någon vecka efter nytt beslut.
Bedömning
Läget är akut, vi har en hårt belastad arbetsmiljö får vår personal och elever
som inte kan hålla rätt avstånd. Föreningar riskerar att gå i konkurs om de
inte har igång sina träningar.
Finansiering
Finansieringen saknas, kommer innebära budgetöverskridning på grund av
Covid-19.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Vimarskolans matsal och idrottshall, Covid-19, id 72571
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen
Utvecklingsavdelningen
Barn- och ungdomsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
___________________
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§ 324

Dnr 2020/000226 090

Utökat hemsändningsbidrag 2020 med anledning av
Covid-19
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1.

det tillfälligt utökade hemsändningsbidraget förlängs till och med 31
december 2020 med i övrigt oförändrade villkor

2.

finansiering av perioden 1 september - 31 december sker via oförutsedda
medel

Peter Högberg (S) deltar ej i beslutet.
Ärendet
I rådande situation av Coronaviruset behövs insatser göras för att undvika
smittspridning i samhället. 70+ tillhör en av de utpekade riskgrupperna för
covid-19 där Folkhälsomyndigheten uppmanar och rekommenderar att
personer som är 70 år eller äldre ska begränsa sina nära kontakter. De bör
låta bli att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där
det finns många människor samtidigt.
2020-04-21 §143 beslutade kommunstyrelsen att det tillfälligt utökade
hemsändningsbidraget skulle förlängas med likalydiga villkor och gälla fram
till och med 31 augusti.
I nuläget har Vimmerby kommun avtal med 6 stycken handlare runt om i
tätorterna samt 2 stycken nya handlare med tillfälliga avtal i Vimmerby
tätort.
För att bibehålla och fortsätta minimera riskspridningen till denna riskgrupp
förslår utvecklingsavdelningen att förlänga det utökade hemsändningsbidraget ytterligare under perioden 1 september – 31 december.
På extra insatt sammanträde för kommunstyrelsen 2020-08-24 gavs uppdrag
att i detta underlag belysa socialförvaltningens eventuella nytta med
nuvarande lösning. En dialog har förts med socialchefen som beskriver att
den utökade hemsändningen inte har underlättat för dem i nuläget då det är
för stor förändring för enskilda för att göras tillfälligt. Det kan vara någon
enstaka person som bytt ordinarie hemtjänst mot hemleverans direkt av
butiken men överlag har socialförvaltningen inte kunnat ha nytta av den
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utökade hemsändningen då de har haft igång sin ordinarie
hemtjänstverksamhet som tidigare.
Finansiering
Utvecklingsavdelningens bedömning är att kostnaden för förlängningen
under perioden 1 september – 31 december uppgår till ca 300 000 kr.
Utvecklingsavdelningen föreslår att finansiering sker ur oförutsedda medel.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Förlängning tillfällig utökning av hemsändningsbidraget,
id 72545
Tjänsteskrivelse tillfällig utökning av hemsändningsbidraget
Protokollsutdrag 2020-04-21 § 143 Utökat hemsändningsbidrag 2020 med
anledning av Covid-19
Protokollsutdrag 2020-04-06 § 132 Utökat hemsändningsbidrag 2020 med
anledning av Covid-19
Kostnad och vinst för förlängd hemsändning
Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen
Ekonomiavdelningen
___________________
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§ 325

Dnr 2016/000141 311

Infart Krönsmon
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner omdisponering av investeringar för 2020 enligt
förslag (id 72543) inom ramen för 80 mkr, totalt 79 850 tkr.
Ärende
Alla belopp nedan är i tusen kronor och sammanställningen för totalen finns
i Bilaga, Investeringsförslag 2020, 2020-08-27 KS.pdf
Minskning av beslutade investeringar
Ny förskola och Vård/omsorgsboende
Skolutredning
1 000
AL-skolan Fritids
Kyla till kommunens fastigheter 1 000

Beslut KS
2 000
500
500
400

Minskning
1 000
500
500
600
2 400

Totalt
1 000

Beslut KS
2 900

Ökning
3 000

Totalt
5 900

0

Utökning av beslutade investeringar
Exploatering Krönsmon

Tidigare utnyttjad ram är 79 250 tkr, förslaget omfördelar 2 400 tkr från
andra investeringar och nyttjar ytterligare 600 tkr av ramen till Krönsmon.
Totalt använder vi 79 850 tkr om beslut fattas enligt förslaget.
Alla justeringar ryms inom den beslutade ramen från Kommunfullmäktige
för 2020 på 80 miljoner kronor, totalt 80 000 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Omdisponering av investeringar 2020, id 72543
Investeringsförslag 2020, 2020-08-27 KS
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen
Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-01

Kommunstyrelsen

___________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 28(46)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-01

Kommunstyrelsen

§ 326

Dnr 2020/000428 29

Byggnation på Uven 7
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1.

ställa sig positivt till att Vimarhem AB går vidare med nyproduktion av
bostäder enligt den beskrivning och det upplägg som Vimarhem AB har
jobbat fram och presenterat

2.

en uppskrivning av Vimarhems bestånd utreds och om möjligt
genomförs motsvarande den nedskrivning som kommer att behövas av
det bokförda värdet på Uven 7

3.

byggnadernas yttre bör utformas i samråd med Bevara Vimmerby

Peter Högberg (S) deltar ej i beslutet.
Ärendet
Vimarhem AB var långt framme i planerna på en byggnation av Kv. Pistolsmeden med 27 lägenheter samt 6 lägenheter i gruppbostad. Detta projekt
avbröts.
Vimarhem AB avser nu att nyproducera ca 30 lägenheter på KV. Uven 7. En
grov kalkyl visar att produktionskostnaderna, efter avdrag av statligt investeringsstöd på 12,7 mnkr kommer att uppgå till ca 50 mnkr.
I Vimarhems protokoll från 2020-08-20 finns en riskbedömning för byggnationen Uven.
Vimmerby kommuns förvaltning AB:s (VkF) riskbedömning baseras på det
finansiella perspektivet men för att göra en fullständig riskbedömning bör
även kommunens balanserade styrning innehållande samtliga perspektiv
vägas in (de övriga tre perspektiven är invånare och brukare, verksamhet och
medarbetare samt utveckling).
VkF AB:s finansiella riskbedömning belyser följande:
 kommunkoncernens gemensamma låneutrymme och att kommunkoncernens totala låneutrymme blir fulltecknat. Detta påverkar hela kommunkoncernens prioriteringar av olika investeringsprojekt. Dvs andra
investeringsprojekt kan komma att behöva utgå eller flyttas fram i tiden.
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Kommunkoncernen behöver se över fortsatt finansieringsstrategi då
koncernen närmar sig taket av låneutrymmet hos Kommuninvest.
 Vimarhem aviserar ett nedskrivningsbehov i storleksordning 8 mnkr
vilket påverkar kommunkoncernens resultat negativt. Eventuellt finns
fastigheter som kan skrivas upp med motsvarande värde. Vimarhem
behöver återkomma med denna sammanställning.
Beslut på Vimmerby kommuns förvaltnings styrelsemöte den 31 augusti:
 styrelsen godkänner Vimarhems riskbedömning med förbehållet att de
kompletterande handlingarna visar att det finns utrymme för att skriva
upp värdet på det befintliga fastighetsbeståndet.
 det ur ett finansiellt perspektiv finns utrymme inom kommunkoncernen
att genomföra denna byggnation.
Förslag till beslut
Vimmerby kommun Förvaltnings AB föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
Att ställa sig positivt till att Vimarhem AB går vidare med nyproduktion av
bostäder enligt den beskrivning och det upplägg som Vimarhem AB har
jobbat fram och presenterat, under förutsättning att det finns värden inom
Vimarhems befintliga fastighetsbestånd enligt tidigare beskrivning från
Vimarhem AB
Beslutsgång
Efter diskussion föreslår Marie Nicholson (M) följande två att-satser att
läggas till det ursprungliga förslaget
 en uppskrivning av Vimarhems bestånd utreds och om möjligt
genomförs motsvarande den nedskrivning som kommer att behövas av
det bokförda värdet på Uven 7
 byggnadernas yttre bör (ändrat av majoriteten från ska) utformas i
samråd med Bevara Vimmerby
och att dessa att-satser ersätter det sista stycket av det ursprungliga förslaget
(”under förutsättning …”)
Ordförande frågar kommunstyrelsen om den bifaller förslaget från Marie
Nicholson (M) och finner att så är fallet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ytterligare förlängning tillfälligt hemsändningsbidrag
Protokollsutdrag 2020-04-21 § 143 Utökat hemsändningsbidrag 2020 med
anledning av Covid-19
Kostnad och vinst för förlängd hemsändning
Tjänsteskrivelse förlängning tillfällig utökning av hemsändningsbidrag
Protokollsutdrag 2020-04-06 § 132 Utökat hemsändningsbidrag 2020 med
anledning av Covid-19
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
___________________
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§ 327

Dnr 2020/000374 10

Sydarkiveras årsredovisning och ansvarsfrihet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen i kommunalförbundet Sydarkivera för verksamhetsåret
2019.
Beslutsunderlag
Handlingar från Sydarkiveras fullmäktige
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
___________________
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§ 328

Dnr 2020/000334 027

Upphandling ledarprogram
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela kontrakt till vinnande anbud och
teckna avtal med, 5565471090 Arbetscoaching AB* som uppfyller kravspecifikationen för upphandlingen U-073-2020 av Ledarutvecklingsprogram.
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2020-06-09 HR-chefen i uppdrag att
upphandla tjänst för Ledarutvecklingsprogram. HR-chef Marie Halldén
redogör för processen och det vinnande anbudet.
Avtal om upphandlad tjänst för ledarutvecklingsprogram ska omfatta två år
med automatisk förlängning om två (2) + ett (1) + ett (1) + ett (1) år.
Maximalt med sju (7) år.
Upphandlingsprocess från annonsering:







Upphandlingen annonserades: 2020-06-18
Sista anbudsdag: 2020-08-24
Antal leverantörer som hämtade hem upphandlingsdokumenten: 42 st
Inga frågor inkom under annonseringsperioden
Påminnelse till samtliga underlagshämtare om sista anbudsdag publicerades 2020-08-10
Anbud: 1 st anbud – Leverantör: Arbetscoaching AB (nuvarande leverantör)
 kvalificerad för formella krav
 kvalificerad för krav på tjänst
 acceptabelt anbudspris:
o pris per halvdag: 9 950 SEK ex moms
o pris per heldag: 19 900 SEK ex moms
(Förra upphandlingen: Totalpris per utbildningsdag: 20 725 SEK ex moms.)

 Beräknat total under avtalstiden enligt lagd plan ca 5 500 000 kr.
Marie Halldén, HR chef/stf kommundirektör föreslår kommunstyrelsen att
tilldelning bör ges till vinnande anbud (5565471090 Arbetscoaching AB)*
* namnet på det vinnande företaget fanns inte i beslutsunderlag och –förslag vid tiden för
beslutet, men har förts in i protokollet efter att Arbetscoaching AB informerats om
tilldelningsbeslutet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 33(46)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-01

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-09, dnr
2020/000334
Beslutet skickas till
Inköpscentralen
HR avdelningen
___________________
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§ 329

Dnr 2020/000435 000

Regional omvärldsspaning ny statistik
Sammanfattning

___________________
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§ 330

Dnr 2020/000419 001

Svar på skrivelser från Arne Grip
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1.

Svara på hittills obesvarade skrivelser

2.

Delegera till administrativa avdelningen att hantera hittills inkomna och
framtida skrivelser från Arne Grip

Ärendet
Bakgrund
Arne Grip, Kisa, har under det senaste året visat stort intresse för vad som
händer och sker i Vimmerby kommun. Det gäller inte minst de processer
som under hösten 2019 ledde till att Ingela Nilsson Nachtweij (C) lämnade
posten som kommunalråd och senare, av kommunfullmäktige, inte
beviljades ansvarsfrihet för 2019.
Administrativa avdelningen räknar till ca 80 diarieförda skrivelser, angående
ovan-stående, inkomna från Arne Grip sedan mitten av september 2019 till
och med den 25 augusti 2020.
Skrivelserna är av olika slag och gäller begäran om utlämning av handlingar;
öppna brev; anmälningar/kopior på anmälningar och skrivelser med påpekanden och synpunkter på Vimmerby kommuns hantering av ovan nämna
händelser. Inte sällan innehåller brev och skrivelser också både retoriska och
direkta frågor av olika karaktär. Oftast är de inkomna skrivelserna, i varierande grad, ställda till politiker, tjänstepersoner, myndigheter och media.
Aktuell situation
Administrativa avdelningen genomför för närvarande en inventering av
inkomna skrivelser och lämnade svar.
I genomgången ingår att identifiera skrivelser som hittills inte besvarats. Det
bör dock noteras att begäran om utlämning av handlingar med några undantag har tillmötesgåtts samma dag eller dagen efter begäran framställts.
När det gäller frågor, påpekanden och anklagelser har en hel del skrivelser
hitintills lämnats utan svar/åtgärd.
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Anmälningar har gjorts av Vimmerby kommuns agerande till bland annat
Arbetsmiljöverket, Justitieombudsmannen och Polisen. Den typen av
skrivelser har regelmässigt inte besvarats.
Bedömning
Det totala antalet skrivelser är tämligen stort, men rör sig inte sällan kring
liknande frågor och samma innehåll återkommer ofta, om än med vissa
nyanser.
På såväl politikersidan som inom förvaltningen har det rått viss osäkerhet
kring hur de frågor och påpekanden som framförts skulle hanteras och
framgent ska/bör hanteras.
Givet relevanta lagrum (bland annat Förvaltningslag (2017:900; §§ 6, 19-20)
är det tveklöst så att kommunen har att hjälpa/ge service till den som kontaktar kommunen med en fråga, anmälan etc. Samtidigt står det också i § 6 att
”Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans
art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet”.
En utmaning med de skrivelser det här är frågan om är ”frågans art” som inte
alltid varit helt enkel att fastställa. Här stadgar lagen att myndigheten då ska
erbjuda avsändaren möjlighet att förtydliga sitt ärende/sina frågor, vilket
hittills inte har skett.
De skrivelser som hittills inkommit har inte heller helt och fullt hanterats på
ett konsekvent sätt.
Administrativa avdelningen behöver säkerställa att skrivelser av det slag det
här är frågan om alltid hanteras enligt samma rutiner och principer. Det kan t
ex gälla vilka typer av frågor som inte besvaras eller bemöts. Ett minimikrav
är dock att kommunen svarar avsändaren och bekräftar att en skrivelse mottagits och att synpunkterna noterats. Det förra sker genom det automatsvar
som genereras vid inkommande epost; det senare sker dock inte.
När det gäller de nu inkomna skrivelser som lämnats utan svar/åtgärd
förefaller det inte rimligt att dessa besvaras en och en, var för sig. Istället bör
möjligheten prövas att lämna ett sammanfattat, övergripande svar.
Finansiering
Kostnaden för den tid som åtgår för hanteringen av här aktuella skrivelser etc
belastar administrativa avdelningen och finansiering sker inom ram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Svar på skrivelser från Arne Grip, id 72433
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Beslutet skickas till
Administrativa avdelningen
___________________
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Utdragsbestyrkande

Sida 38(46)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-01

Kommunstyrelsen

§ 331

Dnr 2020/000364 101

Ny ledamot till kultur- och fritidsutskottet - Jacob Källs
begäran om entledigande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen entledigar Jacob Käll (C) från uppdraget som ledamot av
kultur- och fritidsutskottet
Sammanfattning
Kommunstyrelsen utsåg Sandra Carlsson (C) till ledamot i kultur- och
fritidsutskottet vid sitt sammanträde 2020-06-30.
Dock tydliggjordes inte vid samma tillfälle att Jacob Käll (C) samtidigt
utträder ur utskottet, varför Jacob Käll (C) nu begär entledigande från
uppdraget som ledamot.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i kultur- och
fritidsutskottet
Protokollsutdrag 2020-06-30 § 292 Ny ledamot till kultur- och
fritidsutskottet
Beslutet skickas till
Administrativa avdelningen
___________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 39(46)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-01

Kommunstyrelsen

§ 332

Dnr 2020/000016 101

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Besluten redovisas i bilaga som del av detta protokoll.
Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut inom kommunstyrelseförvaltningen t o m
2020-08-25, id 72498
___________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 40(46)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-01

Kommunstyrelsen

§ 333

Dnr 2020/000283 002

Presidiebeslut om remittering av motioner,
medborgarförslag etc
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens godkänner redovisningen av KS presidiebeslut.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att till sitt presidium delegera rätten att
besluta om ”remitteringar av motioner/medborgarförslag för handläggning”.
Sådana beslut lämnas som meddelande till kommunstyrelsen och dess
utskott.
I anslutning till kommunstyrelsens ärendeberedning 2020-08-17 beslutade
KS presidium om redovisade remitteringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens presidiums beslut om remittering av motioner,
medborgarförslag etc, id 72499
___________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 41(46)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-01

Kommunstyrelsen

§ 334

Dnr 2020/000015 000

Meddelanden till kommunstyrelsen och utskotten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Beslutsunderlag
Gemensam skrivelse från Vårdföretagarna och Famna till Kommunstyrelsen,
Kommundirektör och Ordförande i omsorgsnämnd
Försenad nätutbyggnad bromsar vindkraftsinvesteringar
Förändring i sommarjobbssatsning från och med september Viktig
information från SKR (cirkulär 2031)
Bostadsmarknadsanalys 2020
Styrelseprotokoll Vimarhem AB
Till miljönämnden och kommunstyrelsen för kännedom
Arkivutredningen, översyn av arkivområdet § 17 Sammanträdesprotokoll
Sydarkivera kommunstyrelse 2020-05-15
Protokollsutdrag Sydarkivera Förbundsstyrelse 2020-03-06, Budget 2021
och Ekonomisk plan frö 2022-2023
Styrelseprotokoll Vimarhem AB 20 augusti 2020
Beslut, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier
Beslut för kännedom Planuppdrag
Beslut för kännedom undersökning om miljöpåverkan
Beslut för kännedom om samråd Uven
Beslut, antagande av ändring av detaljplan Lövkojan
Beslut för kännedom undersökning om betydande miljöpåverkan Granen 13
Beslut för kännedom om samråd Granen 13
___________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 42(46)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-01

Kommunstyrelsen

§ 335

Dnr 2020/000017 101

Rapportering från konferenser och sammanträden mm
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner lämnade rapporter.
Sammanfattning
Jacob Käll (C) och kommundirektör Carolina Leijonram har deltagit i med
kommunchefer och kommunalråd på Gränsö i Västervik. Bland annat
diskuterades gemensamt kommunförbund. Vissa deltagare var på plats,
andra deltog via länk, vilket fungerade hyggligt.
Jacob Käll (C) och kommundirektör Carolina Leijonram har deltagit i möte
tillsammans med övriga kommuner som ingår i ITSAM. Kommunalförbund
och andra samverkansformer diskuterades. Vidare diskuterades frågan om
Kinda kommuns framtida medverkan i ITSAM samt vikten av att detta
tydliggörs från Kinda kommuns sida.
___________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 43(46)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-01

Kommunstyrelsen

§ 336

Dnr 2020/000018 101

Inbjudningar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande med anledning av inkomna
inbjudningar:
Inbjudan till

Beslut

 Dagens Samhälle: Hur ska Sverige klara välfärden, 2020-11-03,
Stockholm

 SKR: Webbinarier om hot och hat mot förtroendevalda, 2020-

Inget deltagande

09-09 (tema: Det demokratiska samtalet); 2020-10-06 (tema:
Hot mot politiker - hot mot jämställdheten), webbinarier

Beslutet skickas till
Anmälan görs av Liselott Frejd. Om det finns behov av bokning av eventuella resor och/eller boende – ta gärna kontakt med Liselott Frejd på
administrativa avdelningen.
___________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 44(46)

andes sign

Vimmerby kommun
administrativa avdelningen/ME

Id 72498

2020-08-25

Bilaga: Anmälan av delegationsbeslut inom kommunstyrelseförvaltningen t o m 2020-08-25 (utom tidigare redovisade)
ärendekategori

ärende och beslut

delegat

delegatens namn

dnr-nr

datum för beslut

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Under perioden har 4 st ansökningar beviljats och 0 st har trafikingenjör
avslagits

Bo Pedersen

2020/30/308

2020-06-01-2020-06-30

Utfärdade nyttokort och
transporttillstånd

Under perioden har 0 st dispenser plus 33 st nyttokort
utfärdats. 1 st transporttillstånd har beviljats

trafikingenjör

Bo Pedersen

2020/23/517

2020-06-01-2020-06-30

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter och
väghållarbeslut

Under perioden har 1 st lokala trafikföreskrifter, 4 st
tillfälliga lokala trafikföreskrifter och 0 st väghållarbeslut
beslutas

trafikingenjör

Bo Pedersen

2020/94/311

2020-06-01-2020-06-30

Upplåtelse av allmän platsmark år
2020

Under perioden har 1 st upplåtelser beviljats

trafikingenjör

Bo Pedersen

2020/25/306

2020-06-01-2020-06-30

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Under perioden har 3 st ansökningar beviljats och 0 st har trafikingenjör
avslagits

Bo Pedersen

2020/30/308

2020-07-01-2020-07-31

Utfärdade nyttokort och
transporttillstånd

Under perioden har 5 st dispenser plus 6 st nyttokort
utfärdats. 0 st transporttillstånd har beviljats

trafikingenjör

Bo Pedersen

2020/23/517

2020-07-01-2020-07-31

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter och
väghållarbeslut

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

trafikingenjör

Bo Pedersen

2020/94/311

2020-07-01-2020-07-31

Upplåtelse av allmän platsmark år
2020

Under perioden har 2 st upplåtelser beviljats

trafikingenjör

Bo Pedersen

2020/25/306

2020-07-01-2020-07-31

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Under perioden har 3 st ansökningar beviljats och 0 st har trafikingenjör
avslagits

Bo Pedersen

2020/30/308

2020-07-01-2020-07-31

trafikingenjör

Bo Pedersen

2020/23/517

2020-07-01-2020-07-31

Utfärdade nyttokort och
transporttillstånd

Under perioden har 5 st dispenser plus 6 st nyttokort
utfärdats. 0 st transporttillstånd har beviljats

Utdragsbestyrkande

andes sign

Vimmerby kommun
administrativa avdelningen/ME

Id 72498

2020-08-25

ärendekategori

ärende och beslut

delegat

delegatens namn

dnr-nr

datum för beslut

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter och
väghållarbeslut

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

trafikingenjör

Bo Pedersen

2020/94/311

2020-07-01-2020-07-31

Upplåtelse av allmän platsmark år
2020

Under perioden har 2 st upplåtelser beviljats

trafikingenjör

Bo Pedersen

2020/25/306

2020-07-01-2020-07-31

Yttranden

Avge yttrande om antagande av hemvärnsmän

KS:s ordf

Jacob Käll

2020/000383;

2020-06-29

Id 72139
Yttranden

Avge yttrande om antagande av hemvärnsmän

Utdragsbestyrkande

KS:s ordf

Jacob Käll

2020/000383;
Id 72403

2020-08-11

