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Upprop 

Informationsärenden 

l. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering (20 l 7) 

2. Meddelanden 201 7 

- Länsstyreisens beslut om ny ledamot och ersättare efter Jimmy Alexandersson (L). Ny ledamot är 
Jan Söderlund (L) och ny ersättare är Berna Karlsson (L). 

-Information om trafikmätning vid Badhusgatan i Vimmerby stad under september 2017 

3. Interpellation till Lis Astrid Andersson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, och Eva 
Berglund (S), ordfårande i socialnämnden- "Hur länge ska Vimmerbys barnfamiljer vänta på 
familjecentral? "-interpellationsdebatt. 

Interpellationssvar kommer senare 

4. Ledamöternas frågestund 201 7 

5. Redovisning av nämndernas uppdrag 2017 

Kommunstyrelsen -kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) 
samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen 

Socialnämnden - socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) 

Överförmyndaren - Peter Högberg (S) 

6. Återrapportering av beslutade investeringar 

Samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi 

7. Redovisning- Medborgarförslag som ej avgjorts per 2017-10-05 

8. Rapportering om förekomsten av ej verkställda gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS år 
2017 

'-------------



9. Ater T r """""från kommunala bolag 2017 

Vimmerby kommun FörvaltningsAB-VD Carolina Leijonram 

Vimarhem AB -VD Jan Erixon 

Vimmerby Energi och Miljö AB och dotterbolag- VD Torbjörn Swahn 

l O. Information från revisorerna till fullmäktige 2017 

Revisor Ulf Svensson 

Ärenden för avgörande 

11. Projekt SLUS - Sociallokal utvecklingsstrategi får Vimmerby kommun- anta strategi 

Representanter från advisory board 

12. Delårsbokslut 2017 får Vimmerby kommun 

Ekonomichef Mattias Karlsson 

13. Taxor och avtal Ceosvallen 2018 

14. Avslutande av landsbygdspolitiskt handlingsprogram 2014-2018 

15. Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i fårskolor 
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16. Överenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om den nya Jagen 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Valärenden 

17. Utse styrelseledamot till Insamlingsstiftelsen får bevarandet av Astrid Lindgrens gärning 

18. Begäran om entledigande från Birger Andersson Dalsjö (C) avseende uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige 

Ärenden för beredning 

19. Inkomna handlingar för beredning 
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Handlingarna finns tillgängliga på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby och på 
kommunens webbplats www.vimmerby.se under fliken "Kommun och politik". 

Protokollet justeras den 27 oktober 2017 på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. 

Vimmerby den 11 oktober 2017 

Lennart Nygren 
Ordfårande 

Therese Jigsved 
Kanslijurist 

Vid anmälan av fårhinder och inkallande av ersättare skicka i första hand ett 
mail till kommunens huvudbrevlåda: konunun@vimmerby.se 
Kontakta även din gruppledare 

Vid frågor kontakta: 
Administratör Liselott Frejd: 0492/ 76 90 18 
Kanslijurist Therese Jigsved: 0492/ 76 90 06 
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Länsstyrelsen i 
Kalmar län 

VIMMERBY I<.OMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen 

2017 -10- o 5 

o"'rJol:r/3fiS jD·P'"7{( 
Id nr 

PROTOKOLL 
2017-10-04 

Dnr: 201-7341-17 

Ny ledarnof/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
4 oktober 2017 till och med den 14 oktober 2018. 

Kommun: Vimmerby 
Parti: Folkpattiet liberalerna 
Ny ledamot: Jan Söderlund 
Ny ersättare: Berna Karlsson 
Avgången ledamot: Jimmy Alexandersson 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Vimmerby 

Ledamot 

J an Söderlund * 

Bevis utfårdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

l. Lamduan Wanclirat 
2. Berna Karlsson * 

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Regeringsgatan l, 391 86 KALMAR inom tio 
dagar efter dagen for detta beslut. 

~ c/(; "-- .··· ~ 
Peter Linde_ · ) 

Kopia till 
Kommunfullmäktige / 
Ny ledamot 
Ny ersättare 
Partiet 
Pärmen 

111 
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We n n an dieser Stelle l hr Log o mit Anschrift usw. stehen sol!, 
so kopieren Sie eine entsprechende Grafik, gespeichert als "logo.wmf' (Windows Metafile) 

mit den Proportionen 1:1 O (Breite:Länge) in das Programmverzeichnis dieser Software 

To see your own log o with your address here at this place: 
Design a graphic file and save it as "logo.wmf' (Windows Metafile) 

w ith the proportions 1:10 (width to length) in the program folder of this software 
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den 19 september 2017, 00:00 till den 24 september 2017, 23:59 
Beräkna+ % Beräkna - % Total % V15 + Va+ V85 + V max+ V15- Va - V85- Vmax-
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Period: den 19 september 2017, 00:00 till den 24 september 2017, 23:59 

Hastig h etsöve rtr. 
Genomsnitt!. avstånd: 
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Andel lastbilar: 

0 % 
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Långtradare 
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Beräkna+ % 
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10338 43,2 23941 
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Interpellation 
till Lis Astrid Andersson (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, och Eva Berglund 
(S), ordförande i Socialnämnden 

Hur länge ska Vimmerbys barnfamiljer vänta på familjecentral? 

Familjecentraler har en dokumenterat viktig roll i det förebyggande stödet kring 
barnfamiljen. En familjecentral består av kommunens öppna förskola och socialtjänst, 
respektive landstingets mödra- och barnhälsovård. Det finns god evidens för att 
familjecentraler är bra för alla familjer, men alldeles särskilt bra för dem som har stora 
behov. Genom att kunna ge tidigt stöd kan större problem längre fram i livet avvärjas. 

Redan under Alliansmajoriteten 2002-2006 var jag själv med och sicrev in i landstingsplanen 
målet att det ska finnas minst en familjecentral i varje kommun i samverkan med länets 
kommuner. På den tiden fanns Familjestödet Bubblan i Vimmerby, varför behovet av en 
regelrätt familjecentral inte bedömdes så akut här i vår kommun. 

Den 26 november 2012 biföll kommunfullmäktige Kristdemokraternas motion om att inleda 
planering för att inrätta en familjecentral i Vimmerby kommun tillsammans med landstinget 
och att medel skulle avsättas i kommande budgetar. 

I kommunens budgetplan anvisades till en bö1jan medel, men de togs bort i väntan på den 
räcka av orobyggnationer som pågått i landstingets fastighet, där bland annat Vimmerby 
hälsocentral är inrymd. Enligt företrädare för majoriteten skulle en familjecentral kunna 
förverkligas när dessa om byggnationer var ldara. 

Kristdemokraterna i Vimmerby kommun har på senare år lyft frågan om familjecentral i 
samband med budgetyrkandena både 2015 och 2016, bland annat med yrkande om att inleda 
förhandling med landstinget. Tyvärr har yrkandena avslagits. 

Nu har fem år gått sedan fullmäktiges bifall till vår motion. Landstingets orobyggnationer är i 
stort sett klara. I en fårsk redovisning av landstingets fastighetsprojekt finns familjecentral i 
Vimmerby noterad, men vid frågor uppges att inga samtal med kommunföreträdare ännu har 
kunnat inledas, då man inte uppfattat att någon på kommunen visat intresse. 

Mina frågor är därför: 

• Står den nuvarande S+M-majoriteten bakom det beslut som kommunfullmäktige 
fattade 2012, om att inleda planering för att inrätta familjecentral i Vimmerby 
tillsammans med landstinget och att avsätta medel i kommande budgetar? 

• Vilka aktuella kontakter finns idag mellan kommunen och landstinget i detta ärende? 
• När kan barnfamiljerna i Vimmerby kommun förvänta sig att det ska finnas en 

familjecentral även i vår kommun? 

Vimmerby den 8 oktober 2017 

Gudrun Brunegård 
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kommun 

Kommunstyrelseförvaltning 
Therese Jigsved 

Till styrelsen/samtliga nämnder/överfö1myndaren 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2017-01-30 
Dnr 2017/000007 
Id 55203 

Nämndernas återredovisning till fullmäktige 2017 
Enligt 3 kap 15 §kommunallagen (KL) skall nämnderna redovisa till fullmäktige hur de 
har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. 

Uppföljningen är till för att ge fullmäktige möjlighet att styra den kommunala verksam
heten och för att man skall kunna utläsa resultaten i förhållande till de politiska beslu
ten. 

Enligt arbetsordningen för fullmäktige skall varje nämnd lämna redovisning till full
mäktige två gånger per år. Redovisning skall ske under sammanträdena i februari, mars, 
september och oktober. Fullmäktiges ordförande fastställer vid årets början en turord
ningsplan för nämndemas återredovisning. 

Redovisningen skall bland annat omfatta information om verkstäBandet av de uppdrag 
som fullmäktige beslutat om men även infonnation om andra aktuella ärenden och åt
gärder som nämnden önskar delge fullmäktige inför kommande period. Är uppdragen ej 
fullgjorda skall information lämnas om ärendets status och när de förväntas bli verk
ställda. 

Då kommunstyrelsen ratt verksamhet från tidigare samhällsbyggnadsnämnden och kul
tur- och fritidsnämnden behöver kommunstyrelsen lämna redovisning vid varje tillfålle 
uppdelat på lednings- och styrfunktionen vid ena tillfållet och verksamhetsfrågor från 
samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen vid det andra tillfållet. 

Redovisningen bör vara max l O minuter lång. Efter redovisningen kan fullmäktigele
damöterna ställa frågor. Det bör vara nämndsordföranden som lämnar redovisningen, 
men förvaltningschef /avdelningschef eller dennes ställföreträdare bör finnas med som 
stöd vid frågestund. 

Senast sammanträdesdagen mailas material till Therese Jigsved som en förberedelse 
inför sammanträdet. Redogörelsen laddas ner på Plenisalens dator och används vid re
dovisningen samt registreras i Ciceron. 

LENNART NYGREN 
Kommunfullmäktiges ordförande 

genom 

Therese Jigsved 
Kanslijurist 

Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby Besök: Stångågatan 28 
Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimrnerbv.se Webbplats: W\\w.vimmerbv.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 P/usgiro: 7 48 59-0 
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Plan för nämndernas återredovisning till fullmäktige 2017 

Fullmäktiges sammanträde den 27 februari 2017 

Kommunstyrelsen 
Redovisning avseende kommunstyrelsens lednings- och styrningsfimktion av verkställig
heten av uppdrag till kommunstyrelsen som berör denna del samt information om andra 
aktuella ärenden och utmaningar som rör kommunstyrelsens lednings- och styrnings
funktion. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Redovisning av verkställigheten av uppdrag till barn- och utbildningsnämnden samt in
formation om andra aktuella ärenden och utmaningar som rör nämnden. 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Redovisning av verkställigheten av uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden samt in
formation om andra aktuella ärenden och utmaningar som rör nämnden. 

Fullmäktiges sammanträde den27mars 2017 

Kommunstyrelsen 
Redovisning från samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen av verkstäl
ligheten av uppdrag till kommunstyrelsen som berör dessa avdelningar, redovisning av 
verkställda investeringsprojekt samt information om andra aktuella ärenden och utma
ningar som rör dessa avdelningar. 

Socialnämnden 
Redovisning av verkställigheten av uppdrag till socialnämnden samt information om 
andra aktuella ärenden och utmaningar som rör nämnden. 

Överförmyndaren 
Redovisning av verkställigheten av uppdrag till överförmyndaren samt information om 
andra aktuella ärenden och utmaningar som rör överförmyndaren. 
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Fullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 

Kommunstyrelsen 
Redovisning avseende kommunstyrelsens lednings- och styrningsfunktion av verkställig
heten av uppdrag till kommunstyrelsen som berör denna del samt information om andra 
aktuella ärenden och utmaningar som rör kommunstyrelsens lednings- och styrnings
funktion. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Redovisning av verkställigheten av uppdrag till barn- och utbildningsnämnden samt in
formation om andra aktuella ärenden och utmaningar som rör nämnden. 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Redovisning av verkställigheten av uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden samt in
formation om andra aktuella ärenden och utmaningar som rör nämnden. 

Fullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2017 

Kommunstyrelsen 
Redovisning från samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen av verkstäl
ligheten av uppdrag till kommunstyrelsen som berör dessa avdelningar, redovisning av 
verkställda investeringsprojekt samt information om andra aktuella ärenden och utma
ningar som rör dessa avdelningar. 

Socialnämnden 
Redovisning av verkställigheten av uppdrag till socialnämnden samt information om 
andra aktuella ärenden och utmaningar som rör nämnden. 

Överförmyndaren 
Redovisning av verkställigheten av uppdrag till överförmyndaren samt information om 
andra aktuella ärenden och utmaningar som rör överförmyndaren. 



Tjänsteskrivelse 

Referens 

Sida 
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kommun Datum 

2017-08-14 VIMKS 2017/007/007 
Id 57750 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Therese Jigsved och Liselott Frejd 

Register över fullmäktiges uppdrag till nämnderna 
1 januari - 30 juni 2017 

Bakgrund 
Enligt 3 kap 15 § kommunlagen skall nämnderna redovisa till fullmäktige hur de 
har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem. Nämnderna 
ansvarar for sin verksamhet inför fullmäktige. 

Projektplan i utvecklingsnätverket "Hur kan fullmäktige använda 
återredovisning från nämnderna som styrinstrument?" 

För att underlätta fullmäktiges möjlighet att följa upp fattade beslut skall uppdrag 
lämnade till nämnderna föras på ett särskilt register. Detta är en av åtgärderna i 
projektplanen för utveckling av återredovisning till fullmäktige som revisions
och demokratiberedningen godkände 2009-04-1 7, § 20. 

Projektplanen togs fram som en del av arbetet i utvecklingsnätverket "Hur kan 
fullmäktige använda återredovisning från nämnderna som styrinstrument?" som 
Sveriges Kommuner och Landsting ansvarade för och som Vimmerby kommun 
deltog i under 2009. 

I projektplanen anges att ett mål är att stärka fullmäktiges möjlighet att följa upp 
fattade beslut. Åtgärden för detta är att det förs register över fullmäktiges uppdrag 
till nämnderna. Registret blir allmän offentlig handling och görs tillgängligt bland 
annat för fullmäktiges ordförande. Registret är tänkt att vara ett stöd i arbetet 
med uppföljningen av fullmäktiges ärenden. Det kan också vara ett stöd for 
nämndsordföranden och förvaltningschefen att se en sammanställning av uppdrag 
som åvilar nämnden. 

Hur registret förs 

Registret förs årsvis i kronologisk ordning och avslutas efter det sista 
fullmäktigesammanträdet för året. 

Varje nämnd redovisas för sig och till varje uppdrag görs en beskrivning av 
uppdraget samt hänvisas till fullmäktiges beslut och beslutsdatum. 

Post: Virrunerby kommun, Stadshuset, 598 8 1 Vimmerby Besök: Slångågatan 28 
Telefou: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kornmun({l)virnmerb\ .se Webbplats: '' ww. vimmerbv.se 

Orgauisatiousuummer: 212000-0787, godkänd for F-skatt Buukgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0 
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~ kommun Datum 
2017-08-14 VIMKS 2017/007/007 

Id 57750 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Therese Jigsved och Liselott Frejd 

Kommunstyrelsen 

KF§ 9, 2017-01 -30 Dnr 2016/385 Kod 212 

Aktualiseringsprövning av gällande översiktsplan (ÖP 2007) under 
innevarande mandatperiod 2014-2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att fårklara Vimmerby kommuns översiktsplan som helhet aktuell och kan 
fortsätta att gälla som utgångspunkt för den fysiska planeringen, 

att godkänna aktualitetsprövningen och dess bedömning, 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över framtida arbete med översiktsplanen 
efter att länsstyrelsen inkommit med en sammanfattande redogörelse. 

KF§ 11, 2017-01-30 Dnr 2016/000267 Kod 109 

Motion om utveckling av och satsning på dansen i Vimmerby (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att delvis bifalla motionen genom att arbeta får att Vimmerby kommun utses som 
nod får dans i vår region, 

att avslå fårslaget om att en dansscen placeras i Vimmerby med anledning av att 
det i dagsläget är en för stor kostnad. 

KF§ 13, 2017-01-30 Dn r 2013/000227 Kod 109 

Motion angående gång och cykelväg i Frödinge (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med gång- och cykelväg i 
Frödinge i enlighet med Curt Tyrbergs (C) tidigare motion, 

att kostnaden får byggnation av GC-vägen finansieras genom 
investeringsbudgeten och beslutas om i särskild ordning då finansiering saknas 
i nuvarande budget. 

Post: Vimmerby kommw1, s tadshuset, 598 8 1 Vimmerby Besök: Slångågatan 28 
Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun (ah immerby.se Webbplats: www.' inunerb\ .se 
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l Vimmerby 
kommun 

Sida 
Tjänsteskrivelse 3(4) 

Referens Datum 

2017-08-14 VIMKS 2017/007/007 
Id 57750 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Therese Jigsved och Liselott Frejd 

KF§ 54, 2017-03-27 Dnr 2016/000647 

Motion - sänk avgiften för att pröva strandskyddet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kod 109 

Kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag att bifalla 
motionen, vilket innebär att kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga fram förslag om 
sänkning av avgiften för prövning av strandnära byggande från nuvarande 7 088 kr 
till exempelvis l 000 kr. 

Barn- och utbildningsnämnden 

KF§, 139, 2017-06-19 Dnr 2016/000629 

Motion - Barnomsorg på obekväma tider 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kod 109 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att bifalla 
motionen och bam- och utbildningsnämnden får därmed ett uppdrag att införa 
bamomsorg på obekväm arbetstid i Vimmerby kommun. 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Inga uppdrag till miljö- och byggnadsnänmden under periodenjanuari - juni 201 7. 

Socialnämnden 

KF § 22, 2017-01-30 Dnr 2016/000675 Kod 109 

Motion om att införskaffa rörelsespelet kinect till äldreboende i Vimmerby 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden för beredning 
och framtagande av förslag till beslut. 

Valnämnden 
Inga uppdrag till valnämnden under perioden januari - juni 201 7. 

Post: V immerby konmmn, Stadshuset, 598 8 1 Vinunerby Besök: Stångågatan 28 
Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vinm1erbv.se 

OrganisatioiiSIIIIII/IIler: 212000-0787, godkänd for F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0 



Sida 
Tjänsteskrivelse 4(4) 

Referens l Vimmerby 
kommun Datum 

2017-08-14 VIMKS 2017/007/007 
Id 57750 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Therese Jigsved och Liselott Frejd 

Överförmyndare 
Inga uppdrag till överförmyndare under perioden januari- juni 2017. 

Post: Vimmerby kmmnun, s tadshuset, 598 81 Vinunerby Besök: Stångågatan 28 
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l Vimmerby 
kommun 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
MH 

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2017-08-28 

Kommunstyrelsen 

Fanerfabriken återredovisning av affären 

Sammanfattning av ärendet 

Referens 

Sida 

1 (2) 

2016/423/253 
Id 

58124 

Vimmerby kommun ingick i ett trepartsavtal och genomför ett 
transportköp mellan det Norska bolaget Bohmans, dåvarande ägare till 
Fanerfabriken och Vimmerbyföretaget Holmstrand & Karlsson 
Fastighets AB, nuvarande ägare till Fanerfabriken. 

Ärendet 
Vintern 2012 blev Vimmerby kommun kontaktad av Bohmans som 
ägde fanerfabriken om Vimmerby Kommun skulle vara intresserade 
av att köpa Fanerfabriken med tillhörande fastighet. 
Kommunen fick kontakt med ett företag i Gamleby som har startat en 
försöksanläggning för fanertillverkning med en ny metod. Tanken var 
att tillverka faner till IKEA. 
Samtalen pågick under 2012 både med Bohmans och den tänkta 
fanertillverkaren. Fanertillverkaren var i stort behov av anläggningen i 
Vimmerby och planerade ha ett 25 tal anställda. 
I maj månad 2013 skrev fanertillverkaren i Gamleby ett avtal med 
IKEA. Förhandlingama med Bohmans inte ledde till avslut då 
kommunen och Bollinans stod långt från varandra. Kommunen 
tackade nej till Bohmans erbjudande om att köpa området för 18 mkr. 
Följden av detta blev att bolaget i Gamleby som skulle tillverka faner 
inte kunde starta sin verksamhet i fanerfabriken i Vimmerby. 
I slutet av 2013 Holmstrand & Karlsson Fastighets AB skapade 
kontakt med Bohmans och inledde förhandlingar om ett förvärv av 
Fanerfabriken. Bohmans krävde att kommunen ska vara den part som 
de vill göra affären med (transportköp). Kommunen gick med på detta 
för att gynna utvecklingen av området. 
Efter förhandlingar mellan Holmstrand & Karlsson fastighets AB och 
Bohman med kommunen som mellanhand, blev partema överens och 
maj 2014 görs affären upp mellan Vimmerby kommun och Bohmans 
och vidare till Holmstrand & Karlsson Fastighets AB. 
Kommunen behöll delar av fastigheten, en del som är förorenad, 
gamla byggnaden med fanerkniv och tillhörande maskiner, 
parkområde samt en gul villa tillhörande Fanerfabriken. 



Fortsatta fårhandlingar pågick under hela 2014 om en ny 
fanertillverkning med företaget i Gamleby. I mitten av 2015 
meddelade Gamlebyfåretaget att IKEA på grund av bristande kvalite 
bröt avtalet. 
Kommunen i slutet av 2015fattade beslut om att fårsöka sälja 
maskinparken och skrev avtal med ett företag i Tyskland (Manfred du 
Maire and Management Consulting Reuthling, German y) som är 
specialiserade på ljust denna typ av maskiner och marknad över hela 
världen. Under tiden hyrde kommunen fabrikslokalerna med 
maskinerna i av Holmstrand & Karlsson fastighets AB. 
Kommunen sålde parkområdet till Nilsbuss under våren 2016. 
Maskinförsäljningen lyckades inte och det gjordes en upphandling på 
att skrota maskinparken vilket gjordes under fårsta kvartalet 2017. 
Alla hyresavtal har upphört mellan Holmstrand & Karlsson Fastighets 
AB och Vimmerby kommun våren 2017. 

Aktuell situation 
I dagsläget finns det kvar i Vimmerby kommuns ägo Fabrikören 4 ett 
område med fårorenad mark och Fabrikören 27, bostadshus med 
tillhörande tomt på hörnan Älåkragatan- Östra Tullportsgatan. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk sammanställning 

Beslutet ska skickas till 

• Samhällsbyggnadsavdelningen/Gatukontoret 

• Ekonomiavdelningen 

Miklos Hathåzi 

Samhällsbyggnadschef 



Sammanfattning intäkter o kostnader 2014-20171231 (per 170821) 

Intäkter 
Lokalhyror 
Bostadshyror 
Övriga ersättningar o intäkter 

Kostnader 
Lokal o bostadshyror 
VA 
Övr städ o renh tjänst er 
Mindre reparationer av fastigheter 
Mindre underhåll av fastigheter 
Serviceavtal fastigheter 
Myndighetsbesiktningar 
Fastighetsskötsel 
Övriga fastighetskostnader 
El 
Värme o kyla 
El uppvärmning 
Vatten o avlopp 
Annonsering 
Försäkringspremier 
Lann och bevakning 
Konsulttjänster 
Övriga fränunaode tjänster 
Skrotning maskin 
Slutfaktura Holmstrand & Karlsson 
Fastighetsskatt o fastighetsavg 
Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar 
Värdeforändring omsättn tillg 

NETTOKOSTNAD 

-237 667 
-58 000 

-449 502 
-745169 

647 615 
l 472 

16 773 
360 095 

91 609 
75 823 

l 781 
405 580 
318 816 
453 209 

83 253 
723 

27 220 
16 540 
8 442 
l 757 

84 251 
56 345 

o 
201 324 

74 220 
97 842 

2 255 000 
5 279 690 

4 534 521 
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Sida 

Tjänsteskrivelse 1 ( 1) 

Referens l Vimmerby 
kommun Datum 

2017-10-05 VIMKS 2017/000450/109 
Id 

Administrativa avdelningen 
Axel stenbeck 

58368 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Medborgarförslag som ej avgjorts per 2017-10-05 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen och överlämna dem1a till 
kmmnunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom. 

Ärendet 
I enlighet med kommunstyrelsen reglemente (KF§ 34 2016-02-29) samt 
delegationsordning för kommunstyrelsen (KS § 110 2017-05-09) ska 
arbetsutskottet i april och oktober varje år ta fram en förteckning över vilkas 
beredning inte slutförts. 

Under perioden 2017-03-31 tom 2017-10-05 har tio stycken medborgarförslag 
besvarats. 
Under samma period har fem stycken medborgarförslag lämnats in. 

Totalt finns det elva stycken obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Redovisning Medborgarförslag som ej avgjorts, 2017-10-05 Id 58367 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Axel stenbeck 

Kommunsekreterare 

Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby Besök: Stängägatan 28 
Telefon: 0492-76 90 00 Flu:: 0492-76 90 98 E-post: kommunfaiv immerbv.se Wehbplats: www.vimmerby.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 P/usgiro: 7 48 59-0 



l Vimmerby 
kommun 

Axel s tenbeck 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Redovisning- medborgarförslag 

Datum D nr 2017/000450 
2017-10-05 Id 58367 

Sida 
1(4) 

Redovisning - medborgarförslag som ej avgjorts per 2017-10-05 

Diarienummer Väckt datum Avsändare Ärenderubrik Nuläge 

2015/000288 2015-08-05 Michael Hjort Medborgarförslag angående stängsel utmed KS § 399, 2015-11-17: Medborgarförslag 
lundagatan remitterat till samhällsbyggnadsavdelningen 

2015/000341 2015-09-09 Uta Harder Medborgarförslag om skolkjuts till KSAU § 74 2016-05-04: Medborgarförslag 
gymnaiseelever. återremitterat till samhällsbyggnadsavdelningen 

2016/000149 2016-02-25 Yvonne Kindberg Medborgarförslag om att upprätta en 2017-10-03 § 240: Kommunstyrelsen beslutar 
hundrastgård att återremittera medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsav delningen. 

2016/000265 2016-04-21 Anna-Kajsa Ekström Medborgarförslag om planteringar runt damm KSAU § 134 2016-06-30: Medborgarförslag 
och utmed gångbana vid Vimarhaga remitterat till samhällsbyggnadsavdelningen 

2 o 16/00040 l 2016-07-06 Christer Algotsson Medborgarförslag om att återställa vattenflödet 2017-10-03 § 242: Kommunstyrelsen beslutar 
i bäcken i Kungsparken, Vimmerby att återremittera medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsavdelningen. 

2016/000614 2016-11-24 Matilda Gustafsson Medborgarförslag om miljögifter och farliga 2017-10-03 § 244: Kommunstyrelsen föreslår 
kemikalier i förskolor kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget anses besvarat 
- --



2017/000239 2017-04-25 Thomas Warberg Medborgarförslag om en fontän i den stora 2017-06-27 § 186: Arbetsutskottet beslutar att 
nygrävda dammen vid norra utfarten mot remittera medborgarförslaget till Vimmerby 
Linköping Energi & Miljö AB för beredning och 

framtagande av förslag till beslut. 

2017/000302 2017-05-28 Malin Johansson Medborgarförslag om störande trafik 2017-06-27 § 183: Arbetsutskottet beslutar att 
Drottninggatan remittera medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning 
och framtagande av förslag till beslut. 

2017/000316 2017-06-07 Johan Qvarnström Medborgarförslag om att stänga av 2017-08-22 § 202: Arbetsutskottet beslutar att 
Drottninggatan, vid fastigheten Falken 6, på remittera medborgarförslaget till 
kvällar och helger för fordonstrafik samhällsbyggnadsavdelningen för beredning 

och framtagande av förslag till beslut. 

2017/000327 2017-06-14 Johan Qvarnström Medborgarförslag om övervakningskameror i 2017-08-22 § 203: Arbetsutskottet beslutar att 
hela centrum i Vimmerby remittera medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsavdelningen för beredning 
och framtagande av förslag till beslut. 

2017/000378 2017-08-17 Petra Karlsson Medborgarförslag Nyttja Vimarvallen till 2017-09-25 § 185: Kommunfullmäktige 
hundrastgård och andra evenemang beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen 



Redovisning - medborgarförslag som avgjorts per 2017-10-05 

2015/000075 2015-02-23 Johan Rosen Medborgarförslag om att påbörja försköningen av 2017-09-26 § 178: Kommunfullmäktige 
fula miljöer beslutar att medborgarförslaget är 

besvarat. 

2015/000076 2015-02-23 Johan Rosen Medborgarförslag om att flytta brandkårsmuseet 20 17-09-26 § 179: Kommunfullmäktige 
beslutar att avslå medborgarförslaget. 

2016/000158 2016-02-29 Maja Jaensson Medborgarförslag om att införa fler grillplatser och 2017-10-03 § 241: Kommunstyrelsen 
bord och stolar i Källängsparken beslutar att avslå medborgarförslaget. 

2016/000156 2016-02-29 Paulina Blom Medborgarförslag om att få ha kvar 2017-05-29 § 110: Kommunfullmäktige 
naturkunskapssalen i A-huset, Vimmerby beslutar att medborgarförslaget är besvarat 
gymnasium om Fabriken flyttar in i byggnaden med hänvisning till att frågan om att flytta 

Fabriken inte är aktuell. 

2016/000155 2016-02-29 Julia Jonsson Medborgarförslag om att salen för undervisning i 2017-05-29 § 109: Kommunfullmäktige 
naturkunskap får vara kvar när Fabriken flyttas in i beslutar att medborgarförslaget är besvarat 
A-huset på Vimmerby gymnasium med hänvisning till att frågan om att flytta 

Fabriken inte är aktuell. 

2016/000391 2016-06-27 Fredrik Jakobsson Medborgarförslag om parkeringsplatser med carport KSAU § 240 2016-10-31: 
i storebro Medborgarförslag remitterat till 

samhällsbyggnadsavdelningen 

2016/000424 2016-08-10 Rala Gammelfålt Medborgarförslag om att ge ut ett informationsblad 2017-04-04: Kommunstyrelsen beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

2017/000195 2017-03-24 Göte Sevefalk Medborgarförslag ang nedläggning av Pelame skola 2017-06-19 § 145: Kommunfullmäktige 
beslutar att medborgarförslaget anses vara 
besvarat 

2016/000524 2016-10-05 Ingegerd och Nils Medborgarförslag om trafiksituationen i Vimmerby 2017-05-09 § 115: Förslagsställaren 
Grunden återkallade sitt medborgarförslag och 

kommunstyrelsen betraktar ärendet som 
avslutat 



2016/000412 2016-07-12 RaJa Gammelfålt Medborgarförslag Säkrare korsning Ringvägen- 2017-05-30 § 150: Kommunstyrelsen 
Ollepersgatan beslutar att avslå medborgarförslaget 
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Socialnämnden 

Rapporteringen får år 2017 
kvartal: 

VIMMERBY f«)MMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen 

2017 -10- 11 

Dn"'iJ""V-.(f"t*fc; f j6~pi&:Ö-l.J7 
Id nr 1 -----Rapportering om f6rekomsten av ej verkställda 

gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS 

Ansvarig nämnd Underskrift av ansvarig 

Till 
kommunfullmäktige 
kommunens revisorer 

l 
2 
3 
4 

socialnämnden 
äldre och funktionshindrade 
samt individ- och familjeomsorg 

l/å<- LA~ 
Hanna Revelj W es 
Myndighetschef 

Köri ;;:qq'!J~.i ~idfö~ . Lagrum T~avbistånd Skältill,dröjsmål., .. ·.· .... ··.• .· .. · yer~stäJlighets-

1:;;/: J';~; :fi~~(i·f}i~~i~f&~ghet · (Anges hite till kohimtinfullmäktige) .• ~f~: · · ,:.: ··· 
M 1150701 1151002 ILSS 1Dagligverksamhet9.10LSS 
K 1170324 1170625 l LSS l Bostad med särskild service forvuxna eller annan 

särskilt anpassad bostad for vuxna 9.9 LSS 

M 1170307 1170608 l SoL l Bostad (IFO) 
M 1170619 1170920 l LSS l Bostad med särskild service for vuxna eller annan 

särskilt anpassad bostad fOrvuxna 9.9 LSS 
M 1170619 1170920 ILSS IBostadmedsärskildserviceförvuxnaellerannan 

särskilt anpassad bostad för vuxna 9.9 LSS 

K 117051 O 1170811 l SoL l Dagyerksamhet 

170919 

170615 
170929 

170929 
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Vimmerby kommun förvaltnings AB 

• VkF är moderbolag i en koncern som idag består av 
tre dotterbolag och två dotterdotterbolag 

• VkF ägs till 1 00°/o av Vimmerby kommun 

• VkF svarar för koncernens övergripande utveckling 
och strategiska planering, samt styrning av de 
ekonomiska och finansiella resurserna på ett för 
koncernen optimalt sätt 

---------------------------------------------------------------------------- l!f~~ 



Dotterbolagen 

• Vimmerby Energi och Miljö AB, med dotterbolagen Vimmerby 
Energiförsäljning AB och Vimmerby Energi Nät AB 

• Vi marhem AB · 

• Vimmerby Fibernät AB 

----------------------~ ~~~ 



Färre bolag idag än för ett år sedan 

• 1 april såldes KALNAB 

• Vimmerby Turistbyrå AB har fusionerats med 
moderbolaget (namnet skyddat) 

• Vimmerby Gatuproduktion AB 

• Vimmerby Halkbana AB 

----------------------------~Vimr 
.. : __ ~- kOJT1 



Delårsbokslut 2017-08-31 

· Koncernens resultat per 2017-08-31 uppgår till plus 
12,8 (11 ,5) mnkr 

• Prognosen till årets slut är plus 11 mnkr 

--------------------------------------------------------------------------~~~ 



Varav 

• Vimmerby Energi och Miljö, plus 8 mnkr 

· Vi marhem 7, 1. m n kr 

• Moderbolaget VkF, minus 0,2 mnkr 

• Vimmerby Fibernät AB, minus 0,2 m n kr 

• ( Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB, reserverades 
i 2016 års bokslut) 

---------------------------------------------------------------------------- J!r~~ 



Bolagen 2017 

• Beslut finns om uppdaterade generella ägardirektiv, 

· Arbete pågår kring uppdatering av särskilda 
ägardirektiv 

• Gränssnitt kring fiberfrågor 

• Laddstolpar 

• Bostäder 

---------------------------------------------------------------------------------~Vimr -~ kom -. ... . · 



strategiska frågor för kommunkoncernens 
tjänstemannaledning 

• Vision och mål inkl strategisk ekonomistyrning, en del 
finansiella frågor 

• Attraktivitet, kompetensförsörjning 

• Digitalisering 

• Säkerhet 

• Kommunikation inkl e-tjänster 

• Hållbarhetsfrågor 

• Ledning och styrning inkl styrdokument 

--------------------------- Vimr 
-~ kom ·· -- ·· 



Operativa frågor, fortsatt samverkan kring 

• lokalstyrfrågor 

• bostadsförsörjningsfrågor 

• integrationsfrågor 

· VA-frågor 

• exploateringsfrågor 

~v 
------------------------------------------------------------------------------------------ -~ k~ 
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l Vimmerby 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-10-03 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

§ 236 Dnr 2015/000138 140 

Projekt SLUS -Social lokal utvecklingsstrategi för 
Vimmerby kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta projekts 
SLUS förslag till sociallokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar att i SLUS-strategin göra följande redaktionella 
ändringar 
Sidan 9; Ska byts mot bör 
Sidan 16: Förvaltning byts mot nämnd 
Sidan 16: Utvecklingsavdelningen byts mot kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Utvecklingsavdelningen har via projekt SLUS i uppdrag av 
kommunstyrelsen att arbeta fl-am ett förslag till en sociallokal 
utvecklingsstrategi med inriktning på stärkt lokal attraktionskraft. Genom en 
omfattande dialog och ett gediget underlagsmaterial har strategin fom1ats av 
ett stort antal människor och organisationer. Den integrerar även med den 
regionala utvecklingsstrategin och är förenlig med den nationella strategin 
för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. 

Enligt projektplanen för SLUS ska den sociala lokala utvecklingsstrategin 
om möjligt antas av kommunstyrelsen arbetsutskott den 26 september 2017 
och av kommunfullmäktige den 23 oktober 2017. Innan dessa beslut ska en 
remissrunda genomföras för en bred förankring av strategin. 

2017-05-16 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att förslaget till social 
lokal utvecklingsstrategi ska skickas ut på remiss för yttrande till nämnderna 
i Vimmerby kommun, samhällsbyggnadsavdelningen, samtliga politiska 
partier i kommunfullmäktige samt samarbetsorganen landsbygdsrådet, 
pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet Dessutom fick projekt SLUS i 
uppdrag inhämta yttrande från de organisationer och nätverk i civilsamhället 
som anses relevanta i sammanhanget. Remissvaren ska vara 
utvecklingsavdelningen till handa senast 2017-08-31. 
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l Vimmerby 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-10-03 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta projekts SLUS 
förslag till sociallokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med följande 
redaktionella ändringar: 
Sidan 9; Ska byts mot bör 
Sidan 16: Förvaltning byts mot nämnd 
Sidan 16: Utvecklingsavdelningen byts mot kommunstyrelsen 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Peter Högbergs (S) 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Carina Östh, näringslivsutvecklare, 2017-09-19 Id 58130 
Sammanställning av inkomna yttranden 
SLUS strategin. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-07, § 149 
Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 224 

Beslutet skickas till 

Carina Östh, näringsli vsutvecklare 
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Tjänsteskrivelse 

Datum Referens 

Sida 

1(5) l Vimmerby 
kommun 

2017-09-19 2015/ 138, 140 
Id 

Utvecklingsavdelningen/Projekt SLUS 
CÖ 

Kommunstyrelsen 

58130 

Förslag till beslut beträffande social lokal utvecklings
strategi för Vimmerby kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige 

att anta projekts SLUS förslag till sociallokal utvecklingsstrategi för 
Vimmerby kommun- SLUS enligt bilaga. 

Ärendet 

Bakgrund 
Utvecklingsavdelningen har via projekt SLUS i uppdrag av kommunstyrelsen 
att arbeta fram ett förslag till en sociallokal utvecklingsstrategi med inriktning 
på stärkt lokal attraktionskraft. Genom en omfattande dialog och ett gediget 
underlagsmaterial har strategin formats av ett stort antal människor och 
organisationer. Den integrerar även med den regionala utvecklingsstrategin och 
är förenlig med den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft 2015-2020. 

Enligt projektplanen för SLUS ska den sociala lokala utvecklingsstrategin om 
möjligt antas av kommunstyrelsen arbetsutskott den 26 september 2017 och av 
kommunfullmäktige den 23 oktober 2017. Innan dessa beslut ska en 
remissrunda genomföras för en bred förankring av strategin. 

2017-05-16 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att förslaget till social 
lokal utvecklingsstrategi ska skickas ut på remiss för yttrande till nämnderna i 
Vimmerby kommun, samhällsbyggnadsavdelningen, samtliga politiska partier i 
kommunfullmäktige samt samarbetsorganen landsbygdsrådet, pensionärsrådet 
och tillgänglighetsrådet Dessutom fick projekt SLUS i uppdrag inhämta 
yttrande från de organisationer och nätverk i civilsamhället som anses relevanta 
i sammanhanget. Remissvaren ska vara utvecklingsavdelningen till handa 
senast 2017-08-31 . 



Aktuell situation 
Under remissrundan har yttrande lämnats av: 
Barn- och utbildningsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Socialnämnden, 
Miljöpartiet, Centerpartiet, Landsbygdsrådet, Djursdala samhällsförening, Åke 
Hammarskjöld, Vimmerby Hockey, Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen i 
Kalmar län 

Redovisning av inkomna yttranden 
Först redovisas de allmänna och övergripande synpunktema från respektive 
remissinstans. Därefter redovisas yttranden för respektive utvecklingsområde. 

Allmänna synpunkter 

Barn- och utbildningsnämnden 
Nämnden har inga allmänna synpunkter på SLUSEN men lämnar förslag på 
skrivningar och innehåll under respektive utvecklingsområde. 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Nämnden anser att Färdplan 2020 och No Oil 2030, vilket Vimmerby kommun 
förbundit sig till, bör ingå i SLUSEN under skrivningen om hållbar utveckling. 

Socialnämnden 
Nämnden ställer sig bakom SLUSEN. 

Miljöpartiet 
Miljöpartiet har inga allmänna synpunkter på SLUSEN men däremot åsikter 
om vissa utvecklingsområden och insatsfaktorer. 

Centerpartiet 
Partiet ställer sig bakom förslaget till SLUS men de framhåller att det behövs 
mer information om SLUSEN så att fler blir involverade och förstår syftet. De 
trycker även på att målen behöver bli mätbara och konkreta. 

Landbygdsrådet 
Rådet uttrycker ingen allmän synpunkt på SLUSEN men framhåller frågor som 
viktiga för fortsatt lokal utveckling under respektive utvecklingsområde. 

Djursdala samhällsförening 
Föreningen ser mycket positivt på kommunens ambitioner kring en 
utvecklingsstrategi och viljan till att kommunicera kring den. De anser att 
SLUSEN innehåller mycket bra förslag som täcker in det mesta för att nå en 
positiv utveckling, kanske till och med för mycket. De framhåller även att 
tillitsfrågan bör lyftas redan i inledningen och hänvisar till medborgarunder
sökningen och anledningen till avsiktsförklaringen beträffande stärkt lokal 
attraktionskraft. Föreningen anser även att strategin ska kompletteras med en 
beskrivning hur arbetet ska implementeras i kommunen, vilket ansvar 
föryaltningar med flera ska ha för dess genomförande och vad som ska 
prioriteras. 

Åke Hammarskjöld (ingår i nätverket Stärkt lokal attraktionskraft) 
Hammarskjöld tycker att SLUSEN är ett gediget arbete och att de sex 
utvecklingsområdena är bra. Däremot saknas tydliga konkreta saker som ska 
göras. 



Vimmerby Hockey 
Föreningen tycker generellt att det är bra att det tas fram en Hirdriktning som 
alla i kommunen har att fårhålla sig till. 

Oskarshamns kommun 
Oskarshanms kommun har inget att erinra mot förslaget. 

Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsen ser positivt på Vimmerby kommuns initiativ att ta fram en social 
lokal utvecklingsstrategi för att på bästa sätt kunna ta till vara på kommunens 
möjligheter men också för att kunna möta framtidens utmaningar. I strategier 
som denna ligger ofta utmaningen i att konkretisera och bryta ner översiktliga 
mål till mätbara mål. Det hade varit en styrka om det redan nu hade framgått 
hur detta arbete ska bedrivas. 

Synpunkter på respektive utvecklingsområde 

Attraktiva och hållbara livsmiljöer 
Barn- och utbildningsnämnden anser att det ska framgå att det i Vimmerby 
kommun finns en övergripande politisk prioritering där ändamålsenliga lokaler 
och psykosocialt välbefinnande är i fokus och starkt bidrar till kommunens 
attraktionskraft. 
Landsbygdsrådet påpekar att man ska tillvarata och utveckla boendemöjlig
heter på landsbygden och inom hela kommunen. Det gäller såväl befintlig 
bebyggelse som nybyggnation. Avlopp och energiförsörjning är också viktiga 
aspekter. Landsbygdsrådet framhåller en målmedveten satsning för att 
säkerställa och utveckla den lokala servicen i de olika kommundelarna. 
Djursdala samhällsförening tycker att landsbygdsskolornas bevarande borde 
tas upp som en möjlighet att nå en hållbar utveckling i hela kommunen. De 
framhåller även att Vimmerby kommun bör arbeta mer med att integrera 
personer med utländsk bakgrund när det gäller boende och skola. 
Miljöpartiet anser att begreppet hållbara livsmiljöer kan utvecklas och att 
texten är så generellt hållen att tolkningsutrymmet blir får stort och att det svårt 
att veta vad som ingår i insatsfaktorerna. De tycker det är mycket bra att 
"Bevara det öppna landskapet" är en insatsfaktor men vill gärna veta hur 
arbetet ska gå till. 

Kompetens- och arbetskraftförsörjning 
Barn- och utbildningsnämnden framhåller att Vuxenutbildningen och 
Campus behöver lyftas fram och att även att de gymnasiala utbildningarna i 
högre grad numera är anpassade efter näringslivets och arbetsmarknadens 
behov. 

Främja företagsamhet på lika villkor 
Barn- och utbildningsnämnden påpekar att de arbetar med entreprenörskap 
efter de riktlinjer som förvaltningen tagit fram. 
Miljöpartiet anser att insatsfaktorn "Effektivisera och höja kvaliteten i 
Vimmerby kommuns utvecklings- och myndighetsroll" är extremt viktig. 
Miljö- och byggnadsnämnden villlägga till skrivningen "Att i harmoni med 
lagstiftningen skapa tillit mellan företagen och kommunens utvecklings- och 
myndighetsrolL 



Aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbyggande och inkluderande 
perspektiv 
Barn- och utbildningsnämnden anser att den i av fullmäktige antagna 
kulturgarantin lyfts fram enligt följande tillägg: Kulturgarantin är ett sätt att ge 
barn och unga, oavsett kulturell och socioekonomisk bakgrund, möjlighet till 
såväl kulturellt skapande som kulturella upplevelser, vilket i sin tur kan bli en 
grund för att barn och unga på sin fritid tar del av kulturella aktiviteter. 
Vimmerby Hockey saknar en skrivning om att investeringar måste göras i 
fysiska miljöer om föreningslivet ska vara tillgängligt och fungera som en 
samhällsbyggare. Tillgängliga och bra lokaler för att utöva idrott är en viktig 
del för att stärka den lokala attraktionskraften. 
Miljöpartiet tycker att insatsfaktorn "Utveckla kulturen till ett strategiskt och 
dynamiskt tillväxtområde" är viktig men saknar konkreta exempel. 

Väl fungerande infrastruktur 
Barn- och utbildningsnämnden framhåller att en väl fungerande infrastruktur 
i regionen skulle medföra att Vimmerby gymnasium blir ett attraktivt val för 
ungdomar i grannkommunen. Regeringen har föreslagit som mål att skolan ska 
vara digitaliserad år 2022, vilket kommer att ställa stora krav den digitaliserade 
infrastrukturen. 
Lansbygdrådet anser att fiberutbyggnad till alla är grundläggande för fortsatt 
landsbygdsboenden. Likaså mobiltäckning i hela kommunen och tillgång till 
öppen WiFi i varje kommundel. 
Miljöpartiet anser att det är bra att "Cykelvägar" är en insatsfaktor. 

Tillit och socialt kapital 
Landsbygdsrådet anser att en fortlöpande dialog mellan kommunledning och 
företrädare för sockenföreningar/byalagen kring de lokala frågorna är viktig. 
Djursdala samhällsförening tycker att det är bra att det i SLUSEN beskrivs 
ambitioner att ta tillvara medborgarnas engagemang men framhåller att det är 
viktigt att den kommunala organisationen tar förslag och försök till dialog på 
allvar. Det är viktigt att ganska snart visas tecken på att vilja lyssna, ha dialog 
och arbeta fram gemensamma lösningar om SLUSEN ska tas på allvar. 
Åke Hammarskjöld anser att SLUSEN kan hjälpa till att minska bryggan mot 
politiken och vara ett hjälpmedel för att få fler att engagera sig politiskt. Av 
alla de som engagerar sig i SLUSEN finns det kanske ett flertal som skulle 
kunna tänka sig att gå med i ett parti. 

Bedömning 
Projekt SLUS har sammanställt och analyserat remissvaren och kommit fram 
till följande bedömning: 

De som yttrat sig är generellt positiva till SLUSEN men flera uttrycker en 
avsaknad av konkretisering och beskrivning av implementering. De flesta 
yttrandena berör utvecklingsområden som finns med i SLUSEN men på en 
mer detaljerad nivå. 

SLUSEN ska vara vägledande, stödjande och inspirerande i stärkarrdet av vår 
lokala attraktionskraft och uttrycker via utvecklingsområden och insatsfaktorer 
övergripande hur vi ska förflytta oss till ett önskat läge. Hur vi mer konkret ska 
ta oss dit ska beskrivas i handlingsplaner, mätbara mål och ansvarsfördelning. 
SLUSEN är början på en långsiktig process för Vimmerby kommuns 



utveckling och tillväxt. Utifrån kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 
kommer arbetet med konkretisering påbörjas och där kan de mer detaljerade 
yttrandena som inkommit via remissrundan åter aktualiseras. 

Däremot anser projekt SLUS att det finns relevans i Djursdala samhälls
forenings synpunkt att tillitsfrågan även bör lyftas inledningsvis i SLUSEN. 
Samhällsfåreningen framhåller även att det är angeläget att den kommunala 
organisationen möter upp i dialog och samarbete för att nå gemensamma 
lösningar. Projekt SLUS anser att denna synpunkt är av betydelse och 
andemeningen i synpunkten bör tas med under utvecklingsområde "Tillit och 
socialt kapital". 

Projektet samtycker även till Barn- och utbildningsnämnden forslag att det 
under utvecklingsområde "Kompetens- och arbetskraftf6rsörjning" även ska 
framgå att gymnasiala utbildningar i hög grad numera är anpassade efter 
näringslivets och arbetsmarknadens behov. 

Projekt SLUS anser även att Åke Hammarskjölds forslag att SLUSEN ska 
användas som ett hjälpmedel får att få flera att engagera sig politiskt ska 
skrivas in under utvecklingsområde "Tillit och socialt kapital". 

Sammanfattningsvis föreslår projekt SLUS kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta den sociala lokala utvecklingsstrategin med 
ovanstående ändringar och tillägg enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 
KS beslut 2015-04-07, § 149 
SLUSEN 

Beslutet ska skickas till 
Projekt SLUS 

Carina Östh 

Näringslivsutvecklare 
Projektledare SLUS 
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Därför behöver vi en social lokal 
utvecklingsstrategi 
Bakgrund 
Vimmerby kommun har, för att vara en landsbygdskommun, många goda förut
sättningar att vara en attraktiv plats för nuvarande och kommande generationer. 
Men som på så många andra platser finns det utmaningar som exempelvis kompe
tensförsörjning, inkludering, infrastruktur, bostäder och företagsetableringar att 
hantera. För att möta utmaningarna och fokusera på möjligheterna behövs en strategi 
där medborgarnas engagemang tas tillvara. Kommunledningen initierade 20 15 
projekt SLUS som i bred samverkan ska ta fram en sociallokal utvecklingsstrategi. 

Under projektets inledningsfas identifierades en brist av förtroende för kommunens 
ledande politiker och viss tveksamhet från civilsamhället till att stärka samarbetet 
med Vimmerby kommuns politiker. Detta gav anledning till en process som 
resulterade i en politisk avsiktsförklaring som fastslog att det alltid ska fokuseras på 
Vimmerby kommuns bästa bland annat genom att arbeta för ökad tillit och 
förtroende inom den politiska organisationen för att med ett gott anseende kunna 
möta övriga parter i samhället i samarbetsfrågor (se sidan 15). 

Syfte 
Vimmerby är Astrid Lindgrens födelsestad och med det som utgångspunkt har 
kommunen en unik möjlighet att skapa framtidstro. Utgångspunkten är att skapa en 
dynamisk och attraktiv kommun som genererar stolthet, där kreativiteten flödar och 
där gränsöverskridande möten leder till intressanta utvecklingsprocesser. Med ökad 
tillit människor emellan höjs livskvaliten för kommunens invånare och förbättrar 
förutsättningarna för näringsliv, föreningsliv och offentlig verksamhet, vilket i sin tur 
leder till tillväxt. 

F ör att möta utmaningarna och snabba samhällsförändringar som exempelvis den 
demografiska utvecklingen, urbaniseringen, miljö- och klimathoten behöver vi 
kraftsamla och tillsammans stärka Vimmerby kommuns attraktionskraft. Tillväxt 
skapas av människor därför är medborgarnas delaktighet i arbetet att ta fram strategin 
och i det fortsatta arbetet viktigt. 

Mål 
I Vimmerby kommun mår vi väl, trivs, utvecklas och är stolta! Med den sociala 
lokala utvecklingsstrategin som grund anges färdriktningen hur vi gemensamt ska 
öka tilliten och ta tillvara på medborgarnas sociala engagemang för att skapa: 

• Attraktiva och hållbara livsmiljöer 
• Kompetens- och arbetskraftförsörjning 
• Främja företagsamhet på lika villkor 
• Aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbyggande och inkluderande perspektiv 
• Väl fungerande infrastruktur 
• Tillit och socialt kapital 
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Strategin utgår från Vimmerbys goda förutsättningar och globala trender som miljö, 
klimat, migration och urbanisering som vi behöver förhålla oss till. Genom omfat
tande dialog och med ett gediget underlagsmaterial har strategin formats av ett stort 
antal människor och organisationer i Vimmerby kommun. Den integrerar även med 
den regionala utvecklingsstrategin och är förenlig med den nationella strategin för 
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. Målet med strategin är att 
skapa goda förutsättningar för att ständigt stärka Vimmerby kommuns attraktions
kraft och tillväxt via ökad samverkan och långsiktig planering. 
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Både vi och omvärlden förändras 
Vi lever i en tid av ständiga fårändringar i vår omvärld som i allt högre grad påverkar 
vår kommun. Det har en avgörande betydelse att vi förstår vilka trender och krafter 
som berör oss och hur vi ska agera utifrån dem. Globalisering, urbanisering, 

digitalisering och demografiska fårändringar är krafter som vi måste fårhålla oss till. 
Det finns risk får segregation och komplexa samhällsproblem, vilket kommer att 
kräva mer fokus på tillit och dialog men även på struktur, planering och inte minst på 
samverkan. Det innebär även möjligheter och nya vägar får samhället att utvecklas. 

En annan trend är att globala och lokala perspektivet smälter samman i ett allt 
stridare informationsflöde. Nyheter och innovationer når hela världen i hög hastighet. 

Det vi gör i Vimmerby kommun bidrar även till den globala utvecklingen. Vi finns 
alla i det som kallas den globala byn. 

Vi vet alla att vi måste sträva efter ett mer hållbart samhälle eftersom det är högst 
sannolikt att de ekonomiska och ekologiska fåljdema blir katastrofala om vi inte gör 
det. Vi måste både minska våra utsläpp och anpassa vårt samhälle till de fårändringar 
som vi vet kommer. Ett hållbart samhälle kan också vara en möjlighet för oss. Nya 
ideer, produkter och lösningar inom till exempel energieffektivisering och förnybar 

energi kan skapa affårsmöjligheter och gröna jobb. 

Människor är individer och gör i allt större utsträckning val efter egna önskemål. 
Man uttrycker sin egna individuella identitet, väljer var man vill bo och arbeta, vill 
välja barnomsorg, skola och äldreomsorg efter behov. Vi ställer allt högre krav på 
attraktiva livsmiljöer och möjligheter till en omväxlande fritid. 

Förmåga till fårnyelse och flexibilitet i både privat och offentlig verksamhet är 
nödvändig får att möta de utmaningar vi står infår. Vi behöver i allt högre grad 

stärka vår attraktionskraft får att möta framtiden. 
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Modell för Vimmerby kommuns 
utvecklingsarbete 
Modellen för Vimmerby kommuns utvecklingsarbete bygger på det arbete och den 
metod som använts för att ta fram den sociala lokala utvecklingsstrategin för 
Vimmerby kommun. Via ett projekt finansierat av Tillväxtverket, Regionförbundet i 
Kalmar län och Vimmerby kommun har utvecklingsavdelningen (projektledning) 

och kommunledning i nära samarbete med projektets styrgrupp/advisory board 
analyserat möjligheter och utmaningar för vår kornmuns utveckling. Utifrån den 
analysen och med fokus på att stärka den lokala attraktionskraften har dessa grupper 
tagit fram förslag på ett övergripande mål och sex utvecklingsområden. 

Utvecklingsområden och insatsfaktorer har kommuniceras och diskuterats i stora och 
små forum där många av oss som bor och/eller verkar i kommunen deltagit. Såväl 
politiker och tjänstemän som näringsliv och föreningsliv och inte minst medborgare i 
varierande ålder har deltagit i processen kring mål och insatsfaktorer i den sociala 

lokala utvecklingsstrategin. 

Vision 

Sociallokal utvecklingsstrategi 

Skapa goda förutsättningar för att ständigt stärka Vimmerby kommuns 
attraktionskraft och tillväxt via ökad samverkan och långsiktig planering 

Attraktiva och Kom p etens- och Frä mj a f ö ret ag-
Aktiv o m eningsfull 

f ritid i ett sam h älls- Vä l fungerande Till it och 
h ållbara a rbetskraftför- sam het på li ka byggande o i n kl u- infrast ru ktur socialt kapital 
livsmiljöer sörj n i ng villkor derande p ersp ektiv 

• Samhällsplanering • Eftergymnasial • Effektivisera och • Samverkan kring • Investeringar i och • Information om 
• Bostadsförsörjning utbildning höja kvaliteten i kultur och fritid underhåll av tillit och socialt 
• Fysiska miljöer • Ungas etablering på Vimmerby kom· mellan kommun, Infrastrukturen kapital 
• Förskola o skala arbetsmarknaden muns utveck- näringsliv och • Bredband ·Information om 
• Äldreomsorg- • Ta tillvara nya n· lings och föreningar • Cykelvägar den demokra-

t illväxtområde ländas kompetens myndighetsroll • Utveckla kulturen • Digitala t jänster tiska processen 
• Trygghet och • Marknadsföring av • Kommunikation, till ett strategiskt •Samver kan kring • Vimmerbyanda 

säkerhet Vimmerby kommun service och sam- och dynamiskt till· regional infrastruktur •Med borgardialog 
• Hälsa och friskvård som en attraktiv marbete mellan växtområde • Politisk avsikts· 
• Öppet landskap plats att leva och näringslivoch • Utveckla och skapa förklaring stärkt 
skapet verka i kommun nya evenemang i lokal attraktions-

• Nytöret agande samverkan kraft 
• Entreprenörskap • stärk föreningslivet 
i skolan som samhällsbyggar 

Värdegrund Ansvar Mod Fantasi Agenda 2030 Barnkonventionen 
Avsiktsförklaring stärkt lokal attraktionskraft 

Figur l. Modellför Vimmerby kommuns utvecklingsarbete 
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Overgripande mal och 
utvecklingsområden 
Övergripande mål -vad vill vi uppnå? 

Den sociallokala utvecklingsstrategin (SLUS) främsta syfte är att ange 
färdriktningen for vår kommuns utveckling. Det övergripande målet beskriver 

färdriktningen samt samlar och länkar ihop de sex underliggande 
utvecklingsområdena och lyder: 

Skapa godaförutsättningar för att ständigt stärka Vimmerby kommuns 
attraktionskraft och tillväxt via ökad samverkan och långsiktigt planering 

Våra sex viktigaste utvecklingsområden 

Utifrån vårt övergripande mållyfter vi fram sex utvecklingsområden som är viktiga 
för att skapa de goda forutsättningar som krävs för att stärka vår attraktionskraft som 

i sin tur påverkar våra möjligheter att växa och utvecklas. 

Attraktiva och hållbara livsmiljöer 

Kompetens- och arbetskraftförsörjning 

Främja företagsamhet på lika villkor 

Aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbyggande och 
inkluderande perspektiv 

Väl fungerande infrastruktur 

Tillit och socialt kapital 
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Utvecklingsområde 1: 

Attraktiva och hållbara livsmiljöer 
Människor som vill bo i Vimmerby kommun ska ges god möjlighet till det. Boende 

och fysisk miljö ska utformas så att det tillfredställer förväntningar och behov hos 
olika grupper av medborgare. Genom god planering ska tillgång till bostäder i 
varierande form och i olika miljöer finnas att tillgå. Bostäder ska byggas i takt som 
tar höjd för utveckling med hänsyn till hållbarhet och miljöpåverkan. 

Attraktiv och hållbar livsmiljö i Vimmerby kommun innebär att fi·ämja vardagslivet 
för medborgarna. Vi ska ha god tillgång till service och fårbättra våra resultat 
när det gäller välfard och även verka för att utveckla områden som förskola, skola 
och omsorg i ett mer attraktivt perspektiv. Vimmerby kommun ska även bidra till 

medborgarnas säkerhet och trygghet i närmiljön. 

Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd, både vad det gäller 
nivå och fördelning av de samlade individernas hälsa. Vimmerby kommun ska arbeta 

för en god hälsa på lika villkor för alla invånare. 

Det öppna landskapet bidrar i allra högsta grad till vår lokala attraktionskraft och till 
en god livsmiljö. Vimmerby kommun ska verka för att bevara och värdesätta ett 

levande och öppet landskap. 

Insatsfaktorer 

• Långsiktig samhällsplanering 

• Bostadsförsörjning på kort och lång sikt 

• Underhåll och utveckling av de fysiska miljöerna 

• Stärkt attraktionskraft i förskola och skola 

• Äldreomsorg- ett tillväxtområde 

• Trygghet och säkerhet 

• Hälsa och friskvård 

• Bevara det öppna landskapet 
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Utvecklingsområde 2: 

Kompetens- och arbetskraftförsörjning 
För att öka vårt näringsliv och vår kommuns konkurrenskraft behöver vi ha större 

tillgång till arbetskraft och kompetens. Vi behöver i allt större utsträckning ta tillvara 
på alla medborgares kompetens, kreativitet och arbetsförmåga och det krävs 
gemensamma insatser från näringsliv, föreningsliv och kommun för att nå resultat. 

Att ge möjlighet till utbildning är också en viktig faktor när det gäller kompetens

och arbetskraftförsörjning. Vimmerby kommun bör erbjuda gymnasiala och 
eftergymnasiala utbildningar anpassade efter det lokala näringslivets behov och 

arbetsmarknadens efterfrågan. 

Platsvarumärket Vimmerby skapas av oss alla som bor och verkar i Vimmerby 
kommun. Våra tankar, åsikter och kunskaper om vår kommun skapar en bild som vi 
kommunicerar i både vår närmiljö och till vår omvärld. Det vi förmedlar kan avgöra 
om människor vill bo, arbeta, etablera ett företag här eller besöka oss och påverkar 
vår attraktionskraft. Vi behöver i allt större omfattning marknadsföra vår kommun 
som en bra kommun att leva och verka i för att bidra till det ökade behovet av 

kompetens och arbetskraft. 

Insatsfaktorer 

• Lokala eftergymnasiala utbildningar anpassade efter den lokala 

arbetsmarknadens behov 

• Underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden 

• Ta till vara på nyanländas kompetens 

• Marknadsföra Vimmerby kommun som en attraktiv plats att leva och verka i 
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Utvecklingsområde 3: 

Främja företagsamhet på lika villkor 

Vår gemensamma välfärd är beroende av att vi har en hållbar tillväxt som i sin tur 
bygger på att det sker utveckling och förnyelse i näringslivet. Vimmerby kommun 
ska stå för ett företagsfrämjande klimat som erbjuder lika villkor och ger goda 
förutsättningar för en mångfald av företag och ge företagare möjlighet att starta 
verksamheter och växa inom alla branscher. 

Vimmerby kommun ska verka för ökad samverkan mellan näringsliv och kommun i 
syfte att öka effektivitet och kvalitet i utvecklingsarbetet och i myndighetsutövandet 
A v sikten är att skapa goda förutsättningar för tillväxt och stärkt attraktionskraft 
utifrån näringslivets perspektiv. 

Entreprenöriellt lärande i skolan handlar om att på lång sikt skapa möjligheter för 
nya företag och därmed en konkurrenskraftig ekonomi. I Vimmerby kommun ska vi 
öka samarbetet mellan skola och näringsliv med fokus på entreprenörskap och stärkt 
lokal attraktionskraft. 

Insatsfaktorer 

lO 

• Effektivisera och höja kvaliteten i Vimmerby kommuns utvecklings och 
myndighetsroll 

• Förbättra kommunikation, service och samarbete mellan näringsliv och 
kommun 

• Nytöretagande 
• Entreprenörskap i skolan 



Utvecklingsområde 4: 

Aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbyggande och 
inkluderande perspektiv 

Människor söker sig till miljöer som kan erbjuda ett rikt kulturliv, kreativa 
mötesplatser och upplevelser som berör. I Vimmerby kommun ska vi kunna ta del av 

ett levande och varierat kultur- och fritidsutbud. Det är en viktig del av vår kommuns 
attraktivitet och kan vara avgörande för människors benägenhet att bo här, flytta hit 
eller besöka oss. 

Kultur betraktas idag som ett viktigt tillväxtområde och en fråga som har stor 
betydelse för människors välbefinnande och därigenom en viktig pusselbit i 
utvecklingen av den sociala hållbarheten. Vi har mycket goda möjligheter att 
förbättra vårt redan gynnsamma utgångsläge när det gäller kultur. Vi har Astrid 
Lindgren som ger oss enastående potential när det gäller att stärka vår lokala 

attraktionskraft. Låt oss ta vara på den! Innovativt och kreativt. 

Föreningarna i Vimmerby kommun bidrar till medborgamas välmående och även till 
mervärden som gemenskap, demokrati och social kapital. Vi har fantastiska 
föreningar som arbetar i ett samhällsbyggande och inkluderande perspektiv. I 
Vimmerby kommun vill vi förenkla dialogen och utveckla samarbetet mellan det 
offentliga och civila samhället för att skapa än mer samhällsnytta. 

Insatsfaktorer 

• Samverka kring kultur och fritid mellan kommun, näringsliv och föreningar 

• Utveckla kulturen till ett strategiskt och dynamiskt tillväxtområde 

• Utveckla och skapa nya evenemang i samverkan 

• Stärka föreningslivet som samhällsbyggare 
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Utvecklingsområde 5: 

Väl fungerande infrastruktur 

Bra infrastruktur och goda kommunikationer knyter ihop vår kommun med 

omvärlden och är en central förutsättning för en växande ekonomi, ökad befolkning, 
förbättrade möjligheter till pendling, besök och ökad sysselsättning. Väl fungerande 
infrastruktur är avgörande för vår kommuns utveckling. 

I regeringens bredbandsstrategi för Sverige är målet att 95 procent av hushållen och 
företagen ska ha tillgång till bredband om minst l 00 Mbitls år 2020. Det är mycket 
angeläget att Vimmerby kommun verkar för en bredbandslösning som sträcker sig 
till alla delar i kommunen. 

Vimmerby kommun ska främja en hållbar samhällsstruktur och ett hållbart 
transportsystem med goda möjligheter att använda cykeln som fardmedel. Det 
handlar både om att förbättra den befintliga infrastrukturen och om att skapa nya 
cykelförbindelser. 

Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor 
betydelse för samhällsutvecklingen. Det är hög tid för kommuner att ta vara på det 
förändringstryck som digitaliseringen ger och dra full nytta av mö j lighetema för att 
exempelvis klara välfårdens framtida finansiering och tillmötesgå människors för
väntningar. Vimmerby kommun ska utveckla välfården bland annat via digitalise

rmg. 

Insatsfaktorer 

• Investeringar i och underhåll av infrastukturen i Vimmerby kommun 

• Bredband 

• Cykelvägar 

• Digitala tjänster 

• Samverkan kring regional infrastruktur 
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Utvecklingsområde 6: 

Tillit och socialt kapital 

När vi arbetar med lokal utveckling fokuserar vi ofta på strukturella faktorer som 
geografiskt läge, infrastruktur, arbetsmarknad, näringslivsstruktur och utbildnings
nivå. Det finns en annan viktig aspekt som starkt påverkar vår kommuns möjlighet 
till utveckling - samhällsandan eller socialt kapital som det kallas inom forskningen. 
I en tid av globalisering, snabba förändringar och stor rörlighet har socialt kapital 
blivit en allt viktigare konkurrensfaktor och den är i allra högsta grad platsbunden 
och går inte flytta på. Det smörjer ekonomin och påverkar människor välmående och 
vilja till att bidra till samhällsutveckling. 

Ett samhälle med ett högt socialt kapital kan beskrivas som ett samhälle där 
människor litar på varandra och på samhällets institutioner. Tack vare tilliten har 
människorna lätt att samverka med varandra. Tillit tillsammans med tolerans 
underlättar och främjar dessutom kreativiteten och förmågan att förnya sig i takt med 
omvärlden. Kommuner har därför mycket att vinna på att fårstå samt att arbeta får 
och med det sociala kapitalets mekanismer. Stärks samhällsandan kan det även bidra 
till att medborgare vill engagera sig politiskt 

Det politiska engagemanget tenderar att minska i vårt samhälle. Socialt kapital kan 
vara ett hjälpmedel för att väcka intresse och vilja till politiskt engagemang, vilket i 
sin tur bidrar till samhällsutveckling. 

I Vimmerby kornmun ska vi ha ett högt socialt kapital, en god samhällsanda, en 
virnrnerbyanda. Vi ska bygga den med tillit, tolerans, samverkan, stolthet och 
inkludering. Vi ska mötas i dialog och sarnarbete med respekt och vilja att nå 
gemensamrna lösningar. 

Insatsfaktorer 

13 

• Informationsinsatser beträffande tillit och socialt kapital 

• Informationsinsatser om den demokratiska processen 

• Skapa mötesplatser och nätverk får utveckling i samverkan 

• Vimmerbyanda 

• Medborgardialog 

• Uppmärksamrna den politiska avsiktsförklaringen beträffande stärkt lokal 

attraktionskraft 



Grundläggande värderingar 
Våra värderingar är de grundläggande uppfattningar vi har om vad som är önskvärt 
eller inte önskvärt och vad som är gott eller ont. Värderingar hjälper oss till att ta 
ställning och påverkar våra handlingar. I den sociala lokala utvecklingsstrategin vill 
vi framhålla följande riktlinjer: 

Vimmerby kommuns värdegrund 
Vår värdegrund bygger på Astrid Lindgrens författarskap, livsgärning och förhåll
ningssätt och sammanfattas i egenskaperna ansvar, mod och fantasi. 

Ansvar 
Vi har hög delaktighet, tolerans och hänsynstagande. Vi har respekt för uppställda 
mål, givna ramar och fattade beslut utifrån helhetsperspektiv. Vi tar ansvar för den 
gemensamma arbetsmiljön. 

Mod 
Vi är öppna inför nya tankar och har en vidsynthet inför det obekanta. Vi vågar ta 
ställning/komma till beslut och att handla efter läge. Vi kommunicerar rakt och ärligt 
med respekt för varandras uppgifter. Vi bidrar till öppet klimat och motarbetar alla 
former av trakasserier. 

Fantasi 
Vi har kreativitet, hopp och framtidstro. Vi har fonnåga att se möjligheter. Vi har 
förmåga till anpassning och förändring efter rådande omständigheter. 

Hållbar utveckling -Agenda 2030 
FN antog 2015 nya globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030. Världens länder har 
åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agenda 2030 
har större fokus på hur social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet hänger ihop 
jämfört med tidigare mål. Agenda 2030 framhåller även vikten av att de globala och 
lokala utvecklingsmålen möts. Lokala aktörer, som exempelvis kommuner, är nu än 
mer betydelsefulla för att uppnå målen. 

Vimmerby kommun ska verka för att de globala målen nås och driva på klimat- och 
energiarbetet i kommunen och för att det integreras i de egna verksamheterna. 
Vimmerby kommun ska dessutom föra en dialog med civilsamhället i strävan mot att 
nå målen och i en allt högre grad samarbeta med näringsliv, föreningar och 
medborgare kring hållbar utveckling. 

Barnkonventionen 
FN:s konvention om bamets rättigheter- Barnkonventionen- innehåller bestämmelser om 
mänskliga rättigheter för barn. Astrid Lindgren förekom Barnkonventionen med ungefar 50 
år genom sitt författarskap i vilket hon ständigt förde bamens talan. Det faktum att Astrid 
Lindgren har en naturlig koppling till Vimmerby gör kommunen unik i barnrättsfrågor och 
innebär att kommunens arbete med barnkonventionen blir extra viktigt. Barnkon

ventionens mål är att barn och unga ska få möjligheter till inflytande och vara en del 
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av beslutsprocesser i frågor som berör deras vardag och utgår från följande 

portalparagrafer: 

• Inget barn får diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, 
funktionshinder eller andra liknande skäl 

• Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla 
åtgärder som rör barn och unga 

• Barn och unga ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna 
förutsättningar 

• Barn och unga ska ges möjlighet att framföra och få respekt för sina åsikter i 

frågor som berör dem 

Vimmerby kommuns avsiktsförklaring beträffande stärkt lokal 
attraktionskraft 
I juni 2016 undertecknade Vimmerby kommuns samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige en avsiktsförklaring i syfte att ena politiken i arbetet med att 
stärka Vimmerby kommuns attraktionskraft genom att alltid fokusera på Vimmerby 

kommuns bästa genom att: 
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• Att vi har insikt om att tillit, tolerans och högt socialt kapital stärker den 
lokala attraktionskraften 

• Att respektera olika uppfattningar men att sträva efter ett samspel för 
Vimmerby kommuns bästa 

• Att arbeta för att öka tilliten och förtroendet inom den politiska organisationen 
i Vimmerby kommun för att med ett gott anseende kunna möta övriga parter 
i samhället i samarbetsfrågor 

• Att arbeta för ett långsiktigt, planerat och hållbart utvecklingsarbete i dialog 
med näringsliv, föreningsliv och medborgare 

• Att stolta vara ett föredöme och företrädare för Vimmerby kommun utifrån 
värdeorden ansvar, mod och fantasi 



Ingen strategi är bättre än sitt 
genomförande 
Utvecklingsavdelningen har uppdraget att utarbeta en sociallokal utvecklings
strategi för Vimmerby kommun. strategin ska vara vägledande och stödjande för 

Vimmerby kommuns verksamheter och inspirerande för näringsliv, föreningsliv och 
medborgare med flera och avses att genomföras i samarbete mellan samhällets olika 

parter. 

Konkretisering 
Den sociala lokala utvecklingsstrategin är övergripande och kräver en konkretisering 
för att genomföras. Den ska brytas ner i handlingsplaner med mätbara mål av 
Vimmerby kommuns nämnder som ska vara drivande i genomförandet och ansvara 
för den operativa insatsen. 

Dialog och utvärdering 
För att löpande säkerställa att beslut och handlingar sker i linje med strategins 
intentioner ska den sociala lokala utvecklingsstrategin årligen diskuteras i 
kommunfullmäktige och på ett strategiskt möte där allmänheten deltar. 

Uppföljning 
Kommunstyrelsen kommer att ansvara för uppföljning av strategiarbetet i dess 
helhet. Det innebär att revidera strategin som bedöms göras vid behov eller minst 
vartannat år, följa upp handlingsplaner och måluppfyllelse och kontinuerligt förbättra 
Vimmerby kommuns utvecklingsarbete. Det är viktigt att i uppföljningen hålla i ihop 
arbetet mot det övergipande målet- Skapa goda förutsättningar for att ständigt 
stärka Vimmerby kommuns attraktionskraft och tillväxt via ökad samverkan och 
långsiktigt planering- och att verka för att bibehålla de nätverk som skapats i 
processen med strategin och om möjligt utveckla fler. Utvecklingsavdelningen ska 
även ha en samordnande roll för analyser, återkoppling och ideutveckling om frågor 

med relevans för strategin. 
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Tillsammans gör vi det som bär och 
håller 
Den sociala lokala utvecklingsstrategin ska leda till att vi som lever och verkar i 
Vimmerby kommun känner oss stolta över och blir bärare av det som sker i 
kommunens utvecklingsarbete. strategin ska generera en bred insikt om betydelsen 
av samverkan och ge medborgama möjlighet att bidra till kommunens utveckling. Vi 
ska känna oss trygga i det hållbara arbetssätt som strategin medför. Vi ska gå mot en 
förbättrad attityd och en mer positiv välkommnande kultur i Vimmerby kommun och 
ha förståelse för att ansvaret är gemensamt. Vi ska via stärkt lokal attraktionskraft 
tillsannnans på bästa sätt ta vara på våra möjligheter. 
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stödjande dokument 
Följande dokument har funnits med i processen för att arbeta fram ett förslag till 
sociallokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun: 
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• Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 
• Lokal utvecklingsplan 2012 
• Översiktsplan ÖP 2015 
• Vision och övergripande mål för Vimmerby ko mun 2012-2022 
• Landsbygdsberedningens förslag tilllandsbygspolitiskt program 2014-2018 
• Turismstrategin- Astrid Lindgrens Vimmerby 2014 
• Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län RUS 2012-2020 
• Medborgarundersökning 2013 
• Ledarskapspolicy Vimmerby kommun2017 
• styrmodell för Vimmerby kommun 2012 
• Rapport politisk avsiktsförklaring för sociallokal utvecklingsstrategi för 

Vimmerby kommun 2016 



lfE Vimmerby lgoo kommun 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (26) 
Sammanträdesdatum 

2017-08-23 
Barn- och utbildningsnämnden 

Protokolijusterare 

BUN § 123 Dnr 2017/102/140 

Sociallokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun (SLUS) -
yttrande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen lämna yttrande 
enligt fårslag beträffande sociallokal utvecklingsstrategi får Vimmerby kommun 
med tillägget att utvecklingsområde 4 ska fårtydligas enligt ftiljande: 
Kulturgarantin är ett sätt att ge barn och unga, oavsett kulturell och 
socioekonomisk bakgrund, möjlighet till såväl kulturellt skapande som kulturella 
upplevelser, vilket i sin tur kan bli en grund får att barn och unga på sin fritid 
tar del av kulturella aktiviteter. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott att lämna yttrande i ärendet om sociallokal utvecklingsstrategi får 
Vimmerby kommun (SLUS). Remissvar senast 2017-08-31. 

På uppdrag av kommunstyrelsen driver utveckliugsavdelningen en process via 
projekt SLUS ftir att ta fram en sociallokal utvecklingsstrategi får Vimmerby 
kommun, i syfte att stärka den lokala attraktionskraften. strategin ska vara 
vägledande och stödjande får Vimmerby kommuns verksamheter och 
inspirerande får näringsliv, fåreningsliv och medborgare med flera och avses att 
genomfåras i samarbete mellan samhällets olika parter. Samtliga förvaltningar 
ska vara drivande i genomfårandet och ansvara får sina operativa insatser. 

strategins övergripande mål är att skapa goda fårutsättningar får att ständigt 
stärka Vimmerby kommuns attraktionskraft och tillväxt via ökad samverkan och 
långsiktig planering. Utifrån det övergripande målet lyfts sex utvecklingsområden 
fram. Utvecklingsområdena är viktiga får att skapa de fårutsättningar som krävs 
får att stärka kommunens attraktionskraft som i sin tur påverkar kommunens 
möjligheter att växa och utvecklas. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter berörs i den sociala lokala 
utvecklingsstrategin av samtliga sex utvecklingsområden: 

• attraktiva och hållbara livsmiljöer, 
• kompetens- och arbetskraftsfårsörjning, 
• främja företagsamhet på lika villkor, 
• aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbyggande och inkluderande 

perspektiv, 
• väl fungerande infrastruktur och 
• tillit och socialt kapital. 

l Utdragsbestyckning 
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Sammanträdesdatum 
2017-08-23 

Barn- och utbildningsnämnden 

Protokolljusterare 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
lämna det skrivna yttrandet beträffande sociallokal utvecklingsstrategi för 
Vinnnerby konnnun (SLUS) till konnnunstyrelsen. 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande yttrande: 

Utvecklingsområde l: Attraktiva och hållbara livsmiliöer 
Det är viktigt att det framgår att kommunen erbjuder verksamheter som utvecklar 
trygga, välmående barn och elever med goda studieresultat. Det behöver framgå 
att det i Vimmerby finns en övergripande politisk prioritering där ändamålsenliga 
lokaler och psykosocialt välbefinnande för såväl barnielever som medarbetare är 
i fokus och att det är ett starkt bidrag till kommunens attraktionskraft. 

Utvecklingsområde 2: Kompetens- och arbetskraftsförsörjning 
Vuxenutbildning och Campus behöver lyftas fram i dokumentet. 
I texten behöver det göras ett tillägg där det framkommer att det inte bara erbjuds 
eftergymnasiala utbildningar anpassade efter det lokala näringslivets behov och 
arbetsmarknadens efterfrågan utan även att de gymnasiala utbildningarna i högre 
grad idag anpassas efter dessa behov. 

Utvecklingsområde 3: Främja företagsamhet på lika villkor 
I verksamheterna (både förskola och skola) arbetar man med entreprenörskap 
efter de riktlinjer som barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram "Riktlinjer 
för entreprenöriellt lärande och kontakter med arbetslivet". 
Ur barn- och utbildningsnämndens skolutvecklingsdokument för barn och elever i 
Vinnnerby kommun 2015-2018 kan följande citat användas: 
"Kontakten med arbetslivet är en naturlig del genom hela skolgången. Genom 
lärande möten får både pedagoger, barn och elever veta mer om och lära känna 
arbetslivet i Vimmerby kommun. I samverkan, kunskap och tillväxt möter skola 
och arbetsliv morgondagens behov tillsammans." 

Utvecldingsområde 4: Aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbuggande och 
inkluderande perspektiv 
Det är angeläget att den av fullmäktige antagna kulturgarantin lyfts fram igen. 
Kulturgarantin som den var fram till för ett par år sedan var helt unik i Sverige. 
Det är en framgångsfaktor eftersom den ger alla barnielever som växer upp i 
Vimmerby elever möjligheter att pröva, utveckla och uppleva olika former av 
estetik och kultur. 

Tillägg till utvecklingsområde 4: Kulturgarantin är ett sätt att ge barn och unga, 
oavsett kulturell och sqcioekonomisk bakgrund, möjlighet till såväl kulturellt 
skapande som kulturella upplevelser, vilket i sin tur kan bli en grund för att barn 
och unga på sin fritid tar del av kulturella aktiviteter. 

l Utdmgsbe>tyrkning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (26) 
Sammanträdesdatum 

2017-08-23 
Barn- och utbildningsnämnden 

Protokolljusterare 

Utvecklingsområde s: Väl fungerande infrastruktur 
En väl fungerande infrastruktur i regionen skulle medfora att Vimmerby 
gymnasium blir ett attraktivt val for ungdomar i grannkommunema. 
Digitalisering- Om regeringen beslutar om förslaget till nationella strategier for 
skolans digitalisering är målet att skolan ska vara digitaliserad år 2022, vilket 
kommer ställa stora krav på den digitala infrastrukturen. 

Utvecklingsområde 6: Tillit och socialt kapital 
Insatsfalctorer: att lyfta fram det ambitiösa ledarprogrammet som Vimmerby 
kommun har och som är en av kommunens attralctionskraft. 

Beslutsunderlag 
Bam- och utbildningsforvaltningens tjänsteskrivelse (Id 22427). 
Sociallokal utvecklingsstrategi med sikte på hållbar framtid och stärkt lokal 
attraktionskraft för oss som bor ochfeller verkar i Vimmerby kommun 
(Dnr 2015/000138, id 56945). 
Rilctlinjer for entreprenöriellt lärande och kontakter med arbetslivet, 
(Dnr 2015/000143, id 19684). 

Beslutet ska skickas till 
Näringslivsenheten 

l UtdrogsbestyrkDing 



~Vimmerby m kommun 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 

Sammanträdesdatum 8 (15) 
2017-08-24 

Socialnämnden 

Protokolljusterare 

SN § 72 Dnr2017/159 Kod 739 

Begäran om yttrande beträffande sociallokal utvecklings
strategi för Vimmerby kommun- SLUS 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden ställer sig bakom fårslaget till "Social lokal utvecklings

strategi med sikte på en hållbar framtid och stärkt lokal attraktionskraft" 
(SLUS). 

Ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsen driver utvecklingsavdelningen en process 
via projekt SLUS får att ta fram en sociallokal utvecklingsstrategi får 
Vinnnerby kommun i syfte att stärka den lokala attraktionskraften. 

Vimmerby kommun har mycket goda fårutsättningar får att vara en kommun 
där mä1miskor mår väl och trivs med sina liv. Men som på så många andra 
platser finns utmaningar som exempelvis kompetensfårsörjning, inkludering, 
infrastruktur, bostäder och fåretagsetableringar att hantera. För att möta 
utmaningarna och bättre ta tillvara möjligheterna behöver Vimmerby 
kommun en strategi som anger färdriktningen och ger möjlighet till att skapa 
ett arbetssätt får långsiktigt hållbar utveckling med fokus på samverkan och 
dialog. 

Processen kring att ta fram SLUS :en har varit bred och omfattande i stora och 
små forum där många som bor ochfeller verkar i kommun deltagit. Projekt
ledningen får SLUS har sicrivit fram ett fårslag till strategi som projektets 
styrgrupp/advisory board står bakom. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit beslut om att begära yttrande av 
bam- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden, 
samhällsbyggnadsavdelningen, samtliga partier i kommunfullmäktige samt 
landbygdrådet, pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet Dessutom har projekt 
SLUS i uppdrag att inhämta yttrande från relevanta organisationer och nätverk 
i civilsamhället Yttrandena ska lämnas senast 2017-08-31. 

2017 -l 0-23 ska strategin behandlas av kommunfullmäktige. Dokumentet 
konnner efter remissrundan få en mer tilltalande layout med bland annat med 
bilder. 

1"(2' -



~Vimmerby 
l:gmJ kommun 
Socialnämnden 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-08-24 

Sociallokal utvecklingsstrategi med sikte på en hållbar framtid och stärkt 
lokal attraktionsicraft samt begäran om yttrande. Id 24894. 

Protokolljusterare 

Protokollsutdrag lämnas till 
Projektledare SLUS Carina Östh 
Diariet 

Sidnr 

9 (15) 



Hela Sverige ska leva 
Vimmerby Landsbygdsråd 

Yttrande Projekt SLUS, Vimmerby kommun 

locknevi 2017 08 31-

Vimmerby landsbygdsråd har beretts att yttra sig över Projekt SlUS. Vår uppgift i landsbygdsrådet är 
att i nära kontakt med lokala byalag och sockenföreningar fortlöpande söka engagera boende inom 
kommunens landsbygdsdela r. Följande frågor anser vi särskilt viktiga för en fortsatt lokal utveckling. 

Tillvarata och utveckla boendemöjligheter på landsbygden inom hela. kommunen. Det gäller 
såväl att tillvarata befintlig bebyggelse med underhåll och tillbyggnad som nybyggnation. l 
grunden är det givetvis fastighetsägarens uppgift, kommunen och intresseorganisationer kan 
dock medverka i rådgivning, som idegivare och med tekniska lösningar samt olika 
ekonomiska bidrag/stöd. Det gäller för anläggning av avlopp, energiförsörjning/solpaneler, 
möjlighet till uthyrning (t ex genom Turistbyrån respektive Airbnb). landsbygdsvägarna och 
tillgänglig lokaltrafik med allmänt känd turlista är viktigt. 

liberutbyggnad till alla boende är grundläggande för fortsatt landsbygdsboende, även för 
regelbundet fritidsboende. 
Fullgod mobiltäckning i hela kommu_nen 
Tillgång till öppen WiFi i varje kommundel för tillfälliga besökare för att "ladda" läsplattor 
med data. Platserna kan anges på kommunens hemsida. 
Målmedveten satsning på att säkerställa ochutveckla den lokala servicen i de olika 
kommundelarna. En sådan åtgärd kan vara att etablera så kallade servicepunkter i de mindre 
tätorterna i kommunen. En servicepunkt skall bygga på lokala förutsättningar och kan 
driftmässigt kopplas till den lokala butiken eller annan lämplig plats beroende på lokala 
förhållanden. Servicepunkten ger tillgång till kommunal service, möjlighet att låna dator, 
uppkoppling av egen dator (jmf öppen WiFi ovan) samt inte minst att vara en mötesplats för 
medborgare och företag. 
Vimmerby kommun kan aldrig bli en "egen stat"- vi behöver förutom bra vägar inom 
kommunen också snabba förbindelser med lin köping som med närhet till stockhol m är den 
naturliga huvudorten. 
Fortlöpande dialog och överläggningar mellan kommunledning och företrädare för 
sockenföreningarna/byalagen kring lokala frågor; dels de som de lokala företrädarna vill föra 
fram, dels de som kommunledningen i ett tidigt skede vill informera om och rådgöra kring för 
att uppnå konsensus. 

För Vimmerby Landsbygdsråd 

Carl-Axel Centerstig 



DJURSDALA 
en del av Vimmerbykommun 

Till Vimmerby kommun, Carina Östh 

Från Djursdala samhällsförening 

Yttrande kring förslag på en sociallokal utvecklingsstrategi för 
Vimmerby kommun 
Vi har med stort intresse tagit del av förslaget och ser mycket positivt på kommunens ambitioner 

kring en utvecklingsstrategi och på viljan att kommunicera kring den. 

Det finns mycket bra förslag i strategin och som vi ser det täcker den in det mesta som kan behövas 

för att nå positiv utveckling. Kanske att den rymmer alltför mycket till och med. 

Om man ser på beskrivningen av bakgrunden till att satsningen har dragits igång tycker vi att den är 

för slätstruken. För att skapa intresse och för att få så många som möjligt att ta arbetet på allvar 

borde det faktiskt lyftas att tilliten mellan medborgare och den kommunala organisationen hade nått 

en mycket låg nivå. Inför förarbetet medslusen intervjuades företagare i kommunen som klart 

uttryckte en låg tillitsgrad genetmot politiken. Medborgarundersökningarna såväl 2013 som 2016 

hade en relativt låg svarsfrekvens men signalerar ändå allvaret. Kommunen når inte godkänt på 

frågorna hur medborgarna ser på Vimmerby som ort att leva o bo i, kommunens verksamheter eller 

hur de ser på sitt inflytande. skoldebatten och folkomröstningen som ibland pekas ut som orsaken 

tror vi snarare var ett symptom på en långvarig förtroendekris. 

Så utan att svartmåla eller ge en alltför negativ bild och stämning föreslår vi att det borde talas mer 

klarspråk i inledningen. 

Som mycket involverade i skolfrågan kan vi inte annat än att tycka att landsbygdsskolornas 

bevarande borde tas upp som en möjlighet att nå en hållbar utveckling för hela kommunen. Framför 

allt kanske att tala mer om utveckling än bevarande. 

Det står en del av vikten om integration och att ta tillvara erfarenheter och kompetenser hos 

personer med utländsk bakgrund. Man kan dock konstatera att Vimmerby kommun ligger lågt i 

ranking jämfört med andra kommuner hur väl man lyckas integrera dessa om man ser på segregation 

vad gäller boende. Dessutom är det så att den absoluta majoriteten av elever med utländsk bakgrund 

hamnar i en och samma skola. Här finns mycket att göra. 

Från samhällsföreningen i Djursdala har vi velat dra vårt strå till stacken för att öka integrationen 

genom vår vilja att diskutera möjligheten att ha introduktionsklasser i Djursdala skola men fick nej på 

det förslaget utan större dialog. 

Vi tycker att det är mycket bra att det beskrivs ambitioner att ta tillvara medborgarnas engagemang. 

Det kan bara bli bättre men hitintills tycker vi inte att förslag och försök till dialog, som ligger väl i 

l 



linje med utvecklingsstrategin, tas riktigt på allvar från den kommunala organisationen. Sådana 

positiva tecken på vilja till att lyssna, ha dialog och arbeta fram bra gemensamma lösningar måste 

nog bli verklighet ganska snabbt om strategin ska tas på allvar. 

Till slut tror vi att strategin måste kompletteras med en beskrivning hur arbetet ska implementeras i 
.:-~~~---·----------

kommunen, vilket ansvar förvaltningar m fl ska ha för dess genomförande. Vi tror också att det vore 

bra att det blir klara uttalande om vilka frågor som ska prioriteras i första hand. Allt som står i Slusen 

kan knappast realiseras med en gång. Om inte det blir klarspråk här heller riskerar en i sig positiv och 

ambitiös satsning kanske i stället väcka frustration och besvikelse. 

Från samhällsföreningens sida vill vi till sist, än en gång och trots en del kritik ovan, uttrycka att vi är 
glada för att bli inbjudna till dialog kring s lusen och vi är gärna med i nya diskussioner om konkreta 

utvecklingsinsatser till nytta för hela kommunen. 

Djursdala den 29 augusti 2017 

Claes Junhammar 

Ordförande Djursdala Samhällsförening 
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Jag har blivit ombedd att läsa utvecklingsstrategin för SLUSEN och har funderat en hel del. 
Det är ett gediget arbete, innehåller mycket bra och förtjänar ett stort beröm till Carina och de andra 
som jobbat med detta. SLUS gruppen innehåller många kloka och duktiga människor så där känner 
jag stort förtroende att det blir bra. Alla 6 utvecklingsområden är bra. 

Däremot saknas det tydliga konkreta sake.r:..s.otlU.Jagör!J?. Jag tycker det är där ni nu ska lägga tid och 
fokus. Som ni mycket riktigt påpekar så är det genomförandet, verksta n, som är det viktiga. 
Mitt råd är att fokusera på några få saker som verkligen blir genomförda. 

Kör de projekt där det finns en eller flera bra projektledare som brinner för frågan. Först då går det 
skapa engagemang, glädje och få till ett bra resultat. 

Finns det en bra ide' i teorin men ingen bra som kan/vill köra projektet -låt bli. Ingen kommer bli 
nöjd ändå. 

Till utvecklingsområde 6. Tillit och socialt kapital har jag några kommentarer. 

Det är viktiga frågor men där går ni förbi den stora frågan. Det blir lite av elefanten i rummet. Alla vet 
om den men vill inte prata klarspråk. 
Vimmerbys politiska partier har svårt att hitta människor som vill vara med. Det är ett bekymmer och 
en fråga som vi alla äger tillsammans. Inte dom- utan vi. Nästa år är det valår. Då kommer alla 
partier av marknadsföringsskäl säga, jo vi har många nya namn, även om de inte har det. Frågan 
kommer därför tystas ned men borde egentligen vara viktig. Kanske den viktigaste av alla frågor i ett 
större perspektiv. M.ed må11ga n't'a engagerade människor från alla delar in i politiken så skulle 
behovet av SLUS och alla möjliga råd inte behövas på samma sätt. , ______ _ 

Så hur gör man det? 
Att klaga på SLUSEN som Peter Högberg gjorde tror jag får motsatt effekt. Om nu inte människor 
arbetar politiskt så måste ju ändå detta att engagera sig i SLUSEN, eller liknande, vara seeond best. En 
bättre hållning från politikerna vore att säga typ:- Tack för att du engagerar dig! Vi vill gärna ha med 
dig i vårt parti. Vi har roligt och vi vill åstadkomma si och så osv 

SLUSEN kan hjälpa till att minska bryggan mot politiken. Men självklart måste politikerna själva bjuda 
till. Thomas och Helen är ju med i detta. Kan inte de, utan att blanda i prestige och politiska färger, ge 
aktiva förslag hur vi höjer statusen och intresset för fler att engagera sig politiskt och därmed ta hjälp 
av SLUS arbetet. Jag ser två tydliga fördelar med det. 

l. Politikernas inställning till SLUSEN, som tydligen är varierande, blir bättre om de själva kan se en 
ännu tydligare nytta. 

2. Det blir rätt ingång i frågan och därmed större chans att lycl<as. 
Om det skulle leda till, låt säga, två nya duktiga aktiva människor in i varje parti så skulle det i sig leda 
till många positiva saker och bättre möjlighet att lösa många av de saker som SLUSEN tar upp. 

Kan jag vara till någon hjälp i detta så är jag, i mån av tid, gärna med. 

Åke Hammarskjöld 
Aktiv i fiera föreningar. Exempelvis LRF Vimmerby kommungrupp, Tuna intresseförening mfl 
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2017-05-30 

VISION 
Vimmerby Hockey ska vara regionens mest attraktiva och engagerande förening! 

MISSION 
En målmedveten satsning på både bredd och elit samt ett mervärde för våra intressenter, 
allt baserat på våra värderingar. 

VERKSAMHETSIDE 
Vimmerby Hockey ska ha en verksamhet från barn och ungdom till senior. Föreningen ska 
vara en bredd- och elitidrottsförening. Verksamheten ska bedrivas på ett utvecklande sätt 
för sporten och för föreningens medlemmar. Utvecklingen ska ske fysiskt, psykiskt, socialt, 
kulturellt och organisatoriskt. 

VÄRDERINGAR 
Det är många som på olika sätt bidrar till den verksamhet som bedrivs i Vimmerby Hockey. Vi 
vill skapa och leda en bred social verksamhet där alla samarbetar i en positiv anda. 
Vimmerby Hockeys verksamhet ska medverka till ökad gemenskap där föreningens värdeord 
glädje, gemenskap och utveckling är centrala. 

Vimmerby hockey ska vara en förening och en mötesplats som engagerar idrottsälskare, där 
alla får utvecklas. Vårt klubbmärke Tigern är symbolen för detta. Vi ska vara en förening för 
Vimmerby och regionen att vara stolta över. 

SPORTSLIGA MÅL 2017-2022 
• Ett representationslag i Hockeyallsvenskan med ca 15-20% egna produkter. 

• Serispelande J20- och J18-lag med ca 50-75% egna produkter. 
• Seriespelande ungdomslag i samtliga ålderskategorier. 

• Vidareutveckla samarbete med skola i form av Elevens val och Hockeyprofil i riktning 
mot hockeygymnasium med 7-10 deltagare från varje årskull. 

UNGDOMSHOCKEYNS MÅL 
Föreningen ska fostra goda kamrater såväl på som utanför isen samt utveckla ungdomarna i 
att på ett sunt sätt tänka och agera kring träning, kost men också kring tobak, alkohol, 
droger och dopning. Barn och ungdomar ska känna sig trygga i Vimmerby Hockeys 
verksamhet samt utvecklas på flera plan. 

• Öka intresset för hockey och därmed rekryteringen, Mål ca 25 barn i respektive 
ålderskulL 

• Skapa förutsättningar för fler tjejer att spela hockey i VH. 

• Förse föreningen med egna välutbildade produkter till A-, J20- och J18-lag. 

• Skapa en tydlig utbildning~plan och policy- Tigertråden. 
• Integration- möjliggöra för fler tjejer och killar med utiandsfödda föräldrar att börja 

spela hockey. Mål ca 15% i respektive årskull. 

• Cup- att varje säsong anordna en hockeycup. 
• Camper-utveckla ett koncept, med två camp er per år, som vidareutvecklar 

föreningens ungdomar och attraherar tillresande från andra föreningar. 
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ORGANISATION 
styrelsen ska arbeta i enlighet med gällande stadgar och policydokument samt med 
föreningens och dess medlemmars bästa i fokus. styrelsen ska skapa en tydlighet i uppdraget 
för varje arbetsgrupp och för anställda i föreningen. Målet under femårsperioden är att 
skapa en bättre och tydligare organisation. Ambitionen är att möjliggöra för anställning av 
Klubb-/Sport-/marknadschef. Troligen en kombinerad tjänst initialt. 

SUMMERING 
Tillsammans kan vi skapa en positiv och utvecklingsbar förening med väl fungerande 
verksamhet på alla nivåer. Vi ska ha goda relationer och ett gott samarbete med 
samarbetspartners, förbund och andra föreningar. 

Alla medlemmar i föreningen är ambassadörer för Vimmerby Hockey. Tigern ska bäras med 
stolthet och förknippas med ett gott uppförande såväl på som utanför isen! 

Styrelsen i Vimmerby Hockey 



~ HULTSFREDS 
y KOMMUN 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

KSAU § 144/2017 D nr 2017/100 

Remiss om social lokal utvecklingsstrategi för 
Vimmerby kommun 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar avstå från yttrande om sociallokal 
utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun. 

Sammanfattning 
Vimmerby kommun har en process i syfte att ta fram en sociallokal 
utvecklingsstrategi (SLUS) för att stärka den lokala attraktionskraften. 

Ärendebeskrivning 
Vimmerby kommun har översänt en remiss. Utvecklingsavdelningen driver 
en process via projekt SLUS f'år att ta fram en sociallokal 
utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun i syfte att stärka den lokala 
attraktionskraften. 

Processen kring att ta fram SLUS:en har varit bred och omfattande i stora 
och små forum där många som bor och/eller verkar i kommun deltagit. 

Projektledningen för SLUS har skrivit fram ett förslag till strategi som 
projektets styrgrupp/advisory board står bakom. Därefter har 
kommunstyrelsens arbetsutskott tagit beslut om att begära yttrande av barn
och utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden, 
samhällsbyggnadsavdelningen, samtliga partier i kommunfullmäktige samt 
landbygdrådet, pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet Dessutom har 
projekt SLUS i uppdrag att inhämta yttrande från relevanta organisationer 
och nätverk i civilsamhället 

Den 23 oktober 2017 ska strategin behandlas av kommunfullmäktige. 
Därför önskas eventuellt yttrande senast 31 augusti 2017. 

Beslutsunderlag 
Remiss från Vimmerby kommun om SLUS 

Skickas till 
Vimmerby kmnmun 

Utdragsbestyrkande 



Oskarshamns 
kommun 

§ 167 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2017-08-22 

Dnr KS 2017/000621-2 

Sid 

Önskemål om yttrande beträffande social lokal 
utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun -Yttrande 

Kommunstyrelsens beslut 
Oskarshamns kommun har inget att erinra mot förslaget. 

Ärendet 
Vimmerby kommun har översänt förslag till "Social lokal utvecklingsstrategi med sikte på en hållbar 
framtid och stärkt lokal attraktionskraft" till Oskarshamns kommun för yttrande. 

Beskrivning 

/ 

Det övergripande målet är att skapa goda förutsättningar för att ständigt stärka Vimmerby kommuns 
attraktionskraft och tillväxt via ökad samverkan och långsiktig planering. Förslaget redovisar sex 
utvecklingsområden; Attraktiva och hållbara livsmiljöer, Kompetens- och arbetskraftsförsörjning, 
Främja företagsamhet på lika villkor, Aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbyggande och 
inkluderande perspektiv, Väl fungerande infrastruktur samt Tillit och socialt kapital. 
Insatsområdena är omfattande och kommer att kräva ett stort arbete med att bryta ner och 
konkretisera insatsfaktorerna för att få förståelse och verkan på föreslagen strategi. 

Ärendets behandling 
l ett tjänsteutlåtande, 2017-08-16, från strategi- och näringslivsenheten föreslås att Oskarshamn s 
kommun inte har något att erinra mot förslaget. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingschef Lars Ljung föredrar ärendet. 

Ordföranden ställer proposition på strategi- och näringslivsenhetens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
Önskan om yttrande beträffande social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun- SLUS, 
Vimmerby kommun 
Förslag SLUS remiss 2017-05-24, Vimmerby kommun. 
Tjänsteutlåtande, 2017-08-16, strategi- och näringslivsenheten. 

Skickas till 
Vimmerby kommun 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



Länsstyrelsen 
Kalmarlän 

REMISSVAR 

2017-06-28 

Vimmerby kommun 
Carina.osth@vimmerby.se 

Remissvar - Sociallokal utvecklingsstrategi med sikte på en hållbar 
framtid och stärkt lokal attraktionskraft - för oss som bor och! eller 
verkar Vimmerby kommun 

Vimmerby kommuns dnr. 20151000138140 

l (l) 

400-4684-17 

Länsstyrelsen ser positivt på Vimmerby kommuns initiativ att ta fram en sociallokal 

utvecklingsstrategi (utvecklingsstrategi) för att på bästa sätt kunna ta tillvara på konuuunens 

möjligheter men också för att kunna möta framtidens utmaningar. I utvecklingsstrategier som 

denna ligger ofta utmaningen i att konkretisera och bryta ner översiktliga mål till mätbara mål. 

Det hade varit en styrka om det redan nu hade framgått hur detta arbete ska bedrivas1 
Länsstyrelsen tar gärna del av det fortsatta arbetet med implementeringen av 

utvecklingsstrategin eftersom vi tycker att detta är ett gott kommunalt exempel. I övrigt har 

Länsstyrelsen inga synpunkter på föreslagen utvecklingsstrategi. 

Deltagande 
Beslut att avge detta yttrande har fattats av avdelningschef Eva Brynolf efter föredragning av planarkitekt 
Christian Forssell. 

Handlingen är signerad digitalt och har därr6r ingen namnunderskrift. 

EvaBrynolf 

Postadress 391 86 Kalmar 
Besöksadress Regeringsgatan l 

Christian Forssell 

Telefon 01 O 223 80 00 
Telefax 0102238110 

E-post kalmar@Jansstyrelsen.se 

Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar 



Synpunkter från Miljöpartiet 

H~llbara livsmiljöer är elt begrepp somjag tycker kan utvecklas. T ex skulle vi kunna trycka 
mer på de resurssparande och klimatsmartalösningar som vi behövEr bli bättre på inte bara i 
nybyggnation men också i form av t ex byte vattenledningar somgör att vi slipper läckage av 
grundvatten, bevarande av grönområden i stad och samhällen i kommunen - ren luft och 
koldioxidrenare i form av träd och buskar, en klimatsmart stad är en attraktiv stad for 
barnfamiljer. Texten är så generellt hållen att tolkningsutrymmet blir för stort och det är svärt 
att veta vad som ingår i insatsfaktorerna. -- ·~ 

"Det öppna landskapet bidrar i allra högsta grad till vår lokala attraktionskraft och till en god 
livsmiljö. Vimmerby kommun ska verka för att bevara och värdesätta ett levande och öppet 
landskap." Vi är glada för detta stycke men skulle gärna vilja vetamer-ett exempel på hur 
detta arbete kommer gå till skulle vara på sin plats? Om inte i SLUSen så i något annat 
offentligt dokument som kan komma medborgare ol;lf politiker till del. 

"Effektivisera och höja kvaliteten i Vimmerby kommuns utvecklings och myndighetsroll". 
Extremt viktigt. Jag tycker att det finns en generell bild av missnöje och att det är svärt att få 
hjälp från kommunen. Kanske vi kan underlätta för personer som vill s~arta1öretag? Lyfta 
goda exempel där kommunen har gjort skillnad? 

"Utveclda kulturen till ett strategiskt och dynamiskt tillväxtområde"- fler kollicreta 
exempel behövs för att vi ska tro på detta steg som en möjlighet. Kultur har i många år varit 
den sista prioritering som Vimmerby kommun haft (förutom i skolan). Nu vänder vi 180 
grader och ska satsa. Finns rätt folk och förutsättningar? Vi hoppas på det. 

Bra att ni fick med cykelvägar! 



Till Vimmerby kommun, Carina Östh 

Från Centerpartiet Vimmerby 

Remisssvar kring förslag på en sociallokal utvecklingsstrategi för 
Vimmerby kommun (SLUSEN) 

J Det fiuns mycket bra förslag i strategin och som vi ser det täcker den in det mesta som kan 
!l behövas för att nå en positiv utveckling. 

Vi tycker att det är mycket bra att det beskrivs ambitioner att ta tillvara medborgamas 
engagemang men det gäller också att lyssna och låta alla uttrycka sina åsikter.. Det vi märkt 
när vi informerat om SLUSEN är att många fortfarande inte vet vad det är. Det är viktigt att 
alla blir involverade och förstår syftet. Det är viktigt att målen blir mätbara och konkreta och 
att man ser att projektet leder till något annars blir det lätt att det anses flummigt: Till exempel 
skulle man kunna jobba med översiktsplanen som snart behöver revideras, men även utforma 

en vision för Vimmerby Kommun. 

Svårigheten med strategier är att det lätt blir fina ord i ett dokument som blir hyllvärmare. 
Därför är det viktigt att projektet genomsyrar hela kommunens verksamheter, alla måste med. 

Till sist vill vi säga att vi ställer upp på allt som står skrivet i fårslaget 

1 



R HULTSFREDS B Vimmerby 
V KOMMUN 1!®1 kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-13 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Justerandes signatur 

MBN § 137/2017 Dnr MBN 2017-1127 

Sociallokal utvecklingsstrategi för Vimmerby 
kommun - SLUS 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande förslag på 
ändringar och tillägg: 

Utvecklingsområde 3, stycke 2 bör ändras till följande: Avsikten är att 
skapa goda förutsättningar för tillväxt och stärkt attraktionskraft utifrån 
näringslivets och kommunens perspektiv. 
Att i harmoni med lagstiftningen skapa tillit mellan företagare och 
kommunens utvecklings- och myndighetsrolL 

Hållbar utveckling- Agenda 2030: Här saknas hänsyn till Färdplan 2020 
samt No Oil2030, vilka kommunen redan förbundit sig till. Dessa områden 
bör ingå i detta dokument under hållbar utveckling. 

Sammanfattning 
Utvecklingsavdelningen har begärt yttrande beträffande sociallokal 
utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun- SLUS. 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingsavdelningen driver, på uppdrag av kommunstyrelsen, en 
process via projekt SLUS för att ta fram en sociallokal utvecklingsstrategi 
för Vimmerby kommun i syfte att stärka den lokala attraktionskraften. 
Processen kring att ta fram SLUS har varit bred och omfattande i stora och 
små forum där många som bor och/eller verkar i kommunen deltagit. 
Projektledningen för SLUS har skrivit fram ett förslag till strategi som 
projektets styrgrupp/advisory board står bakom. Därefter har kommun
styrelsens arbetsutskott tagit beslut om att begära yttranden av barn- och 
utbildningsnä1unden, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden, 
sarnhällsbyggnadsavdelningen, samtliga partier i kommunfullmäktige samt 
landsbygdsrådet, pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet Dessutom har 
projekt SLUS i uppdrag att inhämta yttrande från relevanta organisationer 
oeh nätverk i civilsamhället 

Skickas till 
Carina Östh, utvecklingsavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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. Vimmerby 
~ kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-10-03 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

§ 232 Dnr 2017/000446 04 

Delårsbokslut 2017 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
kommunens delårsrapport för 2017-08-31. 

Sammanfattning 
Delårsrapporten 2017-08-31 för kmmnunen innehåller utöver kommunens 
resultat även en sammanställd redovisning för kommunkoncemen. 
Övergripande mål följs upp och väsentliga händelser beskrivs. 

Resultatet 2017-08-31 för kommunen blev +42,6 mnkr och för 
kmmnunkoncemen 
+59,6 mnkr. 
Nämndemas utfalljämfört med 8 månader av budgeten blev +4,6 mnkr. 

Prognosen till årets slut visar ett resultat på+ 30,0 mnkr för Vimmerby 
kommun. Jämfört med budget är detta en positiv avvikelse på 13,0 mnkr. 

Till årets slut beräknas nettoinvesteringarna uppgå till 31, l mnkr. I 
förhållande till 2017 års investeringsbudget på 34,2 mnkr är detta en 
minskning med 3,1 mnkr. 

Delårsrapporten kommer att kompletteras med revisionsberättelse från 
kommunens revisorer till behandling i kommunfullmäktige. 

Vid dagens kommunstyrelse redogör förvaltnings- och avdelningschefer för 
delårsbokslutet Närvarar gör Mattias Karlsson, ekonomichef, Jakob Bank, 
controller, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, Monica Bergh, HR-chef, 
Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, Birgitha Sahlin, barn- och 
utbildningschef, Anette Nilsson, socialchef, Torbjörn Swahn, VD VEMAB, 
Charlotte Ivarsson, controller, Gunilla Andersson, redovisningsekonom, 
Anders Helgee, miljö- och byggnadschef, Tomas Hjelm, controller och 
Cathrin Landholm, controller. 

Sida 1 (2) 



l Vimmerby 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-10-03 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
kmmnunens delårsrapport for 2017-08-31. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2017-08-31 , Id 58288 
Tjänsteskrivelse Mattias Karlsson, ekonomichef2017-09-29 Id 58288 
Socialnämndens beslut 2017-09-21 § 81 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-20 § 136 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Sida 2(2) 



l Vimmerby 
kommun 

Kommunstyrelseförvaltningen 
GA 

Kommunstyrelsen 

TJÄNSTESKRNELSE 
201 7-09-29 
Diarienummer 2017/000446 
Id 58288 

Delårsrapport 2017-08-31 för Vimmerby kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1(1) 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunens delårsrapport för 2017-08-31. 

Ärendet 
Delårsrapporten 201 7-08-31 för kommunen innehåller utöver kommunens resultat även en 
sammanställd redovisning för kommunkoncemen. Övergripande mål följs upp och väsentliga 
händelser beskrivs. 

Resultatet 2017-08-31 för kommunen blev +42,6 mnkr och för kommunkoncernen 
+59,6 mnkr. 
Nämndemas utfall jämfört med 8 månader av budgeten blev +4,6 mnkr. 

Prognosen till årets slut visar ett resultat på +30,0 mnkr för Vimmerby kommun. Jämfört med 
budget är detta en positiv avvikelse på 13,0 mnkr. 

Till årets slut beräknas nettoinveste1ingama uppgå till 31,1 mnkr. I förhållande till2017 års 
investeringsbudget på 34,2 mnkr är detta en minskning med 3,1 mnkr. 

Delårsrapporten kommer att kompletteras med revisionsberättelse från kommunens revisorer 
till behandling i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2017-08-31, Id 58288 

Mattias Karlsson 
Ekonomichef 

Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 8 1 Vimmerby Besök: Slångågatan 28 
Telefon: 0492-76 90 00 Fux: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vinm1crbv.se Webbp/ats: W\\'\\.vimmerby.se 

Orgcmisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0 
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VIMMERBY KOMMUN, DELARSBOKSLUT 170831 

Fakta om Vimmerby kommun 

1 

Vimmerby ligger i nordligaste delen av Kalmar län på grän
sen till Östergötland. 
Vi har ungefär lika långt till Stockholm, Göteborg och 
Malmö - mellan 300 till 350 km. 
Strax utanför staden rinner Stångån som är en av få större 
vattendrag i Sverige som rinner norrut. Stångån har under 
många århundraden varit en viktig transportled. 

Vimmerby är en av Sveriges äldsta städer. Från 1350 
finns det dokument som omnämner stadens sigill men vi 
vet att platsen har varit bebodd långt tidigare. En stor vi
kingatida gravplats i staden är ett tydligt tecken på det. 

Redan tidigt var Vimmerby känt för sitt hantverk och sina 
marknader. Framgångarna var till stor förtret för många 
omgivande städer och därför drogs Vimmerbys stadsrättig
heter in av Gustav W asa år 1532. Det dröjde nästan 70 år 
innan staden återfick sina rättigheter av Carl IX. Det är 
därför som det finns ett C för Carelus och den romerska 
siffran IX i Vimmerbys stadsvapen. 

Marknader vet man har pågått sedan 1500-talet. Då Carl 
IX gav tillbaka stadsrättigheterna år 1604 skrevs det in i 
privilegiebrevet att staden årligen skulle hålla tre mark
nader. Den traditionen fortlever ännu idag. Marknader och 

oxhandel är två näringsgrenar som satt sin prägel på sta
den och gjort den känd vida omkring. Nämnas kan att mel
lan åren 1727 och 17 46 levererade Vimmerbys borgare 
28 459 oxar enbart till Stockholm. 

Ar 1862 bildades de kommuner som sedan blev Vimmerby 
kommun. De äldsta landskommunerna var relativt små 
och hade ofta samma gränser som socknen. Under stor
kommunsreformen på 1950-talet slogs flera av de små 
kommunerna samman till större enheter. storkommunerna 
slogs år 1971 samman till nuvarande Vimmerby kommun. 

Astrid Lindgren , Sveriges mest älskade barnboksförfattare 
föddes 1907 på gården Näs i Vimmerby. Det var på går
den Näs som hon klättrade i sockerdricksträdet och lekte i 
snickerboa. Det var här hon hoppade i hö och lyssnade till 
sagor i Kristins kök. Idag är Näs ett kulturcentrum som 
lockar tusentals besökare varje år. Besöksnäringen har 
vuxit starkt i Vimmerby kommun under de senaste åren 
och en stark dragningskraft är Astrid Lindgrens Värld som 
varje år lockar nästan en halv miljon besökare. 

Vid årsskiftet 16/17 bodde det 15 636 personer i Vim
merby kommun , fördelat på 8 029 män och 7 607 kvinnor. 
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Vimmerby kommuns organisation 

3 

Vimmerby kommun är en av Sveriges 290 kommuner 
och är en politisk styrd organisation. De förtroende
valda har huvudansvaret för den kommunala verksam
heten. 
Under mandatperioden 2014-2018 styrs kommunen av 
en politisk koalition bestående av Socialdemokraterna 
(S) och Moderaterna (M). största oppositionsparti är 
Centerpartiet (C) som innehar oppositionsrollen. 

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i 
kommunen och det är kommunens invånare som utser 
vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunfullmäk
tige. Det gör vi i det allmänna valet var fjärde år. Kom
munfullmäktige utser sedan styrelser och nämnder. De 
ska sedan leda och samordna kommunens verksam-

Kommunstyrelseförvaltning 

Kommunstyrelseförvaltningen är kommunens centrala 
förvaltningskontor. 
Kommunstyrelseförvaltningen har det yttersta ansvaret för 
att ta fram underlag för politiska och ekonomiska beslut. 

Avdelningarna inom kommunstyrelseförvaltningen är: 
- administrativa avdelningen 
- ekonomiavdelningen 
- HR-avdelningen 
- samhällsbyggnadsavdelningen 
- utvecklingsavdelningen 

Socialnämnd 

Socialnämnden ansvarar för kommunens samlade social-
tjänst. 

Ansvarar bland annat för: 
- hemtjänst, trygghetslarm och matdistribution 
- hemsjukvård och rehabilitering 
- ekonomiskt bistånd och rådgivning 
- anhörigstöd 
- vård av barn och ungdom 
- stöd och vård vid missbruk 
- familjerättsliga frågor och familjerådgivning 
- stöd till personer med funktionsnedsättning 
- ärenden om alkoholservering samt försäljn ings-
tillsyn 

- kommunens mottagande av flyktingar och 
integrationsarbete 

heter och bereder även ärenden till kommunfullmäktige. 

l förvaltningarna utförs det arbete som den politiska 
organisationen beslutat om. Förvaltningarna består av 
tjänstemän. En förvaltning lyder oftast under en nämnd 
men kan också lyda under kommunstyrelsen. 

Inom kommunens organisation hittar du också ett antal 
kommunala bolag som ansvarar för sina specifika om
råden. 

l dag är vi ungefär 1500 personer som på ett eller annat 
sätt arbetar inom den kommunala organisationen eller 
inom kommunens bolag. 

Barn- och utbildningsnämnd 

Barn och utbildningsnämnden har ansvar för alla utbild-
ningsfrågor. Inom nämndens ansvarsområde bedrivs 
även svenska för invandrare och samhällsorientering. 

Verksamheten består av: 
-förskolor 
- grundskolor 
- fritidshem 
- grundsärskola 
- gymnasieskola 
- vuxenutbildning 

Miljö- och byggnadsnämnd 

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd, en ge-
mensam nämnd mellan två kommuner. 

Arbetar med: 
- miljö- och hälsoskydd 
-livsmedel 
- bygglov 
- planer 
- kartor och mätningar 
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Vimmerby kommuns samverkan med andra kommuner 

Kommunalförbundet ITSAM Kommunalförb.Sydarkivera Gemens. hjälpmedelsnämnd 

Ansvarar för den kommunala IT- Gemensamt digitalt arkiv med vissa Samverkan med övriga kommuner i 
verksamhet i de sex medlemskommu- kommuner i Småland, Blekinge och Kalmar län kring tekniska hjälpmedel. 
nerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Skåne. Säte i Kalmar. 
Ydre, Atvidberg , och Ödeshög. Säte i Alvesta. 
Säte i Kinda. 

Gemensam inköpscentral Operativ ledningsfunktion Överförmyndare i samverkan 

Medlemskommuner är Hultsfred, Vimmerby och Hultsfred samverkar Medlemskommuner är Kinda, Vim-
Högsby, Mönsterås Oskarshamn, Vim- genom en gemensam operativ led- merby, Ydre och Atvidaberg . 
merby och Västervik. ningsorganisation. Säte i Vimmerby. 
Säte i Västervik. 

Kommunala bolag 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB är moderbolag i en koncern som består av tre dotterbolag och två dotter
dotterbolag. Vimmerby kommun Förvaltnings AB ägs till 100 % av Vimmerby kommun. 

l Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

l l 
Vimarhem AB Vimmerby Energi & Miljö AB l l Vimmerby Fibernät AB l 

l l 
Vimmerby Energiförsäljning AB Vimmerby Energi Nät AB 

En dag på jobbet hos Vimmerby Energi & Miljö AB 

4 
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Dammen Gullringen 

Social Lokal Utvecklingsstrategi 
Tillväxtverket har utsett tio kommuner som ska utveckla arbetssätt och metoder för att stärka kom
munens attraktionskraft. Vimmerby är en av dessa kommuner. Genom projekt SLUS, social lokal 
utvecklingsstrategi, har Vimmerby kommun en unik möjlighet att tillsammans med medborgare, 
företagare och föreningsliv, öka den. lokala stoltheten för kommunen. 

Målet med projekt SLUS är att stärka Vimmerby kom
muns attraktionskraft genom långsiktig hållbar plane
ring som sker i samverkan. Under början på år 2016 
jobbade projektet fram en politisk avsiktsförklaring. l 
juni 2016 undertecknades dokumentet av samtliga poli
tiska partier som ingår i Vimmerby kommunfullmäktige. 
Den politiska avsiktsförklaringen var ett viktigt steg för 
att skapa förutsättningarna för samarbete, tillit och tole
rans. Det vill säga: Socialt kapital. 

l projekt SLUS finns en styrgrupp med representanter 
från olika delar av samhället: medborgare, föreningsliv, 
politiker och tjänstemän 

Projekt SLUS finansieras genom medel från Tillväxtver
ket och Regionförbundet Vimmerby kommun bidrar 
med personaltid. Projektet pågår till och med 31 de
cember 2017. 



Projekt SLUS januari- augusti 2017 

Projekt SLUS - social lokal utvecklingsstrategi - löper 
på enligt plan och är nu inne på sitt andra år. Projektets 
syfte är att skapa en långsiktig plan och arbetssätt för 
hållbar utveckling i Vimmerby kommun med tyngdpunkt 
på stärkt lokal attraktionskraft. 

Under våren har projektets fokus varit att kommunicera 
och diskutera utvecklingsområden och insatsfaktorer. 
Detta har skett i stora och små forum där många av oss 
som bor och/eller verkar i Vimmerby kommun deltagit. 
Såväl politiker och tjänstemän som näringsliv och före
ningsliv och inte minst medborgare i varierande åldrar 
har deltagit i processen kring mål och insatsfaktorer. 
Projektet har under perioden bland annat medverkat vid 
kommunfullmäktige ett flertal gånger men även arran
gerat ett stort strategiskt möte där cirka 200 personer 
diskuterade möjligheter och utmaningar i Vimmerby 
kommun. 

Under april månad arbetade projektet främst med att 
sammanställa alla synpunkter för att därefter skriva 
fram ett förslag till en sociallokal utvecklingsstrategi 
(SLUS). 

VIMMERBY KOMMUN, DELARSBOKSLUT 170831 

Detta förslag skickades i slutet av maj ut på remiss till 
bland andra de politiska partierna i Vimmerby kommun
fullmäktige, nämnder och samverkansråd inom Vim
merby kommun, företrädare för olika bransch- och in
tresseorganisationer och grannkommuner. Remissrun
dan pågår fram till 31 augusti. l oktober tar kommunfull
mäktige beslut beträffande SLUS. 

Projekt SLUS har under våren även arbetat med filmer 
för att skapa och förstärka en så kallad vimmerbyanda 
-det sociala kapitalet. Filmerna kommer att publiceras 
under hösten. 

l övrigt har nätverken inom projekt SLUS haft ett flertal 
möten för fortsatta diskussioner om utveckling och till
växt och en så kallad bygdetur har genomförts i Frö
dinge. Inom Vimmerby kommuns interna verksamhet 
har ledarna tagit del av föreläsning och medverkat i 
workshop beträffande tillit och tolerans. 

Projektet pågår och beräknas vara klart till årets slut. 

6 
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Ekonomisk översikt 

Delårsbokslutet avser tiden januari-augusti 
2017. 

Efter åtta månader har eget kapital ökat med 42,6 
mnkr. Verksamhetens nettokostnader inklusive 
pensioner och avskrivningar har ökat med 28,2 mnkr 
i jämförelse med samma period föregående år. 

Vimmerby kommuns intäkter för skatter och statsbi
drag har ökat med 42,8 mnkr jämfört med samma 
period föregående år. 

l prognosen för hela 2017 beräknas eget kapital öka 
med 30,0 mnkr. Summa nämnder visar i prognosen 
ett driftunderskott jämfört med budget på 15,5 m n kr. 
Den största avvikelsen mot budget prognostiserar 
barn- och utbildningsnämnden med ett underskott 
om 13,5 mnkr. 

Summa skatter och statsbidrag beräknas till årets 
slut bli 9 mnkr högre än budget. 

Finansiella intäkter och finansiella kostnader beräk
nas till årets slut bli 5 mnkr respektive 5 mnkr bättre 
än budgeterat. Det vill säga, summa finansnetto 1 O 
mnkr, bättre än budget. 

2017 års investeringsbudget är fastställd till 34,2 
mnkr. Under årets 8 första månader uppgår nettoin
vesteringarna till 15,1 mnkr och till årets slut beräk
nas nettoinvesteringarna uppgå till 31,1 mnkr. 

Två strategiskt viktiga frågor, som också kommun
styrelsen arbetar aktivt med, är att Vimmerby kom
mun ska vara en attraktiv arbetsgivare och locka till 
sig den bästa kompetensen samt planera och ta 
fram förslag till finansiering av framtida in\(esteringar. 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelseförvaltningens uppgift hand
lar till stor del om att stötta processer för att 
övriga förvaltningar med kärnuppdrag ska bli 
framgångsrika i sina uppdrag. 

Inom kommunstyrelseförvaltningen finns avdelningar 
för personalfrågor, ekonomi och administration samt 
samhällsbyggnadsavdelning och utvecklingsavdel
ning. Ett uppdrag finns också på att förvaltningen 
ska samordna arbetet med att utveckla en ännu mer 
sammanhållen, effektiv och flexibel kommunkoncern . 

Viktiga händelser under årets första åtta måna
der 

Vimmerby kommun har under 2017 arbetat vidare 
inom en rad olika utvecklingsområden t.ex. så har 
projektet "Stärkt lokal attraktionskraft" kallat SLUS 
kommit igång på allvar. Kärnan i arbetet är att för
bättra förtroendet och tilliten inom kommunen. För 
det krävs möten och fördjupande dialoger för att 
stärka relationerna mellan medborgare, företagare, 
föreningslivet och kommunen. 

stort fokus finns på de viktiga infrastrukturfrågorna. 
Det handlar om både vägar men också tåg såsom 
tillgång till fiber. När det gäller fiber har aktiviteten 
varit låg från kommunens sida under 2017. Istället 
har vi arbetet med interna processer för att rigga en 
organisation inom kommunkoncernen som framöver 
kan förbättra leveransen. Under början av 2017 gick 
en förfrågan ut till företagare på södra industriområ-



det. Intresset var dock svalt så beslutet blev att av
vakta med någon vidare satsning där. 

Under våren lämnade kommunen Kulturkvarteret NÄS 
till ny ägare. Processen var komplex och snårig innan 
allt satt på plats. Nu är beslutet taget av kommunfull
mäktige och överlag uppfattar vi att alla är vi nöjda md 
uppgörelsen. 

En grupp som vi benämner som bostadsförsörjnings
gruppen har arbetat med att sammanställa ett material 
som visar på områden och mark där bostäder kan 
byggas. Kommunstyrelsen arbetsutskott har precis 
innan sommaren gett ett antal detaljplaneuppdrag. 

Stor efterfrågan kring industrimark på CEOS. l dag har 
vi fler intressenter än vad vi har tillgång att erbjuda. 
Förhoppningen är någon snart väljer att bygga på 
Krönsmon som nu är det alternativ som finns. Där 
kommer för övrigt detaljplanen att ändras för en del av 
området så att den även tillåter handel. 

VIMMERBY KOMMUN, DELARSBOKSLUT 170831 

Vimmerby fortsätter att växa som evenemangstad. Nu 
kan vi även lägga till Diggiloo tilllistan som varit här 
för första gången och det har också blivit klargjort att 
Vimmerby får anordna novemberkåsan under 2018. 

Efter sommaren 2017 tar rekryteringsarbetet vid där vi 
ska finna vår nästa utvecklingschef. Samtidigt finns en 
förstudie framtagen kring hur vi i Vimmerby ska till
skapa ett kontaktcenter i syfte att blir mer tillgängliga 
för våra medborgare och företagare. 

Inom området att förstärka att vi blir en ännu mer 
"attraktiv arbetsgivare" har vi arbetat vidare inom ra
men för ett ESF projekt med att få bukt med sjukfrån
varon. 
Fortsatt stort fokus på kompetensförsörjning och ar
betsmiljö. satsningen på ledarskapsprogram för alla 
kommunens chefer fortlöper enligt plan. 
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Kommunstyrelseförvaltningen, fortsättning 
från föregående sida 

Investeringar 

Av den beviljade totala investeringsramen för 2017 på 
34,2 mnkr kommer enligt prognos till årets slut att reali
seras 31,1 mnkr. Det innebär att 91% av de föreslagna 
investeringarna kommer att genomföras till årets slut. 
Utfall för investeringarna per augusti 15,1 m n kr. 

Två av investeringsposterna kommer inte att bli av. 
Släckbilen till räddningstjänst budgeterad till 4,2 mnkr 
kommer att ske under våren 2018. 
Arbetena för garantiåtgärder på det nya äldreboendet 
kommer inte att avslutas under 2017. Istället avslutas 
det 2018 när utbetalning av kvarhållna garantipengarna 
på 2,5 mnkr kommer att betalas ut. 

Sammanfattande kommentarer kring det ekono
miska utfallet januari - augusti, jämförelse med fö
regående år 
(Centrala förvaltningen) 

Utfallet 170831 för den centrala förvaltningen är 29 858 
tkr medans utfallet 160831 var 34 477 tkr. Den högre 
kostnaden föregående år beror på nedskrivningar som 
gjordes i samband med försäljningen av Kulturkvarteret 
Astrid Lindgrens Näs AB på 4 500 tkr. 

Sammanfattande prognos för helåret 
(Centrala förvaltningen) 

Prognosen för 171231 visar ett utfall på -49 440 tkr och 
det är en kostnadsökning sista tertialet med 19 576 tkr. 
De förväntade ökade nettokostnaderna beror på ökade 
lönekostnader med 7 663 tkr, kostnader för köpta tjäns
ter från ltsam samt övriga kostnader som t ex posttjäns
ter, kompetensförsörjning , rehabilitering, strategisk an
nonsering, energirådgivning, bredbandsutbyggnad 
samt upphandlingskostnader. 

K villehult 
Foto: Ann-Louise Glader 

Mål Måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen ska bedriva sin verksamhet inom 
angiven budgetram 

Kommunstyrelsen ska arbeta för att ha tjänster av 
hög kvalitet 

Utfall i förhållande till budget 100 % 

80 % av medborgarna ska känna sig nöjda med 
helheten. Mätning ej genomförd. 

Kommunstyrelsen ska arbeta för att utveckla medar- 95 % ska vara nöjda med ledarskapet. 
betarskapet Mätning pågår. Medarbetarenkät utskickad 

Kommunstyrelsen ska arbeta för en minskad energi- Lägre än förra året. 
förbrukning inom kommunens verksamheter Mätning ej genomförd. 

Valnämnden 
l varje kommun ska det finnas en valnämnd med ansvar för att planera och genomföra allmänna val 
till riksdag, landsting och kommun samt till Europaparlamentet Valnämnden ansvarar också för att 
planera och genomföra folkomröstningar och eventuella extra val till fullmäktige. 

Under de första åtta månaderna har det inte va rit någon verksamhet. Valarbetet inför valet 2018 kommer igång från 
och med september i år och valnämnden beräknas ha två sammanträden under hösten. Budgeten beräknas hålla. 
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Våra medarbetare 
Vimmerby kommun är största arbetsgivaren i kommunen med 1.317 tillsvidareanställda medarbe
tare. Kompetensförsörjningsfrågan har kommit alltmer i fokus och frågan om att vara en attraktiv 
arbetsgivare är hela tiden i centrum. 

Kompetensförsörjningsfrågan är i ständig fokus och har 
så även varit hittills under 2017. l en vardag där det 
finns vissa svårigheter med att rekrytera kompetent 
personal till olika befattningar är frågan allt viktigare att 
ha i fokus. 

Vimmerby kommun har som övriga delar i Sverige haft 
ett stigande sjuktal och under ett antal år har det varit 
stort fokus på detta område samt vad som är orsakerna 
till denna ökning. Vi har genomfört en kartläggning av 
orsakerna till sjukfrånvaron och kunnat jobba fokuserat 
med frågan. Vi har sett att psykisk ohälsa är den största 
sjukfrånvaroorsaken och har haft flera föreläsare inne 
för att höja kompetensen hos cheferna kring vad som är 
varningstecken och vad de kan göra för tidiga insatser. 

Vi ser en minskning av sjuktalen från mars och framåt. 

HR-avdelningen fortsätter att utbilda chefer fyra gånger 
per år i arbetsrätt, löneöversyn, rekrytering och rehabili
tering. Under året har vi också utbildat nya chefer i de
ras arbetsmiljöansvar samt befintliga chefer i de nya 
arbetsmiljöreglerna och våra nya rutiner för det syste
matiska arbetsmiljöarbetet 
Vårt omfattande ledarutvecklingsprogram som samtliga 
chefer deltar i fortsätter och det är en viktig del i kom
munens arbete. 
Likaså fortsätter Ledarutveckling över gränserna där 
kommunen återigen skickat tre medarbetare på utbild
ning. 

Kompetensförsörjning 

Vimmerby kommun har haft ett ökat antal tillsvidarean
ställda under de senaste åren, även andelen heltidsan
ställda har ökat. Under 2017 har andelen vikariat och 
allmän visstidsanställningar ökat 

Vimmerby kommun har som många av landets reste
rande kommuner vissa svårrekryterade grupper, bland 
annat behörig förskollärare och lärare, skolledare, soci
alsekreterare samt andra tjänster som kräver en viss 
expertkompetens som exempelvis byggnadsingenjör. 

Vi jobbar på många olika sätt med kompetensförsörj
ningsfrågan och den är ständigt i fokus. För att få ännu 
större tyngd på frågan kommer det under 2017 startas 
upp ett Kompetensförsörjningsprojekt där syftet är att få 
ett gemensamt synsätt på hur vi kan attrahera nya 
medarbetare, få medarbetare att stanna och hur vi job
bar med vårt arbetsgivarvarumärke. 

Arbetsmiljö 

Den totala sjukfrånvaron var vid 2016 års slut 7,13 % 
och efter 8 månader 2017 är den 6,34% 
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Utvecklingsavdelningen 
l utvecklingsavdelning ingår verksamheterna kultur och fritid, folkhälsa och ungdomsverk
samhet, näringsliv och en liten del turism. 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

Näringslivsenheten har under de åtta första månaderna 
av året haft stort fokus på projektet SLUS. Uppdatering 
för LOTS verksamhet pågår löpande för befintliga före
tagslotsar. Vi genomförde Midnattssolsrallyt i samar
bete med KAK och för första gången arrangerades Dig
giloo i Vimmerby 23 juli på Ceos i samarbete med Vim
merby kommun, föreningslivet och näringslivet. 
God morgon Vimmerby som leds av Patric Engqvist, 
gästades bland annat av Hans Linner, Maria Carlsson 
och Eva Röse. Samtliga tomter på Ceos är tingade. 
Arbetet med projektet "Nyanlända företagare" som bör
jade i slutet av 2016, fortsätter även 2017. 
Patrik Kinnbom avslutade sin tjänst som chef för 
utvecklingsavdelningen sista augusti. 

Kultur och fritid har under året varit engagerade i frågor 
kring avtal och förenings- och fritidsfrågor. Bland annat 
färdigställandet av fotbollsanläggningen Ceos. 
Vår fritidssamordnare arbetar för att stärka arbetet med 
fritids- och anläggningsfrågor. Arbetet med Mötesplat
serna går vidare. Under försommaren har kultur- och 
fritidsenheten gjort förberedelser inför den genomlys
ning av föreningsbidrag och anläggningar som Ernst & 
Young ska genomföra under hösten. Under våren och 
försommaren besöktes föreningar i Storebro, Frödinge, 
Rumskulla och Locknevi. 

l samband med stadsmuseet Näktergalens vårutställ
ning Livet på landet, arrangerade museet en föreläs
ning med filmaren och författaren Peter Gerdehag som 
fick stor publik. Arrangemanget gjordes i samarbete 
med Vimmerby folkhögskola. 

Ett aktivt läsfrämjande arbete har bedrivits på biblio-

teket, för både unga och äldre. Biblioteket har fortsatt 
att fokuserat mer på att arbeta med de nyanlända och 
asylsökande och köpt in litteratur. Under våren genom
fördes Lässurr för färskoleklass och Bokbiten med års
kurs 3. Båda ingår i kulturgarantin. Under året arrange
rar personalen utställningar på biblioteket. Under som
maren var temat Astrid Lindgren. 

, 

f 

Inom Globträdsmodellen har en träff genomförts där 
unga möter beslutsfattare. Globträdsmodellen ska ut
vecklas och diskussioner förs om förändringar under 
hösten. l sommar har återigen ca 150 ungdomar haft 
kommunalt sommarjobb. l Källängsparken har Fabriken 
haft verksamhet hela sommaren och förra årets turne 
"Fabriken on Tour" upprepades med gott resultat. Fabri
kens kafeverksamhet utvecklas som ett led i att bli en 

Utfall Progn 
Mål Måluppfyllelse 170831 171231 
r----------------------------------r--~~~---------------------------
En ekonomi i balans God ekonomisk hushållning för att kunna driva 

verksamheten inom den tilldelade budgetramen. 

Barn och ungas åsikter och synpunkter ska särskilt Fortsätta och utveckla arbetet med den s k Glob
beaktas i frågor som berör dem och deras vardag. trädsmodellen. Påbörja arbetet med barnkonse

kvensanalyser. Verka för en god dialog mellan 
barn, unga och samtliga anställda som i sitt arbete 

God och regelbunden kontakt med föreningslivet Träffa studieförbund, fotbollsföreningar och de 
lokalägande föreningarna, enligt överenskommel
ser. 

En biblioteksverksamhet som når ut till alla kom
muninvånare. 

Svenskt näringslivs ranking 

Arbeta aktivt med urval och utveckling av mediebe
ståndet. Ge god service. 

Topp 25 



mer attraktiv mötesplats för äldre ungdomar. Vimmerby 
kommun har blivit beviljade medel för ett nytt utbyte 
med Mukono i Uganda under en treårsperiod. 

Kulturskolans verksamheter har haft flera framträdan
den under året. Under sommaren genomfördes en 
dansworkshopsvacka för ungdomar och innan skolan 
började arrangerade Vimmerbys danspedagoger, till
sammans med Dans i Sydost, en tvådagars dans
workshop för danspedagoger i Sydost. Kulturskolan har 
blivit beviljade medel från Kulturrådet för att vara ute på 
grundskolorna, främst mellanstadiet, för att locka fler 
barn till verksamheten, främst från de målgrupper som 
normalt inte söker sig till Kulturskolan. 

Sammanfattande kommentarer kring det ekono
miska utfallet januari- augusti, jämförelse med fö
regående år 

Nettokostnader för utvecklingsavdelningen under den 
här perioden uppgår till 22,2 mnkr jämfört med 23 mnkr 
förra året. Skillnaden beror mest på att större delen av 
driftbudgeten som tillhörde ishallen, badanläggningar 
och övriga idrottsanläggningar har flyttats till samhälls
byggnadsföNaltningen. 

Sammanfattande prognos för helåret 

Enligt prognosen för 2017 kommer utvecklingsavdel
ningen att få ett underskott på 307 tkr. Detta beror 
främst på högre kostnader på CEOS-anläggningen och 
större personalkostnader än budgeterat på Kultursko
lan. 

Förväntad utveckling 

Rekrytering av ny utvecklingschef är på gång. 
Näringslivsenheten fortsätter arbetet med projektet 
SLUS, Nyanlända företagare och företagslotsen. 

Under året har läktaren på Ceos kommit på plats och 
åtgärder vidtagits för att förhindra granulat att komma ut 
i omgivande mark och vattendrag. l båda fallen föNän
tar vi oss ett avslut. Avtal kring Ceos har inte kunnat 
färdigställas då anläggningen inte varit färdig samt att 
det klagats på gräskvaliteten. Istället har taxor för hyra 
av gräs och omklädningsrum tagits fram. Under 2018 
behövs fortsatt dialog och utvärdering för hur avtal och 
skötsel ska se ut 2018 och framåt. 

VIMMERBY KOMMUN, DELÅRSBOKSLUT 170831 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen ingår i kommunstyrelseförvaltningen och är stöd- och servicefunkt
ion till kommunens kärnverksamheter. Avdelningen består av fastighetskontoret, gatukontoret, 
räddningstjänsten samt enheterna för kost och lokalvård. 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

En detaljerad genomgång av verksamheten på gatu
kontorets driftenhet har genomförts. Från årsskiftet in
går även servicegruppen från utvecklingsavdelningen i 
driftorganisationen. Utifrån resultatet och de ställda 
kraven har det tagits fram ett förslag för anpassning av 
verksamheten och resurserna för att klara uppdraget, 
att sköta drift och underhåll av kommunens gator, par
ker och fritidsanläggningar. Beslut har tagits för att an
passa och förnya maskinparken. 

Den nya livsmedelsupphandlingen har resulterat i ett 
flertal avtal med närproducenter, men har också haft 
ekonomiska konsekvenser för kostverksamheten. På 
begäran har kostverksamheten sedan årets början le
vererat kyld portionsmat avsedd för hemmaboende i 
Hultsfreds kommun. 

Det nya internhyressystemet för de kommunala nytto
fastigheter som fastighetskontoret förvaltar, implemen
terades vid årsskiftet. Under våren avslutade både då
varande fastighetschef och lokalvårdschef sina anställ
ningar. En ny fastighetschef tillträder sin tjänst i okto
ber. För lokalvården pågår en organisationsöversyn. 
Under övergångsperioden är kostchefen tillförordnad 
lokalvårdschef. 

Räddningstjänsten har genomfört åtgärder i linje med 
satsningen på friska brandmän. övningar har genom
förts i så kallad ren miljö och på Vimmerby brandstation 
har ett nytt ventilationssystem installerats för bortled
ning av utryckningsbilarnas avgaser. 

Sammanfattande kommentarer kring det ekono
miska utfallet januari - augusti, jämförelse med fö
regående år 

Samhällsbyggnadsavdelningens utfall januari-augusti 
är ett underskott på 3,4 mnkr mot budgeten. 

För kostenheten finns påtagliga skillnader jämfört med 
föregående år. Nytt livsmedelsavtal har gett en kraftig 
kostnadsökning. Utöver detta fungerar vikarietillsätt
ningen bättre i år, samtidigt som antalet serverade mål
tider har ökat markant. 

Fastighetskontoret har haft, och kommer att ha, etable
ringskostnader utöver budget för nya förskalepaviljong
erna "Lilla Lunden". Personalkostnaderna är under bud
get på grund av vakanta tjänster, men trots detta har 
man lyckats hålla uppe takten vad gäller reparationer, 
underhåll och investeringar. 

Såväl Räddningstjänsten som Gatukontoret har haft 
fortsatt höga kostnader för reparationer och underhåll 
av gamla maskiner och fordon. Vidare har Gatukontoret 
haft merkostnader för evenemang som Midnattssols ral
lyt, Diggiloo och Bullerby Cup, dessvärre även en del 
kostnader på grund av skadegörelse. Kostnaderna för 
vinterväghållning för årets första del höll sig på en rela
tivt låg nivå. 

Kostnaderna för industriavtal har sjunkit. Bostadsan
passningarna ligger hittills på en betydligt lägre nivå än 
föregående år. 

Sammanfattande prognos för helåret 

Samhällsbyggnadsavdelningens prognos är ett under
skott på 9,8 mnkr mot budgeten. Under året kommer 
avdelningen ha en hel del kostnader utöver budget, 
såsom etableringskostnader förskolepaviljonger, kök i 
nya förskolepaviljonger, kök på Granebo förskola, an
slutningsavgifter för tomträttsavtal och framtagnings
kostnader för bostads- och vattenförsörjningsplan, för 
att nämna några. 

Störst negativ påverkan på prognosen har, utöver kost
nader förknippade med nya förskolepaviljongerna, livs
medelskostnaderna, vilka har ökat kraftigt i och med 
nytt avtal och ökat antal serverade måltider. För att 
mildra effekten pågår en översyn av matsedlarna. 



Reparations- och underhållskostnader till följd av ålder
stigen maskinpark bedöms vara fortsatt höga för såväl 
Gatukontoret som för Räddningstjänsten . Räddnings
tjänsten prognosliseras dessutom ha höga utbildnings
kostnader under året, på grund av hög tilldelning av 
utbildningsplatser, åtgärdsplan efter anmärkningar från 
Länsstyrelsen , flera nyanställda samt övningar i ren 
miljö. 

Vidare prognosliseras även nettokostnaderna för lokal
vården, infrastruktur, trafik och grustag att överstiga 
budget. Under Mark- och exploateringsverksamheten 
upptas såväl realisationsvinster som realisationsförlus
ter vid försäljning av mark- och exploateringsfastighet
eL Ytterligare ett antal försäljningar förväntas slutföras 
under året, för vilka förväntade realisationsvinster/ 
förluster inte tagits med i prognosen. 

Förväntad utveckling 

Från årsskiftet ingår servicegruppen från utvecklingsav
delningen i Gatukontorets driftorganisation. Organisat
ionen, med alla sina resurser, forsätter att anpassas till 
att uteslutande sköta drift och underhåll av kommunens 
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gator, parker och anläggningar. För framtiden planeras 
en flytt från centralförrådet, till lokaler med mer centralt 
läge. 

Kostverksamheten genomlystes under hösten 2016. 
Det är ett förvaltningsövergripande verksamhets- och 
utvecklingsarbete som kräver politiska beslut. Arbetet 
kommer att påbörjas under sen höst i år och fortsätta 
under nästa år. 

Fastighetskontorets underhållsprogram vidareutvecklas 
och planer finns på ett digitalt ritningsarkiv. 

För lokalvården pågår en organisationsöversyn, i vilken 
hela personalstyrkan deltar aktivt. Färdigt förslag för ny 
lokalvårdsorganisation presenteras innan årsskiftet. 

Delar av räddningstjänstens maskinpark och utrustning 
är föråldrad. Utbytet av fordon är påbörjad. Ombyggnad 
av brandstationen fortsätter för att klara arbetsmiljökra
ven vid hantering av kontaminerad utrustning. Den ge
mensamma operativa ledningsorganisationen för Rädd
ningstjänsten i Vimmerby/Hultsfred utvärderas, grans
kas och eventuella nya beslut om samarbetsformer 
kommer att tas under sen höst 2017. 

Mål Måluppfyllelse 

Andel lagad mat från grunden ska uppgå till 
minst 80 %. 

85% 

14 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för alla utbildningsfrågor från förskola till högskola. Inom 
nämndens ansvarsområde bedrivs även svenska för invandrare och samhällsorientering. 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

Förskolan har varit i fokus under hela perioden. Antalet 
utvecklingsdagar för förskolans personal har ökat från 
två till fyra per år. Det höga trycket på färskoleplatser 
medförde att BUN i mars fattade beslut om intagnings
stopp i väntan på flera lokaler. Genom öppnande av 
förskola i Granebo, tidigare korttidsverksamhet och 
trygghetsplatser, samt beslut i KS om beställning av 
paviljonger kunde stoppet hävas i början av sommaren. 

BUN beslutade under våren om tillstånd för start av 
fristående pedagogisk omsorg. Volymökningarna forts
ätter och ekvationen att få förskolans budget i balans är 
svårlöst. 
På nämndsammanträdet i augusti returnerar förvalt
ningschefen med hänsyn till kraven på en god arbets
miljö för förskolans medarbetare och färskolechefer och 
en trygg och säker miljö för barnen i förskolan sitt ar
betsmiljöansvar tillbaka till barn- och utbildningsnämn
den. Beslutet är grundat på de negativa konsekvenser 
på arbetsmiljön som de i juni 2017 beslutade ramarna 
för 2018 kommer att medföra. 

Inom ramen för Skolverkets grundskalesatsning 
"Samverkan bästa skola" bjöds förvaltningen in för att 
på en heldagskonferens dela med sig av goda exempel 
från Vimmerbys systematiska kvalitetsarbete. 

Gymnasiet har fått förlängd certifiering som teknikcol-

lege samt även examinerat sina första gymnasieingen
jörer. 

Vuxenutbildning på gymnasial nivå för att få grundläg
gande högskolebehörighet blev en rättighet från årsskif
tet, vilket innebär att Lärcenter måste erbjuda de kurser 
som enskilda studerande behöver för sin behörighet. 
Vuxenutbildningen har beviljats statliga medel för att 
driva yrkesvux inom såväl vård- och omsorg som träut
bildning. Det har under våren varit ett ökande flöde av 
studerande inom sfi vilket medfört att en del studerande 
har fått vänta för att börja sina språkstudier. 

Campus Vimmerby avslutade sin uppskattade mini
seminarieserie kring nyanlända och integration. De tre 
olika seminarierna har under 2016 och våren 2017 till
sammans haft 1200 deltagare. Antalet studerande på 
Campus ökade något jämfört med föregående år. 

Antalet anmälningar till skolinspektionen som leder till 
kritik ökar i Sverige. Vimmerby har under årets åtta 
första månader inte haft någon anmälan som resulterat 
i kritik gentemot kommunen , vilket troligtvis kan förkla
ras av det likabehandlingsarbete som bedrivs. 

Glädjande nog har rekryteringsläget på färskolechefs
och rektorssidan varit bättre än förra året och hösten 
startade med att alla rektors- och förskolechefstjänster 
var tillsatta. Samtliga chefer inom barn- och utbildning 
har i augusti påbörjat Skolverkets utbildning "Leda digi
talisering". 
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Sammanfattande kommentarer kring det ekono
miska utfallet januari - augusti, jämförelse med fö
regående år 

Nettoutfallet för perioden januari-augusti 2017 är 212,8 
mnkr och motsvarande sitfra för 2016 var 196,7 mnkr. 
l första hand beror nettokostnadsökningen på volymök
ningar inom grundsärskola, förskola, grundskola och 
fritidshem. Vi har ökade sjuktal inom förskolan. Löneök
ningar för alla våra verksamheter samt ökade interna 
lokalkostnad er. 

Sammanfattande prognos för helåret 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter beräk
nas överskrida budgeten med 13,5 miljoner kronor (4,4 
% av nettobudgeten). Nettobudgeten för 2017 är 309,8 
m n kr. 
Förskolan har en nettobudget på 66,7 mnkr och kan 
komma att redovisa ett underskott på 4,7 mnkr. Antalet 
förskolebarn har ökat. Granebo förskola och Lilla Lun
dens förskola är nya och nettokostnaden för 2017 är 
beräknad till 2,8 mnkr vilket inte erhållits budget för. 
Personliga assistenter kostar mer än budget då fler 
barn är i behov av stöd. 
Gymnasieskolan kan komma att redovisa ett sam
manlagt underskott på 4,5 mnkr. Interkommunal ersätt
ning för fler elever i andra kommuner samt färre i Vim
merby gymnasium ger oss en beräkning av IKE på mi
nus 8,0 mnkr för 2017. Många nyanlända gör att bidra
get från Migrationsverket reducerar underskottet. 
Grundskolan tillsammans med förskoleklassverk
samheten har en nettobudget på 139,1 m n kr och 
kan komma att redovisa ett nettounderskott på 2,5 
mnkr vid årets slut. För att täcka !T-kostnader har man 
använt resurser ämnade för undervisning. Det är fler 
elever i verksamheten både mer nyanlända och mer 

folkbokförda. statsbidrag täcker upp de nyanländas del 
men inte övrigas. Antalet elever med behov av extra 
stöd växer och stora delar av underskottet beror på 
ökade kostnader för elevassistenter. 
Särskolans nettobudget på 5,0 mnkr håller inte, un
derskott på 1, 7 m n kr. Det är fler elever som skrivs in i 
grundsärskolan än vad som är budgeterat. 
Övriga verksamheter såsom vuxenutbildning, Cam
pus Vimmerby, gymnasiesär, fritidshem och gemensam 
administration klarar budgeten så när som på O, 1 mnkr. 

Förväntad utveckling 

Antal barn som föds i Vimmerby har ökat de senaste 
åren , vilket medför fler barn i förskola och grundskola, 
vilket i sin tur ställer krav på mer lokaler och mer utbil
dad personal. Rekryteringsläget bedöms fortfarande 
som mycket bekymmersamt och behovet att kunna 
erbjuda högskoleutbildning på CAMPUS framstår allt
mer som en nödvändighet. Utifrån kompetensinvente
ring pågår arbete med att starta fler YH-utbildningar 
och lärarprogram på Campus. 
Det aviseras för fortsatt satsning på kunskapslyftet vil
ket troligtvis innebär att vuxenutbildningens yrkesutbild
ningar i regional samverkan kan fortsätta utvecklas. 
Vuxenutbildningen betraktas som en annan chans och 
inte en andra chans. Arbetsförmedlingen kommer tro
ligtvis att under nästa år kunna anvisa nyanlända inom 
etableringen till kommunal vuxenutbildning och det är 
svårt att se vilka konsekvenser detta att få för verksam
heten. 
Genom att "hålla i" skolutvecklingsdokumentet med 
åtföljande planer, kombinerat med det systematiska 
kvalitetsarbetet, kommer elevernas resultat att fortsätta 
förbättras. 

Mål Måluppfyllelse •• En ekonomi i balans där resurserna fördelas 
behovsstyrt 

Alla elever ska lyckas 

Vårdnadshavare i förskola/skola och elever är 
nöjda med verksamheten 

Alla förvaltningens arbetsplatser präglas av en 
god psykisk och fysik arbetsmiljö 

Alla förskolor och skolor har en miljö fri från 
kränkande behandling, diskriminering eller 
trakasserier. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter beräk
nas överskrida budgeten med 13,5 miljoner kronor (4,4 
% av nettobudgeten). 

Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
ökar i åk 6, men sjunker i åk 9, tillsammans med behö
righeten till gymnasiet. Resultatet påverkas här av en 
ökad andel nyanlända och svårigheter med rekrytering 
av lärare i matematik och NO. Andelen elever med 
gymnasieexamen ökar något utifrån preliminära siffror. 

l enkäten till vårdnadshavare ökar det övergripande 
värdet till 8,5 av 1 O. Den nuvarande personalsituation
en ger ett minskat förtroende för förskolan hos vård
nadshavarna. Få svarande i åk 7-9 gör att resultatet för 
dessa årskurser ej är tillförlitligt. 

Mäts i september 

SKL:s skolenkät visar att 100 % av eleverna i åk 5 och 
94% av eleverna i åk 8 känner sig trygga i skolan. 
Vimmerby kommun har inte fått någon kritik på anmäl
ningar till Skolinspektionen. 

16 
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Socialnämnden 
Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, omsorg för 
personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg . 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

Flyktinginströmningen i slutet av 2015 har präglat även 
2017 och påverkar på flera sätt. Integrationsenheten 
har tagit emot fler flyktingar och det är betydligt fler som 
bosätter sig på egen hand i kommunen. l slutet av förra 
året tog socialnämnden beslut att minska verksamhet
en för ensamkommande barn. Den omställningen ge
nomfördes under vintern och våren. Ingen personal 
behövde sägas upp utan kunde omplaceras till andra 
verksamheter. 

Efterfrågan på insatser enligt Lagen om stöd och ser
vice till vissa funktionshindrade (LSS) är fortsatt hög . 
Planering för en ny gruppbostad har pågått under året 
och invigdes i augusti 2017. 

Vimarhaga F, den enhet som stått tom, öppnades i bör
jan av mars som korttidsboende och samtidigt stängdes 
korttidsboendet Granebo på Granen. Det har bidragit till 
att det är en bra balans mellan tillgång och efterfrågan 
på både lägenheter och korttidsplatser samt inte längre 
några betalningsdagar för utskrivningsklara. Konceptet 
Trygg hemgång startade också i samband med Vimar
haga F. Konceptet är en del i arbetet för att ta emot 
utskrivningsklara både snabbare och på ett bättre sätt. 

Kompetensförsörjning är en stor fråga och flera yrkes
kategorier har varit svåra att rekrytera under året t ex 
socionomer och fysioterapeuter. Sjuksköterskesituation 
som tidigare har varit väldigt svår är förändrad med 
tillsatta tjänster och inga bemanningsföretag. 

Sammanfattande kommentarer kring det ekono
miska utfallet januari -augusti, jämförelse med fö
regående år 

Socialnämnden gör totalt sett ett överskott mot budget 
med 2 918 tkr. Det beror på intäkter för flyktingar som 
har bosatt sig i kommunen. Individ- och familjeomsor
gen, där flyktingmottagandet är organiserat, redovisar 
ett överskott med 1 O 461 tkr. Förvaltningsövergripande 
verksamhet visar ett överskott med 1 060 tkr. Den sam
lade äldreomsorgen visar ett underskott med 2 211 tkr 
och den största delen återfinns inom hemtjänst där det 
inte finns en budget i balans i förhållande till den ökning 
av äldre som sker. LSS-verksamheten redovisar det 
största underskottet med 5 484 tkr och det beror på 
individuella lösningar i väntan på ny gruppbostad, 
större behov inom servicebostäderna samt ytterligare 
ärenden med personlig assistans. Hälso- och sjukvår
den redovisar ett underskott med 908 tkr och där har bl 
a sommaravtal med sjuksköterskor påverkat. 

Sammanfattande prognos för 
helåret 

Prognosen mot budgeten för bok
slut 2017 visar ett underskott med 
430 tkr. Orsaken är intäkter för 
flyktingar som bosätter sig i kom
munen som är högre än förväntat 
vilket också bidrar till att individ
och familjeomsorgen beräknas gå 
med ett överskott på 7 101 tkr. Den 
förvaltningsövergripande verksam
heten kommer troligtvis visa ett 
överskott med 1 050 tkr men har 
vissa statsbidrag som kommer att 
omfördelas. Äldreomsorgen har en 
prognos på underskott med 1 663 
tkr och har under året aktivt arbetat 
med att minska sina kostnader. 
LSS-verksamhetens prognos ett 
underskott med 6 750 tkr i och 
med speciallösningarna under året, 
större behov inom servicebostäder 
och fler ärenden med personlig 
assistans. Hälso- och sjukvården 
beräknas gå med minus 168 tkr. 

Förväntad utveckling 

Den absolut största utmaningen 
framöver, förutom att klara ökande behov med mins
kande resurser, är möjligheten att rekrytera och behålla 
kompetent personal inom den sociala sektorn. Bristyr
kena blir allt fler men sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och socionomer är det som är allra 
svårast att rekrytera. En viktig framtidsfråga är möjlig
heten att kunna erbjuda heltidstjänster för alla personal
kategorier. 

Äldreomsorgen och hemsjukvården kommer att behöva 
utökas då det blir allt fler äldre-äldre i samhället. l första 
hand är det hemtjänsten som behöver tillföras resurser 
då de allra flesta efterfrågar hjälp i hemmet. Det behö
ver också blickas framåt på nästa steg med att få fram 
fler lägenheter i vård- och omsorgsboende. l och med 
en ny lag 2018 om samverkan vid utskrivning från slu
tenvården så ställs det högre krav på kommunen att 
personer på sjukhus och som är utskrivningsklara 
snabbt kan komma hem. Det kommer att ytterligare 
påverka hemtjänst, korttidsboende, hemsjukvård och 
även socialpsykiatri. 

Insatser enligt LSS ökar och det kommer att behövas 
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ytterligare platser i gruppbostad/servicebostad och dag
lig verksamhet samt mer resurser för personlig assi
stans. 

Det är ett samhällsproblem att den psykiska hälsan 
försämras. Det sker i alla ålderskategorier men mest 
oroande är barn och unga samt nyanländas psykiska 
hälsa och vad det innebär för framtiden. Här är det vik
tigt med ett brett samarbete för en god folkhälsa så att 
människor kan fångas upp innan det yttersta skyddsnä
tet i form av socialtjänsten behövs. 

Den stora flyktingsinströmningen som var för snart två 
år sedan kommer vara en mycket stor fråga och utma
ning de närmaste åren . 
Aren 2018 och 2019 blir det en resursfråga för kommu
nerna då de flesta gått igenom etableringsperioden och 
det är högst troligt att kostnaderna för försörjningsstöd 
kommer att öka. 
Det har inte kommit några fler ensamkommande barn 
under året så den verksamheten behöver minska ytter
ligare till årsskiftet. 

Utfall Progn 
Mål Måluppfyllelse 170831 171231 

En ekonomi i balans överskott mot budget med 2 918 tkr. ':·_:~ 

Brukare ska vara delaktiga i utförandet av de Aktuell genomförandeplan för 88 % av brukarna finns 
insatser som ges i-

Verksamheten ska ha medarbetare med god 82 % av tillsvidareanställda medarbetare har adekvat 
[;> l' kompetens att utföra sitt uppdrag kompetens för sitt uppdrag : .'.1 - l ,. 

Invånare och brukare ska ges möjlighet till 25 beslut har inte kunnat verkställas inom tre månader 
trygghet och självständighet genom att det 
finns verksamhet som motsvarar behov 

18 
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Miljö- och byggnadsnämnden 
Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd är en gemensam nämnd mellan två 
kommuner. En hållbar utveckling för.30 000 invånare. 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn, lov 
och kontroll enligt plan- och bygg lagen, miljöbalken och 
livsmedelslagen. Ansvarsområdet omfattar också kom
munens fysiska planering , kart- och mättekniska verk
samhet samt service i fastighetsbildningsärenden . Den 
gemensamma nämnden har även uppdraget att sam
ordna kommunernas hållbarhetsarbete. 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

Nytt verksamhetssystem, Vision, är infört. Utbildnings
program i organisationsutveckling pågår för hela förvalt
ningen. 

Sammanfattande kommentarer kring det ekono
miska utfalletjanuari - augusti, jämförelse med fö
regående år 

Fortsatt höga intäktsnivåer. För tillfället stabilt beman
ningsläge. Även i år har vakanser uppstått i organisat
ionen men personalläget är dock något bättre än före
gående år. De ekonomiska målen uppfylls. 



Mål 

Verksamheten bedrivs inom budget 

God service till företag och invånare 

Gott samarbete 

stolthet 

ständigt förbättrat hållbarhetsarbete 
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Sammanfattande prognos för helåret 

Bedömt överskott mot budget vid årsskiftet för 

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvalt

ning är 850 tkr. Det är 650 tkr lägre än i fjol och 

det beror på att vi bedömer att personalläget är 

bättre i år och att vi har högre konsultkostnader 
för att klara uppdraget. 

Förväntad utveckling 

Ökad digitalisering. E-tjänster kommer att intro
duceras 2018. Övertagande av tillsynsansvar 
kan medföra ökade kostnader. l övrigt ser vi inte 

några stora verksamhetsförändringar som inom 
de närmaste åren skulle medföra behov av vä

sentligt ändrade ekonomiska ramar för verksam
heten. 

lngebo Hagar 

Måluppfyllelse 

Löpande insikt redovisar än så länge resultat fram t o m 
april 2017. l jämförelse med fjolårets första fyra måna
der är utfallet lägre. Vår bedömning är att pågående 
förbättringsarbete och organisationsutveckling på sikt 
kommer att ge allt nöjdare kunder. 

Inga nya uppgifter ännu. Enligt medarbetarenkäten 
2016: Gott samarbete på arbetsplatsen men det kan 
förbättras mellan förvaltningens enheter samt med 
andra förvaltningar. 

Inga nya uppgifter ännu. Enligt medarbetarenkäten 
2016: 100% stolta medarbetare. 

Vi fortsätter utveckla hållbarhetsarbetet och bibehåller 
vår gemensamma snittplacering på 98,5 i Aktuell Håll
barhets ranking. Vimmerby plats 1 07 och Hultsfred 
plats 90 av 290 kommuner. 

Utfall Progn 
170831 171231 
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Överförmyndare i samverkan 
överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. 

Denna tillsyn skyddar personer som inte kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den 
anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för sig. Överförmyndaren utser och förordnar själv god man för 
ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten är en lagreglerad myndighetsutövning. 
Vimmerby, Kinda, Atvidaberg och Y d re samverkar via en gemensam tjänstemannaorganisation med säte i Vim
merby 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

Aret inleddes med en vakant handläggartjänst som utan
nonserades omgående. l samband med rekryteringen änd
rades inriktningen på den utannonserade tjänsten och om
fattar nu förutom handläggning också ett samordningsan
svar för ärendehandläggning. 

Antalet ensamkommande barn har minskat stadigt under 
årets första åtta månader och antalet ärenden har mer än 
halverats jämfört 2015 då antalet ensamkommande barn 
ökade kraftigt till följd av flyktingströmmen som kom till Sve
rige. Vid ingången av 2017 hade vi totalt i de fyra kommu
nerna 155 aktiva ärenden och nu finns det 118 ärenden. 
Under året har tillkommit 29 ärenden, varav de flesta är 
omflyttningar från annan kommun. 

Från och med 1 juli 2017 ändras reglerna för ersättning av 
arvode till god man för ensamkommande barn. Detta inne
bär att kommunerna får en schablonersättning som ska 
täcka kostnader inom socialtjänsten och för god man. 
Schablonersättningen gäller för nytillkomna ärenden från 1 
juli. En övergångsbestämmelse finns för de äldre ärendena 
och vi får återsöka medel som tidigare direkt till Migrations
verket fram till 31 december 2017. 

Verksamheten har påbörjat ett nödvändigt utvecklingsar
bete som har fått stå tillbaka på grund av den ökade ären
demängden av ensamkommande barn hösten 2015 och 
personalomsättning under 2016. 

Per den 31 augusti har 70 % av samtliga årsräkningar 
granskats. Resterande del beräknas vara klar innan okto
ber månads utgång. 

Sammanfattande kommentarer kring det ekonomiska utfallet januari -augusti, jämförelse med föregående 
år 

Personalkostnaderna beräknas blir lägre 2017 jämfört med 2016. Tjänsten som administratör utökades tillfälligt år 
2016 till100 % på grund av den då ansträngda arbetssituationen. Nu är tjänsten tillbaka på 50%. 

Prognosen för konsulthjälp beräknas blir högre 2017 jämfört med 2016 men är ännu osäkert hur mycket det kom
mer att bli . 

Prognosen visar på högre kostnader för kurser, hotell etc. för 2017 mot 2016. Detta beror på att kompetensutveckl
ing år 2016 delvis fick stå tillbaka pga. av hög arbetsbelastning. 



VIMMERBY KOMMUN , DELARSBOKSLUT 170831 

Sammanfattande prognos för helåret 

Prognos inom budgetram. 

Förväntad utveckling 

Antalet ärende avseende ensamkommande barn fortsätter att minska och 41 ärende kommer att avslutas innan 

årets slut på grund av att barnen blir myndiga. Läget bedöms som fortsatt lugnt när det gäller nytillkomna ärenden 
rörande ensamkommande barn. 

Den ändrade arvodesersättningen för god man ensamkommande barn beräknas endast ge 50 % kostnadstäckning 

mot tidigare 100 %. Effekten av den nya arvodesersättningen kommer främst märkas under 2018. 

Mål 

Överförmyndaren ska bedriva sin verksam

het inom angiven budgetram, god ekono
misk hushållning. 

Överförmyndaren ska arbeta för att ha en 

god tillgänglighet, gott bemötande och 
snabb handläggning med hög kvalitet. 

Överförmyndaren ska genomföra en årlig 

träff med gode män, förvaltare och god
mansfören ingen. 

Medarbetarna skall årligen delta i länsträffar 

och Föreningen Sveriges överförmyndares 
(FSÖ) informations- och utbildningsdagar. 

En förbättrad dialog med samverkanskom

munerna när det gäller budget och uppfölj
ning. 

Måluppfyllelse 

Tidpunkten för den årliga enkäten till gode män har 

flyttats från början av året till november. 

Den årliga träffen är planerad till den 14 oktober och 

genomförs tillsammans med kommunerna i Kalmar 
län. 

Samtliga handläggare har deltagit i länssträffar och 

FSÖ-dagar. 

Kontakt har tagits med samtliga tre samverkanskom

muner. 

Utfall Progn 
170831 171231 
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Vimmerby kommun Förvaltnings AB - koncernen 
Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF) är moderbolaget i en koncern som 31 augusti består av 
tre dotterbolag och två dotterdotterbolag. VkF ägs till 100 % av Vimmerby kommun. 
1 april såldes Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB till Astrid Lindgrens Värld AB och i början på 
året köpte VkF aktierna i Vimmerby Turistbyrå AB. Vimmerby Turistbyrå AB har därefter fusionerats 
med moderbolaget. 

Dotterbolag ingående i koncernen: 

• Vimmerby Energi & Miljö AB, 556189-4352 
med dotterbolagen: 

O Vimmerby Energiförsäljning AB, 
556527-8404 

O Vimmerby Energi Nät AB, 559011-4988 

• Vimarhem AB, 556478-5987 

• Vimmerby Fibernät AB, 556203-5088 

Moderbolaget 
Vimmerby kommun Förvaltning AB 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB startade i rollen 
som holdingbolag sin verksamhet vid årsskiftet 
2000/2001 . Bolaget har som huvuduppgift det övergri
pande ansvaret för koncernens strategiska och affärs
mässiga utveckling. Den affärsmässiga verksamheten 
sker till övervägande del i dotterbolagen. 

Koncernens resultat efter finansiella poster för perioden 
är 12,8 mnkr. 

Moderbolagets resultat efter finansiella poster för peri
oden är minus 0,2 mnkr. Det prognostiserade resultatet 
före bokslutsdispositioner beräknas till minus 0,7 mnkr. 

Dotterbolagen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 

Vimmerby Energi & Miljö AB och dess dotterbolag Vim
merby Energiförsäljning AB samt Vimmerby Energi Nät 
AB bedriver produktion och försäljning av fjärrvärme i 
Vimmerby tätort, närvärme i kransorterna i kommunen 
samt elförsäljning i framförallt Vimmerby och Hultsfreds 
kommuner. 

Vimmerby Energi & Miljö AB har även nätkoncession i 
Vimmerby tätort. Vid årsskiftet 2009/201 O övertogs 
verksamheterna vatten- och avlopp samt avfalls
hantering från Vimmerby kommun. Likvid erlades via en 
revers om 129 mnkr. Vid övertagandet övergick 19 an
ställda till bolaget. 
Vimmerby Energi & Miljö AB:s resultat för perioden är 8 
mnkr. Helårsprognosen pekar på 12,8 mnkr. 
Omsättningen har minskat mot föregående år främst 

beroende på att fjärrvärmeverksamheten har en lägre 
omsättning jämfört med 2016. 

Fjärrvärmeverksamheten visar ett resultat lägre än bud
get, vilket beror på flera orsaker. Priserna för el och 
elcertifikat är lägre än budgeterat vilket ger en lägre 
intäkt än beräknat. Det har varit två haverier under året, 
dels matarvattenpumpar som har gått sönder, dels en 
havererad generator till turbinen, vilket ledde till ett stil
lestånd för elproduktionen på över tre månader. Gläd
jande är dock att närvärme, VA och elnät visar bättre 
resultat än budget. 

Vimarhem AB 

Vimarhem AB bedriver produktion , uthyrning och för
valtning av bostäder och lokaler. Bolaget har sin huvud
sakliga verksamhet i Vimmerby tätort, men har även 
verksamhet i orterna Storebro, Södra Vi, Gullringen, 
Rumskulla, Frödinge, Locknevi och Tuna. 

Vimarhem AB:s delårsresultat visar ett överskott med 
7,1 mnkr. 

Andelen hyreslediga lägenheter har minskat från 0,4% 
till 0% i slutet av rapportperioden. Totalt finns inga out
hyrda bostadslägenheter. 

Åtgärder för planerat underhåll återstår under hösten 
motsvarande ca 3 mnkr och kostnader i samband med 
brandskada beräknas uppgå till 0,8 mnkr. Arets resultat 
förväntas bli ca 2,0 mnkr. 

Vimmerby Fibernät AB 

Fr o m den 1 september 2014 äger Vimmerby Fibernät 
AB byalagens fibernät 

Vimmerby Fibernät AB:s resultat för perioden är -0,2 
mnkr. Det prognostiserade resultatet beräknas till -0,4 
m n kr. 

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB 

Den 1 april 2017 tillträdde Astrid Lindgrens Värld AB 
som ägare till Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB 
(KALN). Det beräknade underskottet på 3 mnkr per 



tillträdesdagen reserverades i 2016 års bokslut. l kon
cernredovisningen ingår KALNs resultaträkning för peri
oden januari till mars. Reserveringen på 3 mnkr täckte 
första kvartalets underskott i bolaget 2,2 mnkr, samt 
realisationsförlusten på 0,9 mnkr. 

Vimmerby Turistbyrå AB 

Under 2017 övertogs Vimmerby Turistbyrå AB från 
Vimmerby kommun. Bolaget har därefter fusionerats 
med Vimmerby kommun Förvaltnings AB. 

Koncernen 

Likviditet 

Koncernens totala likvida medel utgjorde vid periodens 
slut O (0,3) mnkr. Därtill kommer koncernkonto, som 
förvaltas av ägaren Vimmerby kommun. För att undvika 
inlåningsavgifter har koncernen valt att amortera vissa 
banklån och istället utnyttja koncernkontot Saldot är -
58,7 (-8,2) mnkr. 

Finansiering 

Den totala låneskulden i koncernen uppgår till 842,7 
(914,1) mnkr. 
Vimmerby Energi & Miljö AB har en låneskuld på 593,7 
mnkr, varav 250,3 mnkr avser finansiell leasing. Vi mar
hem AB:s låneskuld utgör 249 mnkr. 

Investeringar 

Under perioden uppgick investeringarna i Vimmerby 
Energi & Miljö AB till totalt 26,6 mnkr, vilket till största 
delen består av investeringen i nytt insamlingssystem 
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för renhållning, en investering på 16,1 mnkr. Andra in
vesteringar under perioden är dagvattendammar vid 
Vimmerbyallem, ombyggnation av gasledning på Södra 
Näs och relining av avloppsledningar. 

Vi marhem AB:s investeringar uppgår till 16,8 mnkr och 
avser till större delen Västgårdens gruppbostad, fönster 
på Ängsgatan 3 A-F, fönster/plåtinklädnad Bullerbyga
tan 23 och 37, samt stambyte Ringvägen i Gullringen. 

Nettoomsättning 

Nettoomsättningen för perioden uppgår till 197,4 
(201 , 7) m n kr. 

Resultat 

Koncernens resultat för perioden uppgår till 12,8 (11 ,5) 
mnkr efter finansiella poster. Vimmerby Energi & Miljö 
AB:s resultat är 8 mnkr för perioden. Vimarhem AB:s 
resultat är 7,1 mnkr. Vimmerby Fibernät AB:s resultat 
är minus 0,2 mnkr. Moderbolagets resultat är minus 0,2 
m n kr. 

Koncernens resultat för hela år 2017 beräknas till ca 11 
(9) mnkr efter finansiella poster. Resultatet härrör från 
Vimmerby Energi & Miljö AB plus 12,8 mnkr. Moderbo
lagets prognos är minus 0,7 mnkr före koncernbidrag, 
Vimarhem AB:s prognos ca 2,5 Mkr, medan Vimmerby 
Fibernät AB:s prognos är minus 0,4 mnkr. 

Personal 

Totala antalet anställda uppgår till 85 (84) årsarbetare. 
Antalet årsarbetare i Vimmerby Energi och Miljö AB är 
45. Vimarhem AB har 38 årsarbetare. KALN ingår med 
2, omräknat till årsarbetare för första kvartalet. Övriga 
bolag har ingen anställd personal. 

Vimarhems hyresfastighet Lönnen 
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Ekonomisk översikt 
Förändring av eget kapital 

Det egna kapitalet har fram till 2017-08-31 ökat med 
42,6 m n kr och uppgår till 7 40,2 mnkr vid periodens slut. 
Enligt prognos för hela år 2017 beräknas det egna kapi
talet öka med 30 mnkr. 
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soliditet 

soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som är 
finansierade med eget kapital och kan sägas vara ett 
uttryck för den finansiella styrkan. Utvecklingen av soli
diteten bestäms av två faktorer, dels tillgångsökningen 
och dels resultatutvecklingen. Det finns inga veder
tagna normer för en önskvärd kommunal soliditet. 

soliditeten har ökat till 48,6 procent. l soliditetsberäk
ningen inkluderas pensionsskuld som intjänats 1998 
och framåt. Pensionsskuld som avser tid före 1998 är 
upptagen under ansvarsförbindelser i not 19. Skulle 
detta åtagande, per den sista augusti 354 mnkr, läggas 
in som en avsättning i balansräkningen minskar kom
munens soliditet till 24,4 procent 
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Likvida medel 

De likvida medlen uppgick vid periodens slut till 56,5 
mnkr. Prognosen för investeringarna säger att kommu
nen ska investera ytterligare 16 mnkr till årets slut. Vim
merby kommuns och koncernens likviditet kommer 
framöver att minskas. Det beror på att kommunens 
bank Nordea har infört inlåningsavgift Det vill säga 
Vimmerby kommun och dess bolag får betala en avgift 
(ränta) på likvida medel. För att undvika denna avgift 
kommer kommunen och bolagen att fortsätta att amor
tera på befintliga lån. (På detta sätt minskar likvida me
del). 
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Omsättnings- och anläggningstillgångar 

Av balansräkningen framgår att kommunens tillgångar 
uppgår till 1 524 mnkr vilket är en minskning från års
skiftet med 43 mnkr. 

Av dessa utgör anläggningstillgångarna 1 167 mnkr och 
omsättningstillgångarna 356 mnkr. 

Anläggningstillgångarna har minskat med 11 mnkr se
dan årsskiftet. Inventarier har minskat med 2 mnkr och 
fastigheter och anläggningar har minskat med 6 mnkr. 
Aktier och andelar har minskat med 4 mnkr till totalt 378 
mnkr. 

KLP bildades under 1996 och har till uppgift att ut
föra kapitalförvaltningstjänster. 

Bolaget ägs av tio länskommuner samt landstinget i 
Kalmar län. För kapitalförvaltningsverksamheten tilläm
pas fastställd placeringspolicy. Från och med 1997 
klassificeras avsättningen som omsättningstillgång och 
värderas enligt lägsta värdets princip. Avsättning till 
Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB har ej skett 
under årets första 8 månader och planeras ej heller ske 
till årets slut. 
Vimmerby kommuns andel av bolagets totala place-



ringar har under perioden ökat med 8,8 mnkr sedan 
årsskiftet. 

Skulder 

Korta skulder har sedan årsskiftet ökat med 31 mnkr 
och utgör 145 mnkr. l korta skulder ingår personalens 
intjänade semester och övertidsersättning med 31 
mnkr. Den långfristiga låneskulden har minskat med 60 
mnkr sedan årsskiftet och uppgår per balansdagen till 
549 mnkr. Av dessa 549 mnkr avser 189 mnkr lån för 
den leasinglösning som Vimmerby Energi & Miljö AB 
tecknat för panna och turbin vid kraftvärmeverket på 
Tallholmen. Samtliga lån är upptagna hos Kommunin
vest. 

Pensionsavsättningen utgör vid periodens slut 71 ,9 
mnkr. Avsättningen har från årets början ökat med 4,8 
mnkr. 
Periodens andel av individuell del pensioner har bok
förts som kortfristig skuld med 15,9 mnkr. 
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Eget kapital 

Periodens resultat utgör plus 42,6 mnkr och eget kapi
tal vid periodens slut är 740,2 mnkr. 
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Balanskrav 

Enlig kommunallagen ska kommunens ekonomi plane
ras och styras mot ett resultat i balans, vilket innebär 
att intäkterna minst ska överstiga kostnaderna i såväl 
budget och i bokslut. Eventuella underskott i bokslutet 
ska inarbetas inom tre år enligt en åtgärdsplan som 
kommunfullmäktige beslutar om. Detta innebär att det 
egna kapitalet säkras över tiden genom planering och 
styrning för att nå balans . 

Vid avstämning mot lagens krav är huvudprincipen att 
realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna. 

Från tidigare år finns ingenting att återställa. Beslut om 
eventuell avsättning till RUR tas i samband med bokslut 
och årsredovisning 2017. 

M n kr 2017-08-31 2016-12-31 2015-12-31 

Periodens resultat 42,6 19,0 18,1 

Realisationsvinster -0,9 -0,3 -11 ,3 

Realisationsförluster 0,1 

Resultat efter balans-
kravsjusteringar 18,7 6,8 

Förändring RUR 

Balansresultat 41 ,8 18,7 6,8 

Måluppfyllelse 

För år 2017 har Vimmerby kommun tre övergripande 
finansiella mål. Målen är att resultatet för kommunen 
ska uppgå till minst 2 % av summa skatter och statsbi
drag (ca 18 mnkr), 100 % självfinansiering av investe
ringar samt att amortera på låneskulden motsvarande 
effekten av skattehöjningen (ca 15-16 mnkr). 

Prognosen för helår visar att resultatet för helår uppgår 
till 30 mnkr, att investeringsutgifterna uppgår till runt 30 
mnkr och att Vimmerby kommun under hösten ytterli
gare ska amortera på låneskulden. Därmed uppfylls 
samtliga övergripande finansiella mål. 
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Resultaträkning, kommunen (tkr) 
Budget Prognos 

Not 2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31 Helår 2017 Helår 2017 

Verksamhetens intäkter 141 563 136 512 225 223 104 844 311 274 

Verksamhetens kostnader 2 -693 238 -647 361 -1 029 257 -935 678 -1 147 799 

Avskrivningar 3 -21 275 -33 863 -45 004 -32 725 -32 725 

Verksamhetens nettokostnader -572 950 -544 712 -849 038 -863 559 -869 250 

skatteintäkter 4 454 952 436 596 657 754 692 631 682 460 

Generella statsbidrag och utjämning 5 147 045 122 562 196 518 197 931 216 790 

Finansiella intäkter 6 18 888 16 416 23 581 11 750 16 750 

Finansiella kostnader 7 -5 326 -6 895 -9 860 -21 750 -16 750 

Extraordinära kostnader 

Skatt uppskjuten 

PERIODENs RESUL TAT 15 42 609 23 967 18 955 17 003 30 000 

Balansräkning, kommunen (tkr) 
Budget 

TILLGÅNGAR Not 2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31 2017-12-31 

Anläggningstillgångar 

Mark och byggnader 8 761 562 826 508 767 232 

Maskiner och inventarier 9 27 516 30 454 29 201 

Finansiella anläggningstillgångar 10 378 270 383 952 382 122 

Summa anläggningstillgångar 1167 348 1 240 914 1178 555 1 248 300 

Omsättningstillgångar 

Exploateringsfastigheter 11 38 148 10 615 41462 

Fordringar 12 129 057 110 930 160 999 

Kortfristiga placeringar 13 191 344 172 593 177 940 

Kassa och bank 14 -2 134 67 513 8163 

Summa omsättningstillgångar 356 415 361 651 388 564 313 000 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 523 763 1 602 565 1 567 119 1 561 300 

EGET KAPITAL 15 740 172 702 575 697 563 714 566 

Därav periodens resultat 42 609 23 967 18 955 17 003 

Avsättningar 16 71 912 66 878 67 088 70400 

Därav avsättningar för pensioner 71 912 66 878 67 088 70 400 

SKULDER 

Långfristiga skulder 17 566 414 665 920 625 911 612 600 

Kortfristiga skulder 18 145 265 167 192 176 557 163 734 

Summa skulder 711 679 833112 802 468 776 334 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING-
AR OCH SKULDER 1 523 763 1 602 565 1 567 119 1 561 300 

Ansvarsförbindelser 19 969 998 1104125 969 998 

Därav pensionsförpliktelser 353 997 367 499 353 997 

Därav övriga borgensåtagande 616001 736 626 616 001 
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Resultaträkning, kommunkoncernen (tkr) 
Not 2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31 

Verksamhetens intäkter 318 537 314 647 492 245 

Verksamhetens kostnader -813 319 -770 226 -1 212 501 

Avskrivningar -48 432 -58 642 -90 852 

Verksamhetens nettokostnader -543 214 -514 221 -811108 

skatteintäkter 454 952 436 596 657 754 

Generella statsbidrag och utjämning 147 045 122 562 196 518 

Finansiella intäkter 19 446 17104 24 370 

Finansiella kostnader -18 525 -20 467 -30 871 

Extraordinära kostnader -6 -411 

Skatt uppskjuten -65 -158 -2 913 

PERIODENs RESULTAT 59 639 41 410 33 339 

Balansräkning, kommunkoncernen (tkr) 
TILLGÄNGAR Not 2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31 

Anläggningstillgångar 

Mark och byggnader 8 1 293 725 1 336 517 1 280 474 

Maskiner och inventarier 9 611 819 646 572 632 552 

Finansiella anläggningstillgångar 10 230 511 235 132 233 248 

Summa anläggningstillgångar 2136 055 2 218 221 2146 274 

Omsättningstillgångar 

Exploateringsfastigheter 11 42 551 14 940 47 519 

Fordringar 12 81 104 93106 135 220 

Kortfristiga placeringar 13 191 344 172 593 177 940 

Kassa och bank 14 -2 111 67 780 8 398 

Summa omsättningstillgångar 312 888 348 419 369 077 

SUMMA TILLGÄNGAR 2 448 943 2 566 640 2 515 351 

EGET KAPITAL 15 745 665 700 671 685 970 

Därav periodens resultat 59639 41 410 33 339 

Avsättningar 16 130 748 122 338 125 858 

Därav avsättningar för pensioner 72 640 68 050 67 816 

SKULDER 

Långfristiga skulder 17 1 309 546 1 460 478 1 484 837 

Kortfristiga skulder 18 262 984 283 153 218 686 

Summa skulder 1 572 530 1 743 631 1 703 523 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING-
AR OCH SKULDER 2 448 943 2 566 640 2 515 351 

Ansvarsförbindelser 19 358 368 372135 358 368 

Därav pensionsförpliktelser 353 997 367 499 353 997 

Därav övriga borgensåtagande 4 371 4 636 4 371 
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Kassaflödesanalys, kommunen (t kr) 
2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 42 609 23 967 18 955 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 25 695 37 266 101 384 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 68 304 61 233 120 339 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Ökning (-)/Minskning ( +) av förråd, exploateringsfastighet 3 314 4 136 -26 711 

Ökning (-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar 18 538 -60 994 -116411 

Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder -31 292 -35 787 -26 422 

Kassafilöde från den löpande verksamheten 58 864 -31 412 -49 205 

Investeringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -15111 -8 400 -11 907 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 323 698 698 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -46 -4 -7 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1 123 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 711 -7 706 -11 216 

Finansieringsverksamheten 

Erh anslutningsavgifter fiber 775 1 723 1 843 

Amortering av upptagna lån -60 000 -3 700 -43 700 

Amortering av utlämnade lån 2 775 1 833 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -56 450 -1 977 -40 024 

SUMMA KASSAFLÖDE -1 0 297 -41 095 -100 445 

Likvida medel vid årets början 8163 108 608 108 608 

Likvida med vid periodens slut -2 134 67 513 8 163 

Summa kassaflöde -10 297 -41 095 -100 445 

Tilläggsupplysningar 

Poster som inte ingår i kassaflödet 

Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar 21 275 33 863 45 004 

Avsättningar till pensioner 4 824 2 101 2 311 

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar -796 -300 -300 

Förlust vid värdering av exploateringsområde Krönsmon 23 107 

Krönsmon omförd från anläggningstillgång till omsättningstillgång 31 211 

Pågående investering 1/1 omförd som kostnad under året 665 1 851 429 

Upplösning av investeringsbidrag och anslutningsavgifter -272 -249 -378 

Övrigt -1 

Summa 25 695 37 266 101 384 
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Noter till resultat- och balansräkningen, kommunen (tkr) 

Not 1 Verksamhetens intäkter 2017-08-31 2016-08-31 

Taxor och avgifter 13 523 12 487 

Hyror och arrenden 12 688 13 014 

Försäljningsmedel 12 425 9 759 

Försäljning av verksamhet och ersättning för tjänster 12 895 15 139 

Bidrag 85 453 82 033 

Övrigt 3677 3 732 

Realisationsvinst vid avyttring av tillgångar 902 348 

Summa verksamhetens intäkter 141 563 136512 

Not 2 Verksamhetens kostnader 2017-08-31 2016-08-31 

Personalkostnader inklusive pensioner och löneskatt 491 707 458 861 

Material 23 023 19 953 

Hyror 16 431 14 407 

Köp av verksamhet 34 758 36 462 

Lämnade bidrag 17 702 19 128 

Övriga kostnader 109 512 98 502 

Realisationsförlust vid avyttring av tillgångar 105 48 

Summa verksamhetens kostnader 693 238 647 361 

Not 3 Avskrivningar 

Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar. De baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk 
livslängd. Komponentavskrivning tillämpas på byggnader, gator och vägar. Nedskrivning sker vid bestående värdened-

Not 4 Skatteintäkter 2017-08-31 2016-08-31 

Preliminära skatteintäkter 457 730 440 184 

Preliminär slutavräkning -2 778 -3 588 

Summa skatteintäkter 454 952 436 596 

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning 2017-08-31 2016-08-31 

Inkomstutjämning 119 658 109 543 

Kostnadsutjämning -6 102 -8 688 

Fastighetsavgift 17 808 17 402 

LSS-avgift 3 526 3 375 

Regleringsbidrag -101 -351 

Generella bidrag 12 256 1 281 

Summa generella statsbidrag och utjämning 147 045 122 562 
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Noter till resultat- och balansräkningen, kommunen (tkr) 

Not6 Finansiella intäkter 2017-08-31 2016-08-31 

Räntor på utlämnade lån 307 222 

Dröjsmålsräntor 32 35 

Borgensavgift 1 554 1 694 

Överskottsutdelning Kommuninvest 1 783 2 468 

Värdeförändring KLP, se vidare not 13 15 206 11 963 

Övriga finansiella intäkter 6 34 

Summa finansiella intäkter 18 888 16 416 

Not7 Finansiella kostnader 2017-08-31 2016-08-31 

Räntor på anläggningslån 3 015 4 261 

Ränta på pensionsskuld 927 263 

Dröjsmålsräntor 11 8 

övriga finansiella kostnader 1 373 2 363 

Summa finansiella kostnader 5 326 6 895 

Nots Mark och byggnader 2017-08-31 2016-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 1 025 227 1 070 101 

Ingående ackumulerade avskrivningar -257 995 -220 233 

Periodens av- och nedskrivningar -17 908 -37 762 

Real isationsvinsUförlust 376 306 

Om klassificering -665 -54 747 

Bruttoinvesteringar 13 430 10 027 

Försäljningar, bidrag mm -903 -460 

Bokfört värde 761 562 767 232 

Not9 Maskiner och inventarier 2017-08-31 2016-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 142 670 141 419 

Ingående ackumulerade avskrivningar -113 468 -106 613 

Periodens avskrivningar -3 367 -7 242 

RealisationsvinsUförlust 420 -5 

Bruttoinvesteringar 1 681 1 880 

Försäljningar, bidrag mm -420 -238 

Bokfört värde 27 516 29 201 

31 



VIMMERBY KOMMUN, DELÅRSBOKSLUT 170831 

Noter till resultat- och balansräkningen, kommunen (tkr) 

Not 1 O Finansiella anläggningstillgångar 

Långfristig utlåning 

VTT Fastighets AB 

Kommuninvest AB, förlagslån 

Södra, skogslån 

SE Banken 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

Summa långfristig utlåning 

Aktier 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

Varav nominellt värde aktier 6 1 00 tkr 
Varav överkursfond 20 000 tkr 
Varav övrigt aktieägartillskott 122 578 tkr 

Vimmerby Turistbyrå AB 

Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB 

Kommuninvest i Sverige AB 

Industriellt UtvecklingsCentrum i Kalmar AB 

Vimmerby Sparbank 

lnera AB 

Summa aktier 

Andelar 

Södra, insatskapital 

Kreditgarantiföreningen norra Småland EF 

Summa andelar 

Övrigt 

Summa värdepapper och andelar 

Summa finansiella anläggningstillgångar 

Not 11 Exploateringsfastighet 

Exploateringsområde Ceos 

Exploateringsområde Krönsmon 

Summa exploateringsfastigheter 

Not 12 Kortfristiga fordringar 

Fordringar hos staten 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Mervärdesskatt 

Kundfordringar 

Avräkning koncernbolag 

övriga kortfristiga fordringar 

Summa kortfristiga fordringar 

2017-08-31 2016-12-31 

2 775 

2 700 2 700 

334 334 

212 073 212 073 

10 831 10 831 

225 938 228 713 

148 678 148 678 

1 123 

10 10 

3 272 3 272 

10 10 

7 7 

42 

152 019 153 100 

205 201 

100 100 

305 301 

8 8 

152 332 153 408 

378 270 382 122 

2017-08-31 2016-12-31 

6 937 10 251 

31 211 31 211 

38148 41 462 

2017-08-31 2016-12-31 

11 342 10 420 

42 376 54 326 

3 300 6 550 

5 416 13 480 

66 613 76 198 

10 25 

129 057 160 999 
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Noter till resultat- och balansräkningen, kommunen (tkr) 

33 

Not 13 Placeringar av pensionsmedel via KLP 

Aktier anskaffningsvärde 

Obligationer 

Banktillgodohavande 

Upplupna ränteintäkter 

Summa kortfristiga placeringar 

Aktiernas marknadsvärde är 118.079 tkr vari ingår orealiserat resultat 16.4 70 tkr. 
Obligationernas marknadsvärde utgör 83.726 tkr. 
Utbetalat för placering via KLP 51 .000 tkr. 
Totalt marknadsvärde 2017-08-31 , 199.335 tkr. 
Värdeökning under perioden utgör 8.829 tkr. 
l finansiella kostnader ingår förvaltningsavgift med 1.205 tkr. 

Not 14 Likvida medel 

Kassa, bank, plusgiro, Vimmerby kommun 

Bank, bolag ingående i koncernen 

Summa likvida medel 

Not 15 Eget kapital 
Ingående balans 

Periodens resultat 

Summa eget kapital 

Not 16 Avsättningar 
Avsättning pensioner 

Bokfört värde 

Not 17 Långfristiga skulder 
Ingående låneskuld 

Amortering lån 

Summa lån i banker och kreditinstitut 

Ingående kostnadsersättning och investeringsbidrag 

Nya fiberanslutningar och investeringsbidrag 

Periodens upplösning av fiberanslutningsavgifter och investeringsbidrag 

Summa kostnadsersättningar och investeringsbidrag 

Summa långfristiga skulder 

2017-08-31 2016-12-31 

101 609 93 447 

83146 74 996 

6 106 g 086 

483 411 

191 344 177 940 

2017-08-31 2016-12-31 

56 525 58 900 

-58 659 -50 737 

-2134 8 163 

2017-08-31 2016-12-31 

697 563 678 608 

42 609 18 955 

740 172 697 563 

2017-08-31 2016-12-31 

71 912 67 088 

71 912 67 088 

2017-08-31 2016-12-31 

608 784 652 484 

-60 000 -43 700 

548 784 608 784 

17 127 15 662 

775 1 843 

-272 -378 

17 630 17127 

566 414 625 911 
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Noter till resultat- och balansräkningen, kommunen (tkr) 

Not 18 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Skuld till staten 

Personalens skatter och löneavdrag 

Upplupna löne- och semesterskuld 

Upplupna sociala avgifter 

övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Individuell del pensioner 

Mervärdesskatt 

Avräkning koncernbolag 

Övrigt 

Summa kortfristiga skulder 

Not 19 Ansvarsförbindelser 
Kommunalt borgens- och förlustansvar avseende egnahem 

Borgen och andra förpliktelser gentemot "allmännyttan" 

Borgen och andra förpliktelser gentemot övriga kommunala företag 

Pensionsförpliktelser 

Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser 

övriga ansvarsförbindelser 

Åtagande på grund av särskilt avtal, en anställd 

Leasingavtal 

Summa borgensåtagande 

Infriade borgensåtagande 

Vimmerby kommun har 1997-05-26, KF § 56, ingått en solidarisk borgen såsom för egen 
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
Samtliga 288 kommuner som per 2017-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressav
tal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat 
av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vimmerby kommuns ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse kan noteras att per 2017-06-30 uppgick Kommuninvest i Sve
rige AB:s totala förpliktelser till 368 097 240 516 kronor och totala tillgångar till 
369 960 434 499 kronor. 
Vimmerby kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 145 590 873 kronor och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till1 150 681 594 kronor. 

2017-08-31 2016-12-31 

11 397 29 318 

8 321 2 786 

12 027 10 631 

31 359 31 359 

30 064 29 767 

26295 19 866 

15 851 21 257 

516 1 939 

8 389 27 542 

1 046 2 092 

145 265 176 557 

2017-08-31 2016-12-31 

78 78 

249 000 249 000 

362 921 362 921 

284 884 284 884 

69 113 69 113 

3172 3 172 

830 830 

969 998 969 998 
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Driftredovisning (tkr) 
Utfall Budget Aterstår Prognos Avvikelse Utfall 

NÄMND 170831 2017 av budget 171231 budg/prog 2016 

Kommunstyrelse Intäkter 2 528 3 001 473 3 876 875 3 857 

Kostnader -32 386 -60 969 -28 583 -53 316 7 653 -55 222 

Netto -29 858 -57 968 -28 110 -49 440 8 528 51 365 

Valnämnd Intäkter 

Kostnader -3 -73 -70 -73 -477 

Netto -3 -73 -70 -73 -477 

Överförmyndare Intäkter 4 573 5 704 1 131 6 877 1 173 6479 

Kostnader -5 949 -7 485 -1 536 -8 958 -1 473 -7 926 

Netto -1 376 -1 781 -405 -2 081 -300 -1 447 

Revisorer Intäkter 

Kostnader -344 -811 -467 -811 -789 

Netto -344 -811 -467 -811 -789 

Samhällsbyggnad Intäkter 35 559 41 333 5 774 48 814 7 481 54 375 

Kostnader -101 431 -138 294 -36 863 -152 166 -13 872 -182 430 

Netto -65 872 -96 961 -31 089 -103 352 -6 391 -128 055 

Fastig hetsförvaltning Intäkter 52 967 77134 24167 80 014 2 880 86 684 

Kostnader -56 126 -81 539 -25 413 -87 875 -6 336 -84 767 

Netto -3159 -4 405 -1 246 -7 861 -3 456 1 917 

Utvecklingsavdelningen Intäkter 2 691 3 029 338 3 884 855 3 086 

Kostnader -24 925 -36 084 -11 159 -37 246 -1 162 -36 260 

Netto -22 234 -33 055 -10 821 -33 362 -307 -33 174 

Barn- och utbildningsnämnd Intäkter 40 783 32 941 -7 842 60402 27 461 62 178 

Kostnader -253 582 -342 732 -89 150 -383 693 -40 961 -361 339 

Netto -212 799 -309 791 -96 992 -323 291 -13 500 -299 161 

Socialnämnd Intäkter 78 000 76 857 -1 143 107 407 30 550 127014 

Kostnader -299 578 -414 786 -115 208 -445 766 -30 980 -445 548 

Netto -221 578 -337 929 -116351 -338 359 -430 -318 534 

Miljö- och byggnadsnämnd Intäkter 

Kostnader -4 648 -6 879 -2 231 -6 514 365 -5 982 

Netto -4 648 -6 879 -2 231 -6 514 365 -5 982 

SUMMA exkl finansiering Intäkter 217 101 239 999 22 898 311 274 71 275 343 673 

Kostnader -778 972 -1 089 652 -310 680 -1176 418 -86 766 -1 180 740 

Netto -561 871 -849 653 -287 782 -865144 -15 491 -837 067 

Finansiering Intäkter 640 411 932 065 291 654 945 753 13 688 914 896 

Kostnader -35 931 -65 409 -29 478 -50 609 14 800 -58 874 

Netto 604 480 866 656 -262 176 895144 28488 -856 022 

TOTALT Intäkter 857 512 1 172 064 314 552 1 257 027 84 963 1 258 569 

Kostnader -814 903 -1 155 061 -340 158 -1 227 027 -71 966 -1 239 614 

Netto 42 609 17 003 -25 606 30 000 12 997 18 955 
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Investeringar (tkr) 
Utfall Budget Aterstår Prognos Avvikelse Utfall 

NÄMND, UTGIFTER 170831 2017 av budget 171231 budg/prog 2016 

Kommunstyrelseförvaltningen exkl 

samhällsbyggn- och utveckl.avd 

Infrastruktur för fiber 652 1 000 348 1 186 186 2 607 

Totalt kommunstyrelseförvaltn exkl 652 1 000 348 1186 186 2 607 

samhällsbyggn- och utveckl.avd 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Fastig hetsförvaltning 9449 19 400 9 951 15 266 -4134 4 676 

Kosten 900 900 900 

Räddningstjänst 784 5 870 5 086 6 244 374 320 

Gator och vägar 1 31 o 2 850 1 540 2 713 -137 3 041 

Mark och exploatering 378 2 600 2 222 1 509 -1 091 889 

Totalt samhällsbyggnadsavdelningen 11 921 31 620 19 699 26 632 -4 988 8 926 

Utvecklingsavdelningen 

Ceosvallen, iordningsställande 1 672 730 -942 2 000 1 270 117 

övrigt 250 250 -250 

Totalt utvecklingsavdelningen 1 672 980 -692 2 000 1 020 117 

Socialnämnden 

Inventarier gruppboende Gårdsstigen 280 600 320 600 

Kontorsinventarier 586 -586 600 600 

Totalt socialnämnden 866 600 -266 1 200 600 o 

Barn- och utbildningsnämnden 

Campus, teknisk utrustning 100 100 256 

Totalt barn- och utbildningsnämnden o o o 100 100 256 

TOTALT 15 111 34200 19 090 31118 -3 082 11 906 

Utfall Budget Aterstår Prognos Avvikelse Utfall 
NÄMND, INKOMSTER 170831 2017 av budget 171231 budg/prog 2016 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Försäljning fastigheter 903 460 

Försäljning maskiner och inventarier 420 238 

TOTALT 1 323 o o o o 698 
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Redovisningsprinciper 
Redovisningen följer lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 

l redovisade leasingavtal ingår inte hyresavtal. 

l upprättat delårsbokslut har följande tillämpats: 

Semesterlöneskuldförändring samt förändring av skuld till 
timanställda efter bokslut 2016 har inte bokförts. 

Pensionsskuldsförändring inklusive löneskatt har bokförts 
enligt Skandias redovisningssammanställning för 170831. 

Ordförklaring 
Kommunkoncern 

På sidan 28 redovisas kommunkoncernens resultat- och 
balansräkning. l kommunkoncernen ingår Vimmerby kom
mun och Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VKF)
koncernen. Sesidan 23 för att se vilka bolag som ingår i 
VKF-koncernen. 

Individuell del pension inklusive löneskatt har bokförts en
ligt Skandias beräkning. 

Skatter och bidrag, preliminär slutavräkning, har bokförts 
med åtta tolftedelar av beräknat belopp. Övriga skatter och 
bidrag har bokförts enligt kontantmetoden. 

Borgens- och ansvarsförbindelser samt leasingavtal har 
inte justerats efter senaste årsbokslut 

För att få fram kommunkoncernens resultat- och balans
räkning elimineras alla mellanhavanden mellan bolagen 
såsom fordringar, skulder, försäljning, inköp och andra 
resultatpåverkande poster. 

Vimmerby kommun äger Vimmerby kommun Förvaltnings 
AB till100%. 

Symbolfärgernas betydelse 
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Målet är inte uppfyllt 
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Anteckningar 
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l Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (23) 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 
Barn- och utbildningsnämnden 

Protokolljusterare 

BUN § 136 Dnr 201717/042 

Delårsbokslut med uppföljning och helårsprognos per 31 augusti 
2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslut med helårsprognos per 
31 augusti 2017 samt överlämnar detsamma till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter beräknas överskrida budgeten 
med 13,5 miljoner kronor. Nämndens bruttobudget inklusive tilläggsanslaget för 
nya löner 2017 är 342,7 mnkr och nämndens intäkter (exklusive skatter) är 32,9 
mnkr. Den 31 augusti var utfallet 212,8 mnkr vilket motsvarar 68,7% av 
nettobudgeten för barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 

Förskolan har en nettobudget på 66,7 mnkr och kan komma att redovisa ett 
underskott på 4, 7 mnkr. Antalet förskolebarn har ökat. Graneho förskola och 
Lillan Lundens förskola är nya och nettokostnaden för 201 7 är beräknad till 2,8 
mnkr vilket inte erhållits budget för. Personliga assistenter kostar mer än budget 
då fler barn är i behov av stöd. 

Gymnasieskolan kan komma att redovisa ett sammanlagt underskott på 4,5 
mnkr. Interkommunal ersättning för fler elever i andra kommuner samt fårre 
elever i Vimmerby gymnasium ger en beräkning av IKE på minus 8,0 mnkr för 
2017. Många nyanlända gör att bidraget från Migrationsverket reducerar 
underskottet. 

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten har en nettobudget 
på 139,1 mnkr och kan komma att redovisa ett nettounderskott på 2,5 mnkr vid 
årets slut. För att täcka !T-kostnader har man använt resurser ämnade för 
undervisning. Det är fler elever i verksamheten, både nyanlända och 
folkbokförda. Antalet elever med behov av extra stöd växer och stora delar av 
underskottet beror på ökade kostnader för elevassistenter. 

Särskolan kan komma att överskrida budget med l, 7 mnkr då fler elever skrivs 
in i än vad som är budgeterat. 

Övriga verksamheter som vuxenutbildning, Campus Vimmerby, gymnasiesär, 
fritidshem och gemensam administration klarar budgeten så när som på O, l 
mnkr. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut med helårsprognos per 31 augusti 201 7 (Id 22539). 

Utdragsbestyrkning 



l Vimmerby 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Protokollj usterare 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (23) 
Sammanträdesdatum 

201 7-09-20 

Bilaga. 

Utdragsbestyrkning 



!!!vimmerby 
t.mW kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL stctnr 

Sammanträdesdantm 5 (23) 
2017-09-21 

Socialnämnden 

Protokolljusterare 

SN § 81 Dnr2017/1 Kod042 

Budgetuppföljning och underlag för delårsbokslut efter 8 
månader 2017 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden lägger budgetuppföljningen efter 8 månader till handlingarna. 

Ärendet 
Socialnämnden får del av en budgetuppföljning får socialnämnden samt under
laget till delårsboksintet efter 8 månader 2017. Den visar mot ett underskott på 
helår med nära 430 000 kronor. 

Fördelat per verksamhet serprognosen ut enligt följande: 

Ansvar 

Kod 75 
Kod 76 
Kod 77/78 
Kod 79 
Kod80 

Verksamhetsområde 

Individ och familjeomsorg 
Övergripande verksamhet 
Äldreomsorg 
Funktionshinder 
Hälso- och sjukvård 
Totalt 

Individ- ochfamiljeomsorg 

Redovisad prognos i 
tnsen kronor (tkr) 

+7101 tkr 
+l 050 tkr 
-1 663 tkr 
-6 750 tia: 

-168 tkr 
-430 tkr 

Individ och fan1iljeomsorgen beräknas gå med ett överskott på 7,1 miljoner 
laonor (mnla). Orsaken är ökade schablonintäkter får flyktingmottagande. 
Övriga intäktsökningar är statsbidrag får utökad bemanning inom barn och 
familj samt intäkter gällande växlat fcirsörjningsstöd. statsbidragen och 

· ersättningen gällande växlat försörjningsstöd är inte budgeterade. Personal
anställningar har gjorts motsvarande statsbidragsintäktema. Schablonin
täkterna från migrationsverket är helt beroende av hur många flyktingar 
som flyttar in till kommunen. Överslaidandet på kostnadssidan beror på att 
bemanningsföretag anlitats inom enheten barn och familj. I dagsläget är 
socialsekreterare svåra att rela:ytera. Placmingskostnaderna får b am och 
ungdomar har ökat mot budget och ser nt att gå med underskott med cirka 
2,5 mnk:r. Placeringar inom missbruksvården prognosliseras att gå med ett 
underskott på 1,4nmla. Placeringar inom socialpsykiatrin ser ut att ge ett 
överskott på 680 tla. Inom verksamheten b am och familj filllis 624 tla i 
riktade statsbidrag får att stärka bemanningen inom ungdomsvården. 

~IJctl 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 

Sammantriidesdatum 6 (23) 
2017-09-21 

Socialnämnden 

Protokolljusterare 

Förvaltningsövergripande verksamhet 
Intäkterna är statsbidrag för exempelvis psykisk hälsa och projekt i samarbete 
med samordningsförbundet statsbidragen och projektmedlen kommer att 
förbmkas. Anställning har skett på projektmedlen från samordningsförbundet 
Nämnden ser ut att ge ett överskott på 40 tkr och prognosen för förvaltningens 
ser ut att ge ett överskott. 

Äldreomsorg 
Verksamheten äldreomsorg ser i dagsläget ut gå med ett underskott på l ,66 mnkr 
tkr. Osaken till underskottet är högre kostnader än budget inom hemtjänsten och 
nattpatmllen. De intäkter som verksamheten har över budget är även här stats
bidrag vilka är riktade till ökad bemanning inom äldreomsorgen, totalt 3, 969 
mnla. statsbidragen har använts till att anställa personal inom äldreomsorgen 
vilket bidrar till underskottet mot budget. 

Funktionshinder 
Prognosen ser ut att bli ett underskott på 6, 75 mnkr. Orsaken till det ökade 
underskottet mot förra uppföljningen är att ett personligt assistansärende till
kommit. Annars återstår tidigare orsaker till underskottet, som att fler brukare 
boende på gruppbostad eller servicebostad har fått ökade omsorgsbehov. 
Dessutom har nattbemanning inrättats på tre gruppbostäder, även detta på 
grund av brukamas ökande omsorgsbehov. Detta ger ett överskridande på 
3,6mnla·. Under senare delen av 2016 tillkom flera placeringar som inte 
fmms i budget, dessa ger en ökad kostnad på 1,8 mnla. De brukare som har 
beslut på gruppbostad men där detta fått verkställas genom enskilda lösningar 
ger en fcirdyting motsvarande 1,5mnla fcir 2017. Under 2017 har två ärenden 
om personlig assistans tillkommit vilket ger en ökad kostnad på l ,2 mnla. 
Kontaktpersoner, avlösarservice och daglig verksamhet ser nt att gå med ett 
överskott på 800 tlcr. Intäkterna prognostiseras ge att överskott mot budget 
med 500 tlcr. 

Hälso- och sjukvård 
Verksmnheten hälso- och sjukvård prognosliseras att gå med ett underskott 
på 168 tlcr. 

Resultat för socialnämnden totalt 
Totalt visar prognosen mot ett underskott mot budget med 430 tkr. Riktade stats
bidrag för ökad bemmming inom ungdomsvården och äldreomsorgen uppgår 2017 
till totalt 4,593 mnla. Dessa intäkter och kostnader är inte budgeterade för 2017. 

Underlag 
Budgetuppföljning och verksamhetsmått efter 8 månader. Id 25209. 

Protokollsutdrag lämnas till 
Ekonomienheten 
Di mi et 

l~ l::itst l l Utdragsbestyrkning 
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Kommunstyrelsen 

§ 238 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-10-03 

Dnr 2017/000423 821 

Taxor och avtal Ceosvallen 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget för 
taxor på Ceosvallen beträffande konstgräset samt naturgräset under 2018. 

Sammanfattning 
2017-03-27 beslutade kommunfullmäktige§ 57 att naturgräsplanerna samt 
konstgräsplanen på Ceosvallen under 2017 skulle bokas genom en framtagen 
timtaxa. På så vis skulle hela Ceosvallen både skötas och drivas kommunalt 
med vissa undantag. Detta får att inget konkret avtal beträffande 
naturgräsplanerna kunnats ta fram beroende på olika omständigheter med 
driftsfrågor som inte var helt lösta, däribland fungerande bevattning m.m. 
Inriktningen var att ett nytt omtag skulle göras inför 2018 med intention att 
behålla taxesystemet på konstgräsarenan, men ta fram ett avtal får 
naturgräsplanerna i dialog med Vimmerby IF. 

Under 2017 har utvecklingsavdelningen påbörjat en utredning av 
1 

kommunens bidragssystem till fåreningslivet, samt kartläggning över 
subventioner får föreningar som äger och driftar egna anläggningar, kontra 
de föreningar som hyr in sig på kommunala idrottsanläggningar. 
Utredningen genomförs genom konsultföretaget Ernst & Young och 
fårväntas bli klart vid årsskiftet. 

Utvecklingsavdelningen föreslår att invänta utredningen och den 
kartläggning som fårhoppningsvis kommer fram för att därefter kunna ta 
fram en strategi hur man framöver ska skriva avtal får att göra dem så 
likartade och jämställda som möjligt. Detta innebär då att ett avtal på 
naturgräsplanerna för 2018 inte kommer hinna tas fram i det fall man vill ta 
utredningen i bejakande för att göra ett så omvärldsförankrat avtal som 
möjligt. 

Utvecklingsavdelningen föreslår därfår att timtaxesystemet skall gälla även 
under 2018, både vad gäller naturgräset samt konstgräset, med nuvarande 
avgift utan några ändringar. 

Sida 1 (2) 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-10-03 

Kommunstyrelsen 

J"""'"'~ ''' " l 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget för 
taxor på Ceosvallen beträffande konstgräset samt naturgräset under 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mirja Holgersson, fritidssamordnare, 2017-09-14 Id 58175 
Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 221 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 

Sida 2(2) 
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kommun 

Utvecklingsavdelningen 
Mirja Holgersson 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2017-09-14 

Kommunstyrelsen 

Taxor och avtal Ceosvallen 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Referens 

2017/423/821 
Id 

58175 

Att anta förslaget för taxor på Ceosvallen beträffande 
konstgräset samt naturgräset under 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
2017-03-27 beslutade kommunfullmäktige KF § 57 att 
naturgräsplanerna samt konstgräsplanen på Ceosvallen under 2017 
skulle bokas genom en framtagen timtaxa. På så vis skulle hela 
Ceosvallen både skötas och drivas kommunalt med vissa undantag. 
Detta för att inget konkret avtal beträffande naturgräsplanerna kunnats 
ta fram beroende på olika omständigheter med driftfrågor som inte var 
helt lösta, däribland fungerande bevattning m.m. 

Inriktningen var att ett nytt omtag skulle göras inför 20 18 med 
intention att behålla taxesystemet på konstgräsarenan, men ta fram ett 
avtal för naturgräsplanerna i dialog med Vitmnerby IF. 

Under 2017 har utvecklingsavdelningen påbörjat en utredning av 
kommunens bidragssystem till föreningslivet, samt kartläggning över 
subventioner för föreningar som äger och driftar egna anläggningar, 
kontra de föreningar som hyr in sig på kommunala 
idrottsanläggningar. Utredningen genomförs genom konsultföretaget 
Ernst & Young och förväntas bli klart vid årsskiftet. 

Utvecklingsavdelningen föreslår att invänta utredningen och den 
kartläggning som förhoppningsvis kommer fram för att därefter kunna 
ta fram en strategi hur man framöver ska skriva avtal för att göra dem 
så likartade och jämställda som möjligt. Detta innebär då att ett avtal 
på naturgräsplanerna för 2018 inte kommer hinna tas fram i det fall 
man vill ta utredningen i bejakande för att göra ett så 
omvärldsförankrat avtal som möjligt. 

Utvecklingsavdelningen föreslår därför att timtaxesystemet skall gälla 
även under 2018, både vad gäller naturgräset samt konstgräset, med 
nuvarande avgift utan några ändringar. 

Sida 
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Beslutsunderlag 
KF§ 57 

Beslutet ska skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 

Mirja Holgersson 

Fritidssamordnare 
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Dnr 20 16/3 17 
Id 56283 

Taxor 
Idrottsanläggningen 

Ceos 2017 

Antagen av Kommunfullmäktige 
2017-03-27 §57 



Taxor idrottsanläggningen Ceos 2017 
Utvecklingsavdelningen/Kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunfullmäktige har beslutat 2017-03-27, § 57, att nedanstående taxor ska gälla för 
idrottsanläggningen Ceos under 2017. 
Timprisema är inklusive omklädningsrum på både konstgräset och naturgräset 
Match och cuptaxan på konstgräset börjar gälla när läktaren tas i bruk. 

Konstgräset 

Träning helplan 
Match och cup 
Utomkommunala lag 
H}'ra enbart omklädningsrum för friluftsaktivitet på eecsområdet 

Naturgräs 

Träning helplan 
Match 
Utomkommunala lag 
Arranqemangshy_ra 
Hyra enbart omklädninqsrum för friluftsaktivitet på eecsområdet 

300 kr/tim 
500 kr/tim 
800 kr/tim 
20 kr/tillfälle 

40 kr/tim 
40 kr/tim 
140 kr/tim 
Separata avtal 
20 kr/tillfälle 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-10-03 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

§ 237 Dnr 2017/000244 010 

Avslutande av landsbygdspolitiskt handlingsprogram 
2014-2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Att ej politiskt antaget landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 2014-2018 
betraktas som avslutat med motiveringen att programmet införlivats i SLUS
projektet. 

Sammanfattning 
Arbetet med framtagande av landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 
2014-2018 har pågått sedan 2013. Det slutgiltiga förslaget har 
implementerats och införlivats i pågående SLUS-arbete men har inte antagits 
politiskt. Därmed föreslås ärendet betraktas som avslutat till förmån för 
SLUS-projektet. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
Att ej politiskt antaget landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 2014-2018 
betraktas som avslutat med motiveringen att programmet införlivats i SLUS
projektet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-05-29 
Satmnanställning av yttranden 
Kommunstyrelsens beslut 2015-02-17 § 91 
Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 225 

Beslutet skickas till 

Carina Östh, näringslivsutvecklare 
Kommunfullmäktiges gruppledare 
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Arbetsutskottet 

§ 225 

Sam manträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-09-26 

Dnr 2017/000244 010 

Avslutande av landsbygdspolitiskt handlingsprogram 
2014-2018 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
Att ej politiskt antaget landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 2014-2018 
betraktas som avslutat med motiveringen att programmet infårlivats i SLUS
projektet. 

Sammanfattning 
Arbetet med framtagande av landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 
2014-2018 har pågått sedan 2013. Det slutgiltiga förslaget har 
implementerats och införlivats i pågående SLUS-arbete men har inte antagits 
politiskt. Dänned föreslås ärendet betraktas som avslutat till fånnån får 
SLUS-projektet. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet fareslår kommunfullmäktige besluta 
Att ej politiskt antaget landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 2014-2018 
betraktas som avslutat med motiveringen att programmet inforlivats i SLUS
projektet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare 201 7-05-29 
Sammanställning av yttranden 
Kommunstyrelsens beslut 2015-02-17 § 91 

Beslutet skickas till 

Carina Östh, näringslivsutvecklare 
Kommunfullmäktiges gruppledare 

Sida 1(1) 



Sida 
Tjänsteskrivelse 1{2} 

Referens 
. Vimmerby 
~ kommun Datum 

2017-05-29 Dn r 2017/000244/01 O 

Administrativa avdelningen 
Axel stenbeck 

Kommunstyrelsen 

Id 57006 

Landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 2014-2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att ej politiskt antaget landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 2014-2018 
betraktas som avslutat med motiveringen att programmet införlivats i SLUS
projektet. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med framtagande av landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 2014-
2018 har pågått sedan 2013. Det slutgiltiga förslaget har implementerats och 
införlivats i pågående SLUS-arbete men har inte antagits politiskt. Därmed 
föreslås ärendet betraktas som avslutat till förmån för SLUS-projektet. 

Ärendet 

Bakgrund 

Beredningen tillsattes av kommunfullmäktige i juni 2013 och då utsågs 
ordförande och ledamöter från alla politiska partier i fullmäktige. Arbetet har 
utförts från och med oktober 2013 till mars 2014 via möten med 
landsbygds beredningen. 

sekreterare för beredningen med ansvar för framtagandet av mitmesanteckningar 
från beredningens sammanträden har Carina Östh på näringslivsenheten varit. 
Mejl-kommunikation mellan sammanträdena har också tidvis varit omfattande 
inom arbetsgruppen. 
Carina Östh, Börje Forss och Ingela Nilsson Nachtweij har författat det slutgiltiga 
förslaget till landsbygdspolitiskt handlingsprogram för Vimmerby kommun med 
stöd av minnesanteckningar som gjorts av Carina Östh och Krister Segergren. 

Aktuell situation 
Projektet Stärkt Lokal Utveckling Strategi (SLUS) påbörjades 2015 med Carina 
Östh som projektledare. Projektet har en naturlig koppling gentemot det 
framtagna förslaget kring landsbygdspolitiskt handlingsprogram och dess 
grundläggande fokus på landsbygdsutveckling. Tankar, ideer och arbete har 
därmed tagits tillvara på och införlivats i det som under hösten 2017 resulterar i 
den politiskt antagna SLUS-strategin. 

Bedömning 
Med hänvisning till SLUS-projektet föreslås den politiska beslutsprocessen kring 
landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 2014-2018 ej fortskrida utan betraktas 
som avslutat. 

Beslutsunderlag 

Post: Vimmerby kommun, s tadshuset, 598 8 1 Vimmerby Besök: Slångågatan 28 
Telefou: 0492-76 90 00 Fax: E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vinunerby.se 

Orgauisatiousuummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0 



Beslutet ska skickas till 
Carina Östh, näringslivsutvecklare 

Kommunfullmäktiges gruppledare 

Axel Stenbeck 
Kommunsekreterare 

Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby Besök: Stångågatan 28 
Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun({<)yJmmerbv.se Webhplats: \\'WW.vimmerb..-.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd får F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0 
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Vimmerby kommuns 
landsbygdspolitiska handlingsprogram 

Utveckling av Vimmerby kommuns landsbygd 

Med detta program lyfts de områden upp där fokus inom kommunen kommer att riktas under 
kommande år för en positiv utveckling på landsbygden. Detta kräver dock att många olika 
organisationer engageras och en god samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer. 

Inom Vimmerby kommun är alla nämnder och förvaltningar berörda av programmets innehåll 
och en god kunskap om landsbygdernas förutsättningar är därför viktig för en hållbar 
kommunal planering och förvaltning. Att samla landsbygdernas frågor i ett kommunalt 
landsbygdspolitiskt handlingsprogram skapar en gemensam riktning och prioritering för det 
dagliga arbetet, i de politiska besluten och till kommunala satsningar i olika projekt. 

Detta program gör inga anspråk på att vara ett heltäckande strategidokument för landsbygdens 
utveckling. Programmets fokus ligger på de mest prioriterade områdena och i huvudsak på de 
mmåden där kommunen har viss rådighet över utvecklingen. 

Landsbygdsberedningens process med framtagandet av programmet har skett i dialog med 
medborgare och organisationer med kopplingar till landsbygden. Ambitionen är att programmet 
ska spegla de utmaningar och förutsättningar som finns i hela kommunen. Beredningens 
resultat är ett förslag till Landsbygdspolitiskt handlingsprogram som presenteras på 
kommunfullmäktige i mars 2014. Därefter ska förslaget remitteras till alla berörda nämnder. 
Kommunstyrelsen har sedan uppgiften att sammanställa nämndemas remissvar och lägga fram 
ett Landsbygdspolitiskt handlingsprogram för antagande på kommunfullmäktiges juni
sammanträde 2014. 

Efter att kommunfullmäktige antagit den landsbygdspolitiska handlingsplanen i juni 2014 
görs uppföljning av måluppfyllelse i juni år 2015, 2016, 2017 och år 2018. De 
övergripande målen i denna plan, under varje avsnitt i form av att-satser är det som ska 
följas upp årsvis. 

Uppdrag och sammansättning 

Beredningen tillsattes av kommunfullmäktige i juni 2013 och då utsågs ordförande och 
ledamöter från alla politiska partier i fullmäktige. Arbetet har utförts från och med 
oktober 2013 till mars 2014 via möten med landsbygdsberedningen. 

Sekreterare för beredningen med ansvar för framtagandet av minnesanteckningar från 
beredningens sammanträden har Carina Östh på kommunens näringslivsenhet varit. Mejl
kommunikation mellan sammanträdena har också tidvis varit omfattande inom 
arbetsgruppen. 
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Vimmerby kommuns 
landsbygdspolitiska handlingsprogram 

Carina Östh, Börje Forss och Ingela Nilsson Nachtweij har författat det slutgiltiga 
förslaget till landsbygdspolitiskt handlingsprogram för Vimmerby kommun med stöd av 

minnesanteckningar som gjorts av Carina Östh och Krister Segergren. 

Inge Teodorsson har bidragit med sammanfattningar från LUP. Pia Young har intervjuat 
Yvonne Carlsson på Fabriken och Krister Segergren har intervjuat Rolf Karlsson på 
Vimmerby Folkhögskola. Båda intervjuerna har rapporterats på arbetsgruppsmöten. 

Ordförande i beredningen har Sören Sjöholm, Moderaterna varit. 

Följande ledamöter har deltagit i arbetet: 

• Bengt Barkstam, Sverigedemokraterna 

• Börje Forss, FP Liberalerna 

• Göran Gustafsson, Kristdemokraterna 

• Ingela Nilsson Nachtweij, Centerpartiet 

• Christer Segergren, Miljöpartiet 

• Michael Svensson, Socialdemokraterna 

• Inge Teodorsson, Moderaterna 

• Pia Young, Vänsterpartiet 

Adjungerade och inbjudna gäster till beredningens möten: 

• Miklos Hathazi, Samhälls byggnadschef, Vimmerby kommun 

• Ingrid Blanck, projektledare för Vuxenskolans projekt Lokala utvecklingsplaner 
i Vimmerby kommun. 

• Tobias Ragnarsson, Arbetsmarknadsenheten 

• Anders Eriksson, Kultur och fritidschef, Vimmerby kommun 

• Lotti Jilsmo, Landsbygdsutvecklare, Västerviks kommun 

• Christina Thorstensson, verksamhetsledare, föreningen Astrid Lindgrens 
Hembygd som driver LEADER-programmet i regionen. 

• Regina Laine, planarktiekt, Vimmerby kommun 
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Inledning 

Vimmerby kommuns 
landsbygdspolitiska handlingsprogram 

En tredjedel av Sveriges befolkning bor på landsbygden och 197 av Sveriges 290 kommuner är 
landsbygdskommuner. statistiska Centralbyrån definierar en landsbygdskommun som en 
kommun med mer än 6,4 procent av de folkbokförda invånarna sysselsatta inom jordbruks- och 

skogssektorn, en tätortsgrad under 70 procent och som inte är en glesbygdskommun. Vimmerby 
konunun är följaktligen en landsbygdskommun där mer än hälften av invånarna bor på 
landsbygden. 

Kommunens orter 

Det är inte nödvändigtvis storleken på kommunen eller mängden invånare som avgör om det är 
en tillväxtkommun eller inte. Av de landsbygds-kommuner som har vuxit under de senaste två 
decennierna ligger flera på ett ·rimligt pendlingsavstånd till de största städerna eller är 
utpräglade turistkommuner. Vimmerby kommun kan tillhöra den kategorin. 
Landsbygden har en viktig roll i att stärka Vimmerby kommuns konkurrenskraft och skapa 
förutsättningar för flera arbetstillfållen i fler och växande företag. Landsbygder är också 
betydelsefulla som platser att leva och vara på. Det är styrkor som är viktiga att utveckla och 

bygga vidare på i Vimmerby kommun. 

Vimmerby kommuns befolkning har en låg andel som har eftergymnasial utbildning. 14 % 
jämfört med landets genomsnitt på 24 % som har eftergymnasial utbildning (SCB 2012). En 
utmaning för en landsbygdskommun av Vimmerbys karaktär är därför kompetensförsörjning i 
samhället. Såväl näringslivet som det offentliga har svårigheter att rekrytera kompetent och 
välutbildad personal. Ett skäl kan vara brist på högskoleutbildningar och möjligheter till 
pendling till studieorter mm. 
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Att arbeta får landsbygden är inte ett arbete emot staden. Tvärtom, bådas utveckling är 
beroende av varandra. 

Landsbygdsberedningen har även diskuterat demokratiutveckling och hur 
kommunfullmäktige skulle kunna öka medborgarnas och landsbygdens delaktighet i 
samhällsutvecklingen. Beredningen föreslår att kommunfullmäktige ska börja 
webbsändas vilket redan görs i ett stort antal kommuner i Sverige. Möjligheten att 
samlas i kransorterna eller i tätorten för att tillsammans se webbsändningen av 
kommunfullmäktigesammanträde live eller i efterhand, hela eller delar ska 
uppmuntras för att stärka demokratiarbetet i hela kommunen. 

Övergripande mål 

-att kommunen fokuserar på att på olika sätt stimulera kompetensförsäljning 
i samverkan med högskolor och studieförbund 

-att kmmnunfullmäktigesammanträden snarast börjar websändas för att öka medborgamas och 
landsbygdsbornas delaktighet (M) Förslaget om webbsändning av KF-sammanträdena bör 
utgå då initiativ redan har tagits och RDB för närvarade arbetar med frågan. 

Service 

Barn- och ungdomsfrågor blir en allt större angelägenhet i det kommunala arbetet. 
Vimmerby kommun vill arbeta för att ge barn och ungdomar möjlighet till en aktiv fritid 
såväl i stad som på landsbygd. 

Sedan år 2009 arbetar Vimmerby kommun enligt en barnkonventionspolicy antagen av 
kommun-fullmäktige vilket, bland annat innebär att samtliga förvaltningar ska verka för 
att barn och ung-domars rättigheter stärks och lyfts fram. 

För att få en hållbar utveckling på landsbygden i Vimmerby kommun är det viktigt att 
landsbygdsskoloma utvecklas och att de inte läggs ner. En förutsättning är givetvis att 
kvaliten på undervisningen upprätthålls och skulle det bli alltför få elever på en av 
kommunens landsbygdsskolor så kan alternativet vara att bussa elever från andra delar av 
kommunen framfår att lägga ner skolan. (Kd) Diskussionen om våra mindre skolor i 
kransorterna kommer upp med jämna mellanrum. Rädslan ute i våra kransorter att 
skolan ska försvinner finns hela tiden. Problemet är att inte veta hur det blir. Rädslan 
över att plötsligt dyker frågan upp om att lägga ner de mindre skolorna, människor som 
bor och verkarila-ansorterna vet aldrig riktigt när frågan blossar upp på nytt! 

Vi kristdemokrater har föreslagit sedan tidigare att vi ska sätta nerfoten och vara tydliga 
gentemot våra kransorter: 
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l. Bestämma hur många elever en skola ska ha i Vimmerby kommun for att den ska få 
vara kvar. 

Kommunen garanterar en dialog i god tid med människorna i kransorten om kreativa 
lösningar när det börjar närma sig lägsta nivå på antal elever. 

2. En god planering for tre år framåt om man utgår från det underlag vi vet om när det 
gäller antal barn som föddes på orten. 

3. Kvaliteten är oerhört viktig. Kan vi garantera att alla våra skolbarn i Vimmerby kommun 
får samma goda undervisning oavsett vilka skola man går i? Hur ser det ut med mobbing 
på våra mindre skolor? Hur ser det ut med lärare och andra vuxna t. ex. inom elevhälsan 
eller specialpedagoger? 

4. Kan man tänka sig en kompromiss när elevantalet sjunker? Ha kvar lågstadiet och låta 
mellanstadiet åka in till Vimmerby eller till en närmare större skola? 

Dessa ji-ågor är exempel på det som vi Kristdemola-ater tycker är det viktigaste när det 
gäller skolorna i våra la-ansorter. Siwlan är till för eleverna i första hand och inte för att 
bygden ska överleva! 

Skolskog och naturpedagogik kan vara lämpliga utvecklingsområden för 
landsbygdsskolomas profilering i kommunen. Den nationella och internationella 
uppmärksamhet av exempelvis Frödinge skolas skolskogsarbete och utomhuspedagogik 
bör nämnas i detta sammanhang som en aktivitet som skulle kunna utvecklas ännu mer 
med stöd från kommunen. Denna satsning ligger helt i linje med kommunens ledord, 
ansvar, mod och fantasi och bör uppmuntras på olika sätt och lyftas för att inspirera fler 
pedagoger att ägna sig åt utomhuspedagogik (Kd) Här ser vi ett kreativt och mycket 
positivt sätt att nyt(ja skogen och det vackra landskapet som finns runt omkring 
Vimmerby med allt vad det innebär av kultur upplevelser, historia och tradition. Att 
koppla det tilllärandet är genialt. 

Det är dock viktigt att vmje tillfälle med natwpedagogik ska ha en tydlig pedagogisk 
planering, så att det inte bara blir lek, hopp och spring ute i sko/skogen. 

En annan profilering skulle kunna vara specialisering med inriktning på barn med 
särskilda behov på olika skolor i kommunen. Hörselskadade lokaliseras redan på 
Vimarskolan där man byggt hörslingor och anpassning av klassrum och 
specialpedagoger. Fler liknande specialiseringar mot andra särskilda behov skulle kunna 
ske på landsbygdsskolorna i kommunen. (Kd) Att profilera våra landsbygdsskolor med 
att låta barn med särskilda behov gå där är en helt befängd ide. Vilka särskilda behov 
talar vi om? Barn med läs och sla-ivsvårigheter, sociala problem, 
koncentrationssvårigheter, rullstolsburna, synskadade, hörselskadade eller helt enkelt de 
nyanlända som inte kan språket? 
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Ska alla dessa barn köras ut till enlandsbygdsskola? Detta påminner om de OBS klasser 

som fanns när några av oss gick i skolan på 60- 70 talet där man klumpade ihop alla 

barn som inte funkade i klassrummet. Hur mycket och vilka resurser ska följa med dessa 

barn? Slca de här barnen lyftas ur sina klasser och från sina kompisar för att gå i en egen 

skola, en skola för alla de elever som inte platsar i den vanliga skolan? 

Snarare kan det sannolikt vara så att barn med särskilda behov behöver större och mer 

omfattande stödinsatser än vad som kontinuerligt finns att tillgå på en mindre skola. 

Tidigare eTfm·enheter har istället visat på att barn med läs och skrivsvårigheter som har 

gått på en ytterskola har halkat efter mer än nödvändigt eftersom tillgången på 

specialpedagog inte varit lika stor. 

Vi tycker dock att enskilda familjer/ elever måste kunna ha valfrihet att byta skola om 

man tror attjust den eleven skulle må bättre av lite lugnare miljö, färre elever och 

närmare till naturen. 

Landsbygden bör också prioriteras mer vad gäller fritidsaktiviteter. Beredningen fåreslår 
utlokalisering av fritidsledare och deras verksamhet till bygdegårdar, skolor och 
samlingslokaler på landsorten. Det bör utredas om bussresor som företas av barn och 
ungdomar för att delta i aktiviteter på landsorten kan bekostas av kommunen för att 
uppmuntra mer resande mellan kommunens olika delar och arrangemang av fler 
aktiviteter i hela kommunen så att utbudet blir mer heltäckande och möjligt för fler att 
delta i. Beredningen föreslår ett nytt sätt att bekosta dessa resor som bör undersökas med 
KLT och det är att de faktureras när de blivit genomförda d.v.s. endast resor som görs ska 
bekosta kommunen. Ä ven kommunens egen minibuss som ägs av Kultur- och 
fritidsförvaltningen borde kunna användas för att skjutsa elever till olika delar av 
kommunen där det skapas nya arrangemang och fritidsaktiviteter. Bågskytte i Rumskulla, 
fridrottsträning i Södra Vi, ridning i Tuna är olika exempel på aktiviteter som skulle 
kunna utvecklas och bli mer välbesökta av ungdomar om man kan stötta med 
logistiklösningar och transporter av barn och unga i kommunen. (K d) Att kultur och 

fi'itidsnämndens minibuss skulle kunna användas till att skjutsa runt på barn som ska 

skjuta bågskytte i Rumskulla eller träna friidrott i Södra vi är en god tanke men helt 

omöjligt att genomföra. Vilka tider och vart ska bussen åka? Vem har ansvaret om något 

händer? Vilka får åka med? Vem ska skjutsa? Det la·ävs en yrkesmässig chaufför om du 

ska skjutsa runt på barn och ungdomar på det viset. Dessutom är det svårt för en 

kommun att konkurrera med KLT och annan trafik. Ska det vara gratis? Ska resor 

subventioneras for vissa kommuninvånare och inte för vissa? !möten med skolelever som 

vi har inom folkhälsopolitisk.t.forum och i samråd med Anders Degerman och Kultur och 

fritidsnämnden så pratade vi sist just om .f1•itidsaktiviteter och vad som skulle kunna 

ordnas ihop med Fabriken och den personalen. Likaså när det gäller .fhtidsledare så 

finns det ett forslag att alla fi'itidsledare skulle ligga under kultur och fl-i tidsnämnden och 

på Fabriken för att alla fritidsaktiviteter i hela kommunen skulle samordnas. 
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Samverkan mellan Vimmerby Folkhögskola och dess fritidsledarutbildning är etablerad 
och där finns planer på att fritidsledare ska placeras enligt ett visst schema för att erbjuda 
barn och unga i kransorterna fritidsaktiviteter. Det behövs kontaktpersoner i kransorterna 

som samordnar och informerar om aktivitetsutbudet på exempelvis Fabriken i Vimmerby, 

och som kan samordna busstransporter. 

Samverkan mellan skola och äldreomsorg, och mellan kommun, kyrka och föreningsliv 
vad gäller lokaler i kransorterna bör utvecklas, som exempelvis bygdegårdar, idrottshall 
och skollokaler mm. (Kd) Detta tror vi är mycket fruktsamt och berikande, ja tom helt 

nödvändighetför att landsbygden ochföreningar ska kunna överleva. Ett gott exempel 

ser vi här i Frödinge där fotbollsföreningen och bygdegården har ett gemensamt projekt 
med spännande ideer om hur man kan nyttja bygdegården ännu bättre. 

(Socialnämnden) Detta tror vi är mycket fruktsamt och berikande, ja t. o. m. helt 

nödvändighet får att landsbygden och föreningar ska kunna överleva. Vi i socialnämnden 

är de första att beklaga att nämnden under en tid tvingats att gå ur lokaler på 

landsbygden som används av våra äldre eftersom underlaget har minskat och vi inte har 

haft ekonomi att ha dem kvar. Här har samverkan med bygden varit A och O för att 

kunna ha lokalerna kvar. Vi ser ett gott exempel i Locknevi där kyrkan gått in och hyr 

gemensamhetslokalerna i Nygård. Även i Gullringen fungerar samarbetet fint då där inte 

det finns någon gemensamhetslokal utan träffar får äldre kan få vara i 

fårsamlingshemmet helt utan kostnad. I Rumskulla hålls träffarna i Mor A/mas Caje eller 

även här iförsamlings hemmet. I storebro finns en lokal som används mycket av både 
PRO, kyrkan och kommunen via hemtjänsten. Ett gott exempel där starkaföreningar kan 

skapa något nytt ser vi i Frödinge där fotbollsföreningen och bygdegården har ett 
gemensamt projekt med spännande ideer om hur man kan nyttja bygdegården ännu 

bättre bland annat genom att bygga om källaren till ett gym får personer med 

funktionsnedsättningar. 

Vi är också glada över det goda samarbetet som finns mellan flera olika föreningar och 

våra boenden får ensamkommande barn. Det är viktigt får dessa killar att få känna sig 
välkomna och att komma in i en forening snabbt for att få en meningsfullfritid Inte minst 

Södra Vi IF och Vimmerby IF jobbar mycket med attfå med killama i olika idrotter. Det 

finns även ett gott samarbete mellan integrationsenheten och olika föreningar i vår 

kommun. Här vill vi nämna kyrkan i storebro som har ett cafe vmje veckafor kvinnor 

som är asylsökande och som bor i Storebro. Å·ven Rädda barnen som har läxhjälp i röda 

tvättstugan varje vecka. Också många enskilda människor - inte minst på landsbygden -
har tagit emot våra nya kommuninvånare med öppna armar och gör vad de kan får att 

underlätta integrationen. 

Är det möjligt för kommunen att uppmuntra och kanske delvis villkora aktivitetsbidragen 
så att föreningarna på orten samverkar mer (till exempel föreningssamverkan)? 
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Beredningen föreslår att kommunen undersöker hur äldre vill bo och var de föredrar att 

bo i kommunen. Kransorter som har bra service med affår och bussförbindelser kan bli 

attraktiva trygghetsboendealtemativ. Beredningen har även identifierat ett problem med 
tomma fastigheter på landsbygden som inte blir tillgängliga för de som vill köpa en 
fastighet och bo på landet. Ä ven Vimarhems bostadsbyggande skulle kunna utredas med 
syfte att öka bostadsförsörjningen i kransortema. (Kd) När det gäller bostäder i våra 
kransorter tror vi att problemet möjligen gäller att det intefinns lediga, tillgängliga 
lägenheter i Gul/ringen, Frödinge eller i Djursdala. Problemet uppstår när man inte 
orkar med sitt hus, sin gård eller sin trädgård längre. Kanske har man vedeldning och 
många trappor i huset. De allra flesta äldre som vi träffar och samtalar med önskar dock 
att få flytta in till Vimmerby när orken tryter och krafterna avtar. Detta för att få närmare 
till service och vård och omsorg. Dessutom finns det idag lediga lägenheter i både Tuna, 

Locknevi, Södra Vi, Rumskulla och i Storebro. 

Attraktiva trygghetsboende finns idag i Tun a och i Frödin ge. Därfinns det möjlighet för 
andra pensionärer att kunna äta lunch på dessa ställen. l Södra Vi bor många 
pensionärer på samma ställe och har möjlighet att delta i aktiviteter för pensionärer på 
flera ställen i Södra samt äta lunch på Vida la. Möjligheten att äta ihop efterfrågas i 
Gul/ringen, men där har varit svårt att få till något lämpligt alternativ. Men det kan 

absolut vara ett mål att jobba mot. 

(Socialnämnden) När det gäller bostäder i våra kransorter tror vi att problemet möjligen 
gäller att det inte finns lediga, tillgängliga lägenheter i Gullringen, Frödinge eller i 
Djursdala. Problemet uppstår när man inte orkar med sitt hus, sin gård eller sin trädgård 
längre. Kanske har man vedeldning och många trappor i huset. De allra flesta äldre som 
vi i socialnämnden kanuner i kontakt med önskar dock att få flytta in till Vimmerby när 
orken tryter och krafierna avtar. Detta for att få närmare till service och vård och 
omsorg. Dessutom finns det idag lediga lägenheter i både Tun a, Locknevi, Södra Vi, 
Rumskulla och i Storebro. 

Attraktiva trygghetsboenden finns idag i Tuna och i Frödinge. Där finns det möjlighet 
även för andra pensionärer att kuima äta lunch på dessa ställen. I Södra Vi bor många 
pensionärer på samma ställe och har möjlighet att delta i aktiviteter samt äta lunch på 
Vida/a. Möjligheten alf äta ihop efterfrågas i Gullringen av pensionärerna, men där har 
varit svårt att få tillnågot lämpligt alternativ. Det anser socialnämnden skulle kunna 
vara ett mål. Tillsammans medföreningar, lokala företagare, kyrkan och kommunen så 

sicu/le det kunna vara möjligt. 

Det finns många vuxna, inte minst äldre, som har tid och intresse att bidra till aktiviteter 
för barn och ungdomar. Vi föreslår därför att privata initiativ ska välkomnas i alla 

aktiviteter för unga, såväl i de fritidsaktiviteter på landsbygden som vi föreslå, såväl som 

på kommunens aktivitetshus Fabriken. 
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Gullringen har under 2012-2013 ingått i Regionförbundets projekt om servicepunkter 

som Vimmerbys del av den satsningen. Den har letts av Bo Lönnqvist och Christer 
Johansson och de har samverkat med studieförbundet Vuxenskolans LUP-projektet. 
Resultatet är att det ska startas en servicepunkt i biblioteket i Gullringen och många 
föreningar på orten har varit och är delaktiga i denna satsning i Gullringen. 

Övergripande mål 

-att återinrätta inflyttarservice och arbeta brett med stöd till familjer och personer som vill 
flytta till kommunen, vad gäller exempelvis boende, barnomsorg, skola, arbete till medflyttande 
osv. 

- att bevara och utveckla kommunens landsbygdsskolor och göra dem mer attraktiva med 
exempelvis utomhuspedagogik, eller specialisering för barn med särskilda behov. 
(Vimmerby Landsbygdsråd) Landsbygdsrådet biträder förslaget i Landsbygd5politiskt 
handlingsprogram om att bevara och utveckla kommunens landsbygdsskolor. 

- att förbättra skolskjutsservicen för landsbygdsboende. (Kd) När det gäller skolslq.utsservicen 
föreslår landsbygdsberedningen att den skaförbättras och säkerställas. 

KF har ju för inte så länge sedan tagit ett beslut om att t . ex. alla gymnasieelever endast får 
skolskjuts om de har mer än 6 lan till skolan, enligt vad som är i regel i resten av länet. Detta 
blev en försämringför många på landsbygden. Men det är ett beslut som KF har tagit. Ska vi 

nu ändra på det och utöka skolskjutsservicen igen? 

(Vimmerby Landsbygdsråd) En förbäth-ad skolskjutsservice för de landsbygdsboende är, som 
föreslås i programmet, av avgörande betydelseför barnfamiljer som bor och verkar på 
landsbygden. 

- att säkerställa en trygg och säker resa till skolan för barn och ungdomar i hela Vinunerby 
kommun 

- att utveckla utbudet av fritidsverksamhet i kommunens kransorter 

- att undersöka var de äldre vill bo med fokus på att erbjuda fler boenden 
i kransorterna. 

-att stimulera och utöka samverkan med exempelvis Folkhögskolans fritidsledarutbildning för 
att etablera fritidsaktiviteter i kransorterna 

-att göra det möjligt för pensionärer på landsbygden att köpa och äta luncher 
i kommunens matsalar. (Tunamodellen) 

-att stimulera samverkan mellan föreningar vad gäller lokalanvändning, skola, idrottshallar 
med fokus på fritidsaktiviteter för alla åldrar. 
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(C) - att utnyttja skolskjutsar och erbjuda landsbygdsboende att åka med till ordinarie 

bilj'ettkostnad i mån av plats 

(C) - att utveckla och marknadsföra närtrafiken 
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l nfrastru ktu r 

Landsbygdsberedningen vill uppmuntra infrastrukturkansliets arbete med att förbättra 
infrastrukturen. Här finns också en önskan att fårbättra infrastrukturen på landsbygden i 
Vimmerby kommun. Landsbygdsberedningen fareslog i samråd med samhällsbyggnads
chefen en policy for beläggning av enskilda vägar som den 3 februari 2014 antogs av en 
enig kommunstyrelse.(Socialnämnden) Detta ser socialnämnden som en mycket viktig 

ji-åga då bra vägar som underhålls är en fårutsättningfor att hemtjänsten ochji·amfor 

allt nattpatrullen kan ta sigji-am till de brukare på landsbygden som behöver vår hjälp. 

Kransorterna har via Vuxenskolans projekt uttryckt behov av orienteringstavlor och 
välkomstskyltar vilket bör uppmuntras anser beredningen. 

(C) Här saknas text om fiber och digital infrastruktur. Fiberutbyggnaden är avgörande 

för landsbygdens utveckling i Vimmerby. När ROBIN HOOD-modellen, där Vimmerby 

fiber planerats att tjäna pengar i tätorten för att finansiera landsbygdens utbyggnad, 

verkar utebli så är det viktigt att landsbygden stöttas för att utbyggnaden ska kunna ske. 

Landsbygden förväntas att bilda byalag för att fiberutbyggnaden ska bli förverkligad. 

Centerpartiet i Vimmerby anser att byalagen bör stöttas mer for att kunna göra det som 

krävs för att byalag ska kunna täcka hela kommunens geografi. 

(Kd) Vi saknar en del i förslaget nämligen diskussionen om bredband och god 

uppkoppling på landsbygden vilket vi tror är helt avgörande 0111 landsbygden ska 

överleva överhuvudtaget! Vi menar att 0111 människor ska vilja bosätta sig på 
landsbygden så måste det finnas en god uppkoppling! Både när det gä11er fritid, socialt 

liv ochför vardagssaker såsom betala räkningar och handla på internetmen ävenför att 

man ska lamna arbetet hemifrån vilket fler och fler vill kunna göra. Men det handlar 

också om att säkra upp för t. ex. trygghetslarm för våra äldre på landsbygden. 

(Vimmerby Landsbygdsråd) l kommunen pågår planering och utbyggnad av fiber för 

internetkommunik.ation. En heltäckande fiberutbyggnad är avgörande i fibersatsningen 

för såväl de boendes behov och för lokala företags verksamhet. Fiberutbyggnaden är 
också nödvändigför att kommunen ska kunna erbjuda service till de boende, bl a 

hemsjukvård. Byalagen är viktiga för det lokala engagemanget i fiberutbyggnaden Det 

gäller särskilt för att täcka in de yttersta länkarna i systemet. Kommunens ansvar i 

fiberutbyggnaden måst också omfatta att medverka till kommunikationslösningar som 

innebär stalphängda fiberledningar och telelänk Dels som rådgivare till byalagen och i 

förhå11ande ti!l andra aktörer. 

(Socialnämnden) Vi salmar en viktig del i förslaget nämligen diskussionen om fiber och 

god uppkoppling på landsbygden. Detta tror vi är helt avgörande för om landsbygden ska 

överleva överhuvud- taget! Här handlar det förutom om att människor ska kunna bosätta 

sig på landsbygden och då måste det finnas en god uppkoppling även om att säla·a upp 
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för digitala t1ygghetslarm, nyckelfrihantering och andra e-tjänster som kon11ner inom en 

snar fi•amtid både inom äldreomsorgen med även inom hälso- och sjukvården. 

Övergripande mål 

- att fortsätta stötta landsbygdens vägnät 

-att kommunen verkar för att det blir fler tågstopp längs stångådalsbanan alternativt 

lokaltåg/buss som anpassas till tågtiderna. 

-att ta fram och underhålla orienteringstavlor och välkomstskyltar till kommunens kransorter 
samt utveckling av digitala informationsmöjligheter som exempelvis appar, sociala medier och 
hemsidor. (Kd) Ettjättebraförslag som gör att vi a11a hittar lättare till alla smultronställen 

som finns runt om i vår kommun. 

-att undersöka möjligheter till fria busskort för barn upp tilll8 år och för "äldre pensionärer", 
som faktureras till kommunen när resan blivit genomförd i efterhand. (Kd) Hur tänkte ni i 

landsbygdsberedningen här?? Ska de som reser lägga ut för sin bussbiljett och sen skicka in 
den till kommunen som ska betala ut den summan? En otrolig administration då det kanske 

handlar om små summor. Eller ska vi köpa ex antal busskort från KLT och sen bara betala de 
som används och lämna tillbaka resten? På KLT:s hemsida kan manläsa om Närtrafik

Vimmerby kommun. Bussresor som man beställer minst två timmar innan och så kan man åka 

från våra la·ansorter in till Vimmerby och hem igen efter några timmar. Allt för ca 20 la· per 

resa. Detta är mycket uppskattat och används fli tigt av våra pensionärer men är tillgängligt för 

alla åldrar. 

(Socialnämnden) Här känner sig socialnämnden mycket tveksamma till detta. 

Idagfinns på KLT Närtrafiken, bussresor som man beställer minst två timmar innan och så kan 

man åka från våra kransorter in till Vimmerby och hem igen efter några timmar. Allt for cirka 

20 kr per resa. Detta är mycket uppskattat och används flitigt av våra pensionärer. Dock kan 

inte alla nyttja dessa resor på grund av funktionsnedsättning. Då får vi hänvisa till färdtjänst 

och sjukresor. 

- att påverka trafikverket så att det skyltas och ordnas cykelväg från kransorterna till 
centralorten enligt Frödin ge-Vimmerbymodell en. Mellan Storebro och Vimmerby samt mellan 
Gullringen och Vimmerby vore det önskvärt med cykelväg när det ska byggas två plus ett-väg 

mellan Hultsfred och Gullringen. 

-att bygga de säkra gång- och cykelvägar som defmierades som önskemål i ÖP/LUP 2007 i 

Gullringen och Djursdala. 
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(C) - att byalagen som bildas från och med landsbygdsprogrammets antagande, stöttas 

med två miljoner till projektering och projektledning årligen ur budgeten för Vimmerby 

fiberfi·am til/2018. 

Förbättringsvandring ar 

Landsbygdsutvecklare Lotti Jilsmo besökte beredningen och berättade om deras satsning 
på förbättringsvandringar i Överum. Den gick till så att ortsbefolkningen bjöds in brett till 
ett lördagsmöte med tjänstemän och politiker från Västerviks kommun. Mötet samlade ett 
stort antal ortsbor som tillsammans med kommunen vandrade genom Överum och tog 
fram en checklista med förbättringsåtgärder under sin vandring. Denna lista förvaltar nu 
landsbygdsutvecklaren och driver på för att förverldiga de förslag som kom fram. Man 
kan betrakta dem som medborgarförslag. Denna metod uppskattades stort och har också 
genomförts framgångsrikt i Kalmar kommun. Landsbygdsberedningen föreslår att 
Vimmerby kommun ska genomföra och utveckla ett liknande koncept. 

Övergripande mål 

- att genomföra förbättringsvandringar enligt en modell som passar Vimmerby kommuns 
förutsättningar. 

Lokala utvecklingsplaner 

Landsbygdsberedningen föreslår att de lokala utvecklingsplanerna som tagits fram i 
Studie-förbundet Vuxenskolans projekt ska finnas som en bilaga till denna handlingsplan. 
Det innehåller många bra förslag som deltagama på sammanträden under projektledare 
lngrids Blancks ledning har tagit fram och arbetat med. Fiber har varit ett av de områden 
som projektet arbetat framgångsrikt med och som landsbygdsberedningen vill berömma 
projektet för. Dessa lokala utvecklingsplaner bör arbetas in i ÖP i Vimmerby kommun så 
fort som möjligt, anser beredningen. 

De punkter som projektet identifierat som de viktigaste för en kransort är: 

• Skolan 

• Barnomsorg 

• Affären 

• Infrastruktur och service 

• Aktivitetslokal för äldre och för ungdom 

• Föreningsliv 
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• Bibliotek 

• Boende 

• Näringslivsutveckling 

• Macken 

• Kyrkan 

Dessa är skrivna utan prioriteringsordning då dessa punkter prioriteras olika starkt i olika 
orter. 

Övergripande mål 

- att snarast i Vimmerbys kommande ÖP implementera de lokala utvecklingsplanerna 
som Vuxenskolan i samverkan med landsbygdsrådet i Vimmerby tagit fram. 

Näringslivsutveckling 

Små företag - stor betydelse - investera i kunskap 

Vimmerby kommuns näringsliv består i huvudsak av små och medelstora företag inom en 
rad branscher. Alla har någon gång behov av utbildning och om deras bransch
organisation inte tillhandahåller, har Vimmerby kommun här en viktig lucka att fylla. 

Små och medelstora fdretag har ofta svårt med kompetensförsörjning vid rätt tid. För att 
belysa problemet, kan jämförelse med stora företag/koncerner göras. Dom har ofta stora 
avdelningar som enbart fokuserar på utbildning för anställda, styrelse, hela avdelningar 
etc. I mindre företag måste detta ordnas på egen hand, samtidigt som deras hantverk/ 
tillverkning/service etc. pågår! Det säger sig självt, att det är en omöjlig ekvation. Därför 
blir fortbildning, att investera i kunskap, ofta eftersatt. Samhällsutvecklingen går 
dessutom mer och mer åt kunskapsintensiva näringar. Kan då inte företaget utvecklas i 
takt med kraven kan det leda till allvarliga konsekvenser som minskad lönsamhet och 
ytterst konkurs. 

Utbildningsutbudet kan vara skiftande, beroende på förtegens verksamhet, men ett 
basutbud som gäller alla näringar kan vara bra att tillhandahålla, också för 
marknadsföring av programmet "INVESTERA I KUNSKAP" 

Förslag på basutbud: Läsa bokslut, företagets vägval, kalkyler, skatter, budget, 
marknadsföring, arbetsrätt och annan juridik för småföretagare, språk. 
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Närproducerat 

Kommunen har som mål att köpa mer närproducerat och då måste det också produceras 
fler produkter som exempelvis grönsaker och rotfrukter mm i närområdet. 

Alla små och stora företag som sysslar med besöksnäringen i kransorter, på landsbygden 
och 
i Vimmerby tätort bör arbeta åt samma håll och vara organiserade på ett effektivt sätt. 

Lokal kapitalförsörjning har diskuterats i beredningen och här föreslås en utredning om 
möjligheter till att inrätta och stimulera förbättrade möjligheter till lokal kapital
försörjning. (Kd) Ursäkta vår okunskap men vad är lokal kapitalförsöJjning? Vad 
innebär det för våra kransorter? 

Övergripande mål 

- att Vimmerby kommun näringslivsenhet tillställs resurser och tar initiativet att upprätta 
en rullande plan för företagens utbildningsbehov. 

- att utifrån plan, i samverkan med lämplig utbildningsanordnare, initiera och genomföra 
efter-frågade kurser. 

- att samverka med Företagarnas Riksorganisation och Svenskt näringsliv samt LRF 

- att stimulera landsbygdsföretagaodet i kommunen så att fler producenter kan leverera 
närodlade varor till den lokala marknaden och till offentliga upphandlingar av mat till 
kommunens unga och äldre. (C) Att-satsen kompletteras med tjänster så att den ~)lder: 
- att inrikta offentlig upphandling på nä1producerade varor och tjänster för att fler ska 
våga starta företag och utveckla befintliga företag och bö1ja leverera de närproducerade 
varor och tjänster som kommunen och marknaden ejte1:[rågar 

(K d) Detta är en fråga som det ständigt samtalas om i kommunen och som det efterfrågas 
mycket. Dock är det problem vid upphandling att skiva in lokalproducerat då det handlar 
om 30mils omla-ets. Dessutom hm· vi förstått att det är be/9'111111er för flera av våra" 
lokala" producenter att kunna leverera så stora volymer som kommunen önskar. Frågan 
jobbas med men är inte så enkelt att komma till rätta med då LOU gäller vid 
upphandling. 

- att på olika sätt tydliggöra och motverka igenväxandet av kmmnunens öppna landskap. 

- att inrikta offentlig upphandling på närproducerade varor för att fler ska våga starta 
företag och börja leverera de närproducerade varor som kommunen och marknaden 
efterfrågar. 

- att kommunens näringslivsenhet stöttar de områden som har behov av att byta 
postnummer. (C) Att sista att-satsen kompletteras med att-satsen: och/ eller byte av 
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postort så att adressens geografiska läge förtydligas . Exempelvis 59895 Frödinge är 
mycket tydligare än 59895 Vimmerby 

(Kd) Hur tänkte ni i landsbygdsberedningen här? Vem har behov av att byta 
postnummer? Detta är inte en kommunal angelägenhet, regleras från annan statlig 
myndighet. 

Leader och lokalt ledd utveckling 

Landsbygdsberedningen sammanträffade med Christina Thorstensson som är 
verksamhetsledare på Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd och som driver LEADER
programmet i Vimmerby, Hultsfred, Eksjö kommuner och Kristdala församling i 
Oskarshamns kommun. 

Hon berättade om verksamheten och informerade om föreningens planer för framtiden då 
de avser att söka medel för att bli ett mmåde som även fortsättningsvis får stöd från EUs 
Landsbygdsprogram. Fokus kommer att vara att stötta jobbskapande projekt på 
landsbygden. Ett strategimöte ägde rum den 6 februari 2014 då föreningen diskuterade 
och la en strategi för fortsättningen av landsbygdsutvecklingsinsatser i regionen. Högsby 
kommun och Döderhults församling kan komma att ingå i regionen som föreningen 
verkar i i framtiden då EU vill ha den typen av region med likartade förutsättningar och 
en lagom stor befolkning som passar för LLU d.v.s. Lokalt ledd utveckling. ICCL kallas 
programmet i EU. 

Landsbygdsberedningen ser det som positivt att fortsätta denna satsning och arbeta vidare 
med landsbygdsutveckling på detta sätt över kommungränserna. 

Landsbygdsberedningen träffade Christina Thorstensson, verksamhetsledare för 
föreningen Astrid Lindgrens Hembygd. Föreningen främjar och driver lokal utveckling 
bland annat med stöd från Leader inom Landsbygdsprogrammet i Eksjö, Vimmerby, 
Hultsfred och Kristdala församling i Oskarshamns kommun. 

Astrid Lindgrens Hembygd (ALH) är en ideell förening med cirka 40 privatpersoner som 
medlemar. Enligt regelverket för Leader ska det finnas ett beslutande organ LAG (local 
action group) som är jämnt fördelat mellan medlemmarnas geografiska hemvist och kön. 

Det ska också vara en jämn fördelning med representation från ideell, privat och offentlig 
sektor. I ALH finns en princip att ingen sitter på mandat från någon organisation. ALH 
har en beslutande styrelse på 11 personer, valda från LAG. 

Under innevarande programperiod, har ALH haft en budget på cirka 18 miljoner kronor 
från svenska staten och EU och cirka 8 miljoner kronor från medverkande kommuner för 
att nå de mål som finns i föreningens strategi. Strategin ska i sin tur uppfylla mål som 
finns i Landsbygdsprogrammet Målen ska nås med hjälp av olika projekt som drivs av 
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föreningen själv eller av olika föreningar och organisationer. Processen för projekt är så 
här: styrelsen beslutar om projekten passar in i strategin, de lämnas sedan vidare till 
Länsstyrelsen för det slutgiltiga beslutet även kring regelverk. Länsstyrelsen jobbar på 
uppdrag av Statens Jordbruksverk (SJV) med leader. Utbetalning av projektmedel sker 
från länsstyrelsen. Föreningen driver själv en del projekt, däribland ett paraplyprojekt för 
"U tvecklingscheckar". 

Christina infonnerar om att föreningen avser att skriva en strategi för att söka om att få 
medel även för nästa programperiod. Leader kommer då fortfarande vara namnet på 
metoden (underifrånperspektiv, trepartnerskap, innovativitet) för utvecklingsarbetet, men 
benämningen på verksamheten blir istället Lokalt Ledd Utveckling (LLU). 

Jordbruksverket 

•• .., Il 
Ovrlga Egna projekt 

Organisationsskiss över hur Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd LEADER-arbete sett ut 
2007-2014. 
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Övergripande mål 

Landsbygdsberedningen föreslår 

- att Vimmerby kommun även i fortsättningen deltar i Landsbygdsprogrammets satsning 
som nu heter Lokalt ledd utveckling och som tidigare hette LEADER. 

Landsbygdsutvecklare 

Sammanfattningsvis konstaterar beredningen att det finns ett stort behov av att inrätta en 
tjänst som landsbygdsutvecklare i Vimmerby kommun för att driva landsbygdens frågor 
mer effektivt. Landsbygdsfrågorna är så viktiga för en kommun av Vimmerbys karaktär. 
Stad och land, hand i hand är ledordet för framtidens Vimmerby menar landsbygds
beredningen i Vimmerby. 

(Vimmerby Landsbygds råd) Landsbygdsrådet uttalar starkt stöd för beredningens förslag 
om att en tjänst som landsbygdsurvecklare inrättas i kommunen. Uppgiften är att 
förmedla och samordna goda ideer för lokal utveckling. Därtill innebär bl a EU's 
landsbygdsprogram många stödformer som kan ge betydande bidrag, dock är regelverket 
krävande vilket innebär att särskild kunskap fordras för att få tillgång tillmöjlig stödform 

Övergripande mål 

Landsbygdsberedningen föreslår 

- att Vimmerby kommun inrättar en tjänst som landsbygdsutvecklare 

- att Vimmerby kommun snarast tar fram en ÖP/LUP för landsbygden och att den förra 
utvärderas. 

- att uppdra åt kommunstyrelsen att snarast upprätta en tidsplan och en genomförandeplan 
för verkställigheten av det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet. 

Förslag till beslut 

Landsbygdsberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

- att förslaget till landsbygdspolitiskt handlingsprogram remitteras till samtliga nämnder, 
Ungdomsrådet, Landsbygdsrådet samt Pensionärsrådet för yttrande, 

- att yttrandena sammanställs av kommunstyrelsen, 
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- att förslaget till landsbygdspolitiskt handlingsprogram läggs fram för antagande 

kommunfullmäktige i juni 2014, samt 

- att landsbygdsberedningens uppdrag därmed är slutfört. 

Rubrik saknas 

(C) Vi saknar också ett stycke om det mångkulturella samhället och dess betydelse för 

hela kommunen. Det mångkulturella samhället med många ohka nationaNteter som 

flyttar till kommunen innebär en stor möjlighet för landsbygden. Landsbygdsskolors 

bevarande och landsbygdens service bygger på att befallmingen på landsbygden är stabil 

eller allra helst ökande. Dä1för är det avgörande att kommunen gör det möjligt för ett 

effektivt integrationsarbete i hela kommunen och att det omfattar landsbygden och 

anpassas tilllandsbygdens förutsättningar. 

- att kommunen gör det möjligt för fler att bosätta sig och försörja sig på landsbygden 

- att kommunens integrationsarbete anpassas till landsbygdens förutsättningar och 

omfattar hela kommunen. 

Övriga lämnade synpunkter 

(C) Avslutningsvis vill vi betona att alla att-satser som vi inte berört ovan vill vi bifalla. l 

synnerhet att- satsen om att tillsätta en landsbygdsutvecldare i Vimmerby kommun för att 

lyfta landsbygdens attraktionsla-aft och möjligheter i Vimmerby. Beviset för det är 

Västerviks kommuns satsning på en landsbygdsurvecklare vilket gett mycket goda 

resultat. Att utvärdera ÖP och göra en ny ÖP där man implementerar LUP är också 

prioriterat. 

(S) Det finns många bra tankar i programmet men det finns idag ingen ekonomisk 

möjlighet under den föreslagna perioden genomföra programmet. Vi anser att man 

skjuter programmet till kommande budgetberedningar som får ta ställning till i vilken 

takt vi kan genomföra programmet utifi-ån den aktuella ekonomiska situationen. 

(V) Vänsterpartiet ställer sig bakom det föreslagna handlingsprogrammet i dess helhet. 

(M) En del av f6rslagen är kostnadsneutrala och torde kunna lösas inom ramen for 

befintliga resurser medan andra är kostnadsdrivande (exempelvis inrättande av nya 

tjänster) och måste analyseras djuparef6r att därefter tas upp i smnband med kommande 

budgetarbete. 

Att kunna erbjuda ett attraktivt boende särskilt i strandnära lägen utanf6r centralorten, 

är viktigt för kommunens utveckling men saknas i beredningens förslag. Detta bör 

belysas och tas med i det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet. 
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(Kd) Vi vill börja med att framföra att vi beklagar att vi inte fått mer tid för 
remissfölfarande så att vi kunde bolla ideer mellan partier, nämnder och råd så att det 

sedan kan bli en diskussion i KF och att det kunde komma ut någonting kreativt hur vi 
jobbar vidare med landsbygdsfrågor. Vi tror att det är en process, alla åsikter, tankar 

och ideer skulle kunna skapa en riktigt bra förutsättning för landsbygdsutvecldare att 
jobba vidare med. Nu känns det som om det bara måste bli klart, snabbt och utan att det 
får ta tid för samtal och reflektioner. 

Intentionen i landsbygdsberedningens arbete är god. Man har jobbat på, försökt få input 
från andra kommuner och tänkt stort och brett. Stora visioner som måste få finnas i ett 

handlingsprogram som detta. 

Förövrigt tycker vi tyvärr att det finns ett genomgående mönster i förslagen : Antingen 
slår man in öppna dörrar eller annars så föreslår beredningen saker som KF eller någon 
nämnd redan avslagit, saker som inte är inom kommunens kompetensområde eller som är 

otroligt kostnadskrävande. 

(SPF Vimmerbybygden) Vi har tagit del av förslaget, och har inget att anmärka på eller 

tillägga vmför vi vill tillstyrka förslaget. 

(Vimmerby Landsbygdsråd) I vårt yttrande har vi valt att särskilt framhålla tre viktiga 
jl-ågor, landsbygdsskolorna, fibersatsningen och jl-ågan om landsbygdsutvecklare. 

(Miljö- och byggnadsnämnden) Yttrande: Vimmerby kommun har flera olika dokument 
som redovisar hur och vad man kan arbeta medför en utveckling av landsbygden, ÖP 
2007:s tätortsstudier, LIS-plan, LUP 2013 och nu i aktuellt landsbygdspolitiskt 
handlingsprogram. Att anställa en landsbygdsurvecklare som kan driva dessafrågor och 

projekt vidare ser miljö- och byggnadsnämnden som ett bra förslag. 

I övrigt har miljö- och byggnadsnämnden inget att invända mot Vimmerby kommuns 

landsbygdspolitiska handlingsprogram för 2014-2018. 

(Kultur- och fritidsnämnden) Kultur- ochfritidsnämnden beslutar att skicka tillbaka 
ärendet till kommunstyrelsen, med uppmaning att ärendet först ska behandlas i 
partigrupperna, innan det behandlas i nämnderna. 

(Barn- och utbildningsnämnden) Barn- och utbildningsnämnden anser att förslaget till 
landsbygdspolitiskt handlingsprogram varken är föranla-at, realistiskt eller kopplat till 
den vision med tillhörande styrkort som kommw?fullmäktige antog i juni 2013. Barn- och 
utbildningsnämnden anser att förslaget i sin nuvarande utformning är ogenoniförbart och 
måste omarbetas. 

(Socialnämnden) Vi vill bö1:ja med att franiföra att vi beklagar att vi inte fått mer tid far 
remissförfarandet. Vi hann precis ha ett möte med socialnämnden idag 15 maj och fick 

då dispens några dagarfår att hinna lämna in våra synpunkter. 
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Vi tror att om det funnits mera tid hade vi kunnat bolla ideer mellan nämnder, råd och 

partigrupper och på så sätt hade kloka synpunkter och ideer spirat som varit avgörande 

att ha med i kommunens framtid strategi får landsbygden. Vi tror att det är en process, 

alla åsikter, tankar och ideer skulle kunna skapa en riktigt bra fårutsättningför !ands

bygdsutvecklare att jobba vidare med. Det känns det som om det bara måste bli klart, 

snabbt och utan att det rar ta tidfår samtal och reflektioner. Nu blir det ett hafsverk, vi 

tror inte ens att alla nämnder hinner ha något sammanträde - och det blir endast en 

politisk debatt i kommunfullmäktige i juni. 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 

Sammanträdesdatum 3 2(3 5) 
2015-02-17 

Kommunstyrelsen 

Protokolljusterare 

KS § 91 Dnr 2011/58 Kod 080 

Vimmerby kommuns landsbygdspolitiska handlingsprogram 
2014-2018- diskussion kring inkomna remissvar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att 
sammanställa remissvaren med fokus på de områden där det finns avvikande 
synpunkter. Sammanställningen lämnas till presidieberedningen och därefter 
till kommunstyrelsen får fortsatt behandling. 

Ärendet 
Vid dagens sammanträde föreligger Vimmerby kommuns landsbygdspolitis
ka handlingsprogram 2014-2018 som tagits fram av Landsbygdsberedning
en, en tillfällig fullmäktigeberedning. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 att handlingsprogrammet skulle 
remitteras till partigrupperna, samtliga nämnder, Ungdomsrådet, Lands
bygdsrådet och Pensionärsrådet får yttrande och att yttrandena ska beredas 
av kommunstyrelsen. Fullmäktige beslutade vid samma tillfälle att lands
bygdsberedningens uppdrag var slutfört. 

Ärendet diskuteras. 

Ordfårande Micael Glennfalk (M) anser att handlingsprogrammet ska be
handlas i samband med budgetberedningen får att kunna sätta en budget får 
de områden och åtgärder som politiken vill prioritera. Inför denna behand
ling behöver kommunstyrelsen en sammanställning av remissvaren som blir 
underlag får fortsatta diskussioner. 

PerÅke Svensson (C) instämmer att remissvaren måste beredas och sättas in 
i sitt sammanhang. 

Helen Nilsson (S) håller med om att handlingsplanen och remissvaren ska 
utgöra underlag som kan prövas i den ekonomiska budgetberedningen. 

Ledamöterna är överens om att handlingsprogrammet inte ska antas i sin 
helhet då det inte finns en budget kopplad till det. Istället ska handlingspro-

Utdragsbestyrtming 
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grammet vara ett underlag får fortsatta diskussioner och politiska priorite
ringar. 

Förslag till beslut 
Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att sammanställa remissvaren 
med fokus på de områden där det finns avvikande synpunkter. Samman
ställningen lämnas till presidieberedningen och därefter till kommunstyrel
sen for fortsatt behandling. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-31 , KF § 4 5. 
Vimmerby kommuns landsbygdspolitiska handlingspro gram 2014-2018, 
Id 2014.809. 
Socialnämndens beslut 2014-05-15, SN § 60. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-05-21, BUN § 67. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2014-06-02, KFN § 41. 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2014-09-11, MBN § 182. 
Remissvar från Vimmerby Landsbygdsråd, Id 28487. 
Remissvar från Moderaterna, Id 28503. 
Remissvar från Pensionärsrådet, Id 28541. 
Remissvar från Kristdemokraterna, Id 45272. 
Remissvar från Socialdemokraterna, Id 45902. 
Remissvar från Vänsterpartiet, Id 46050. 
Remissvar från Centerpartiet, Id 46231 . 

Sändlista 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Utdragsbestyrkning 
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§ 244 Dnr 2016/000614 109 

Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i 
förskolor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
medborgarförslaget anses vara besvarat. 

SammanfaUn in g 
Medborgarförslag har lämnats in av Matilda Gustafsson angående miljögifter 
och farliga kemikalier i förskolor. Vitmnerby kommun föreslås besluta om 
b la. skärpa krav i upphandling, anta handlingsprogram för giftfri förskola 
samt ställa krav på nybyggnation. 

Yttranden har inkommit från miljö- och byggnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt inköpscentralen i Västervik. Den samlade 
bedömningen utifrån inkomna yttranden är att Vimmerby kommun idag 
redan bedriver ett aktivt arbete med att fasa ut befintlig och förebygga 
framtida miljögifter och farliga kemikalier i kommunens förskolor. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 
anses vara besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat av Matilda Gustafsson 2016-11-24 

Kommunfullmäktiges beslut KF§ 256 2016-11-28 
Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-08, Id 54388 
Arbetsutskottets beslut§ 279 2016-12-19 
Yttrande (inkl. bilagor) Inköpscentralen i Västervik, 2017-04-25 Id 56508 
Yttrande Barn- och utbildningsnämnden§ 60 2017-04-27 Id 56500 
Yttrande Miljö- och byggnadsnämnden§ 87 2017-07-12 Id 57632 
Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-07-02 Id 57633 
Arbetsutskottets beslut 2017-09-26 § 230 

Beslutet skickas till 

l Utdmg• be>;tyrl<'"d' 

Sida 1 (2) 

• 



!f! vimmerby 
~ kommun 

Kommunstyrelsen 

Matilda Gustafsson 
Inköpscentralen i Västervik 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-10-03 

Sida 2(2) 



l Vimmerby 
kommun 

Arbetsutskottet 

§ 230 

Sammanträdesprotokoll 
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2017-09-26 

Dnr 2016/000614 109 

Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i 
förskolor 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 
anses vara besvarat. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag har lämnats in av Matilda Gustafsson angående miljögifter 
och farliga kemikalier i förskolor. Vimmerby kommun föreslås besluta om 
bia. skärpa krav i upphandling, anta handlingsprogram för giftfri förskola 
samt ställa krav på nybyggnation. 

Yttranden har inkommit från miljö- och byggnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt inköpscentralen i Västervik. Den samlade 
bedömningen utifrån inkomna yttranden är att Vimmerby kommun idag 
redan bedriver ett aktivt arbete med att fasa ut befintlig och förebygga 
framtida miljögifter och farliga kemikalier i kommunens förskolor. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 
anses vara besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat av Matilda Gustafsson 2016-11-24 
Kommunfullmäktiges beslut KF § 256 2016-11-28 
Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-08, Id 54388 
Arbetsutskottets beslut § 2 79 2016-12-19 
Yttrande (inkl. bilagor) Inköpscentralen i Västervik, 2017-04-25 Id 56508 
Yttrande Barn- och utbildningsnämnden§ 60 2017-04-27 Id 56500 
Yttrande Miljö- och byggnadsnämnden§ 87 2017-07-12 Id 57632 
Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2017-07-02 Id 57633 

Beslutet skickas till 

Sida 1 (2) 
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57633 

Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i 
förskolor 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarfårslaget 
anses vara besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har lämnats in av Matilda Gustafsson angående miljögifter och 
farliga kemikalier i fårskolor. Vimmerby kommun föreslås besluta om bia. skärpa 
krav i upphandling, anta handlingsprogram får giftfri förskola samt ställa krav på 
nybyggnation. 

Yttranden har inkommit från miljö- och byggnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt inköpscentralen i Västervik. Den samlade bedömningen 
utifrån inkmm1a yttranden är att Vimmerby kommun idag redan bedriver ett aktivt 
arbete med att fasa ut befintlig och förebygga framtida miljögifter och farliga 
kemikalier i kommunens förskolor. 

Ärendet 
Medborgarfårslag om miljögifter och farliga kemikalier i fårskolor är inlä1m1ad 
av Matilda Gustafsson. A v medborgarförslaget framgår att det finns stränga krav 
på säkerhet i skolor och förskolor, men att ytterligare en faktor behöver regleras 
får att barn ska vara säkra och det är reglering av de farliga kemikalierna som 
finns i produkter och varor i inomhusmilj ön. Många vardagsprodukter kan 
innehålla främmande och farliga ämnen och barn exponeras av ämnena via luft 
och damm. Exempel på produkter är kläder, textil, möbler, leksaker, golv, väggar 
och elektronik. 

Matilda Gustafsson yrkar att Vimmerby kommun beslutar 

1. skärpa miljö- och hälsokraven i den kommunala upphandlingen för att få en 
bättre miljö på fårskoloma och säkerställer att inköp sker så att lägstapris inte är 
styrande. 
2. anta ett handlingsprogram för en giftfri fårskola som omfattar en kartläggning 
och plan får utbyte av inredning och leksaker till de med mindre hälso- och 
miljöfarliga ämnen. En styrning steg för steg av flöden av nya varor 
rekommenderas för att övergå till miljömärkta produkter och mer ekologisk mat 
utan farliga kemikalier. 
3. ställa krav på att förskolor inom kommunen rensar ut befintliga varar med 
potentiellt farligt kemikalier från förskoloma (se Naturskyddsföreningens rapport 
"Giftfria barn leka bäst"). 

Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby Besök: Stångågatan 28 
Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommunfa' , immcrb\.SC Webbplats: WW\\.vimmerbv.sc 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0 



Tjänsteskrivelse 
Referens 

Sida 

2(5) l Vimmerby 
kommun Datum 

2017-07-12 VIMKS 2016/000614109 

Administrativa avdelningen 
Axel stenbeck 

4. ger stöd till förskoloma att implementera kraven på egenkontroll rörande 
kemikalier i enlighet med lagstiftningen. 
5. säkerställa, i den mån förskolorna själva står får inköpen, att 
inköpsrekommendationer finns på alla förskolor där miljö- och kemikalieaspekter 
ingår. 
6. ställa krav på nybyggen och renoveringar så att inte nya problem uppstår. 
7. implementera krav mot miljögifter och farliga kemikalier i de delar av 
styrdokument som berör förskolan och att detta följs upp årligen. 

Bakgrund 
Arbetsutskottet beslutade i december 2016 att remittera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsefårvaltningen. Medborgarförslaget handlar i första hand om 
förskolan men berör flera olika verksamhetsområden. Därför skickades 
medborgarfårslaget på remiss till miljö- och byggnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, inköpscentralen i Västervik samt 
samhälls byggnadsavdelningen (kost- och fastighetsenheten). 

Motioner inom området har tidigare väckts av Kristdemokraterna (2013) samt 
Centerpartiet (2014). Båda motionerna avslogs med motiveringen att kommande 
avtal rörande upphandling av lekutrustning ställer krav på produkter utan gifter 
och farliga ämnen. 

Aktuell situation 
Yttranden har inkommit under vår/sommaren. Ärendet har därefter beretts och 
yttranden har sammanställts. 

Redovisning av inkomna yttranden 
Nedan presenteras inkomna yttranden i korthet. Yttrandena i sin helhet finns att 
tillgå som bilagor i ärendet (se beslutsunderlag). 

Barn- och utbildningsnämnden 

Miljökontoren i Kalmar län och Gotlands län genomförde under 2016 ett projekt 
med syfte att stödja arbetet med att minska barns exponering för farliga ämnen. I 
Vimmerby kommun deltog alla förskolor i projektet vilket resulterade i en 
broschyr med sammanfattning av resultaten och råd om hur förskolorna kan 
arbeta vidare med Giftfri förskola. 

Färskolechefer och skyddsombud i förskolan deltog i september 2016 i en 
utbildningsdag om Barn och kemikalier där information gavs om senaste 
forskning och hur man kan minska risker när det gäller miljögifter och 
kemikalier. Utbildningsdagen har följts upp på förskoloma och punktvisa åtgärder 
har genomförts, till exempel har vissa leksaker plockats bort. Arbetet fortsätter 
stegvis på de olika enheterna. 

Ett förslag till egenkontrollprogram för förskolor och skolor är framtaget och 
antaget i nämnden. Programmet innehåller rutiner för bland annat 
kemikaliehantering, giftfri förskola vid inköp av nya produkter och byggnation, 
allergironder och med vilka intervaller kontroller genomförs samt vem som 
ansvarar för vad. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Då vi medverkat i länsprojektet "Giftfri fårskola" under 2016, där alla förskolor 
svarat på en enkät, tror vi att alla fått upp ögonen för dessa frågor. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen infonnerar redan idag om kemikalier vid 
tillsynsbesöken på skolor och förskolor. Projektet "Giftfri fårsko la" hade annat 
fokus och utfördes i hela Kalmar län för att öka vår egen och förskolors 
medvetenhet och kunskap om vad våra leksaker och andra produkter i 
inomhusmiljön kan innehålla. Barn är extra utsatta eftersom deras kroppar inte är 
fårdigutvecklade. 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Vid upphandling av livsmedel ställs krav utifrån upphandlingsmyndighetens 
kriterier. Målet att öka andelen ekologiskt inköp finns med enligt politiskt uppdrag 
ska närodlat prioriteras. 

Inköpscentralen i Västervik 

Det är viktigt att rätt krav ställs vid upphandling. Men minst lika viktigt är att 
avtalen fåljs och att avrop sker mot de avtal som finns. I den gemensamma 
policyn för kommunerna i upphandlingssamverkan står bland annat 
"Kommunerna ska verka får att påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt genom 
att ta hänsyn till upphandlingsmyndighetens rekommendationer avseende 
upphandlingskriterier". En svårighet är att avtalen inte alltid följs utan "man 
handlar på stan" eller beställer från en hel katalog trots att det bara är visst 
begränsat utbud som det avtalats med. Därfår behövs åtgärder för att öka 
avtal stroheten. 

Inköpscentralen tillämpar redan idag upphandlingsmyndighetens kravpaket får 
Giftfri förskola via dess Kriterie-wizard. I Vimmerby kommuns checklista får 
kommunala inköp utgörs en av checkpunktema som alltid skall följas av: "Ställ 
rätt miljökrav, använd Kriterie-wizard på www.upphandlingsmyndigheten.se". 

Vid Inköpscentralens upphandlingar intygar leverantören i skrift genom sin 
signatur att denne förhåller sig till och tillämpar Vimmerby kommuns 
uppförandekod för hållbar upphandling. I uppfårandekoden står bl a följande: 
"Leverantören ska ha mål och handlingsplaner får att minska såväl sin energi- och 
resursfårbrukning som sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfår och vatten. 
Kemikalier ska hanteras på ett får människan och naturen säkert sätt". 

Det är beställaren hos Vimmerby kommun som avgör vad som är styrande vid 
upphandlingar. Pris är endast ett av flera valbara kriterier som styr vid tilldelning 
av kontrakt och grunder för utvärdering. Dock får inte vissa uppgifter och 
hänvisningar ingå i de tekniska specifikationerna vid upphandling av t.ex. 
miljömärkta produkter och ekologisk mat, om det kan leda till att vissa 
leverantörer gynnas eller missgynnas. 
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Sammanfattningsvis är vår bedömning att Vimmerby kmmnun via 
Inköpscentralen genom högt ställda miljökrav vid upphandling till dess 
verksamheter avtalar om varor, tjänster och byggentreprenader vilka produceras i 
enlighet med de krav som ställs via upphandlingsmyndigheten och kommunens 
styrdokument 

Den del av kedjan som behöver förbättras är dock avtalstroheten. Vi måste 
komma bort från att "man handlar på stan" eller beställer från en hel katalog trots 
att det bara är visst begränsat utbud som det avtalats med. De åtgärder som 
behövs för att öka avtalstroheten faller i huvudsak inom djupare uppföljning och 
bredare information. 

Bedömning 
Den samlade bedömningen från inkomna yttranden är att det inom Vimmerby 
kommun idag bedrivs ett prioriterat, aktivt och väl fungerande arbete med att 
minska miljögifter och farliga kemikalier i förskolan utifrån medborgarförslagets 
sju förslagspunkter. Befintliga upphandlingskrav och antagna 
egenkontrollprogram bedöms, i kombination med de utbildningar och projekt som 
bedrivs, vara tillräckliga i arbetet med att minska miljögifter och farliga 
kemikalier i förskolan. Inkomna yttranden visar även på ett väl fungerande 
samarbete mellan förvaltningarna i frågan. 

Inköpscentralen uppmärksammar vikten av avtalstrohet som en viktig del i arbetet 
mot miljögifter i förskolan. Som en del i kommunens internkontrollarbete arbetar 
ekonomiavdelningen aktivt med att informera avdelningar och chefer om 
avtalstrohet En redovisning av kommunens avtalstrohet har bland annat gjorts för 
kommunstyrelsen under våren 2017. 

Med anledning av ovanstående anses medborgarförslaget vara besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat av Matilda Gustafsson 2016-11-24 
Kommunfullmäktiges beslut KF§ 256 2016-11-28 
Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-08, Id 54388 
Arbetsutskottets beslut§ 279 2016-12-19 
Yttrande (inkl. bilagor) Inköpscentralen i Västervik, 2017-04-25 Id 56508 
Yttrande Barn- och utbildningsnämnden§ 60 2017-04-27 Id 56500 
Yttrande Miljö- och byggnadsnämnden§ 87 201 7-07-12 Id 57632 

Beslutet ska skickas till 
Matilda Gustafsson 
Inköpscentralen i Västervik 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnänmden 
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MBN § 87/2017 Dnr 2017-14 

Medborgarförslag om miljögifter och farliga 
kemikalier i förskolor. Yttrande 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget, 
eftersom det finns kända och okända hälsoeffekter av de ämnen som finns i 
de produkter man tar in i inomhusmiljön. Lömskheten med problematiken 
är att ett ämne kan enskilt eller i samverkan med andra ämnen ge negativ 
påverkan som är svåra att överblicka. Miljöbalken säger att förskole
verksamheten ska tillämpa försiktighetsprincipen och bedriva egenkontroll 
så att ingen riskerar drabbas av olägenheter för människors hälsa eller 
miljö. Genom förslagen ges en god grund för dessa frågor i egenkontroll
arbetet 

Lagstöd 
• 26 kap 19§ miljöbalken 
• Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 
• 2 kap miljöbalken-allmänna hänsynsregler som kunskapskrav, 

försiktighetsprincip och produktvalsprincip ingår 

Motivering till beslut 
Verksamheten som driver förskola har att ta hänsyn till barnens hälsa 
utifrån hänsynsreglerna i miljöbalken. En av hänsynsreglerna är 
försiktighetsprincipen. Genom att arbeta målmedvetet med dessa frågor 
utifrån framtagna rutiner och handlingsplaner tillämpas försiktighets
principen och man uppfyller då lagkravet om egenkontrolL 

Sammanfattning 
Matilda Gustafsson har enligt motionen i sju punkter yrkat på skärpta 
miljö- och hälsokrav vid kommunal upphandling i förskoloma av olika 
produkter och leksaker samt att farliga vardagsprodukter fasas ut. Detta för 
att exponering av hormonstörande ämnen såsom olika mjukgörare i plaster 
ska minskas för våra barn, som ju är extra känsliga under sin uppväxt. Det 
föreslås att ett handlingsprogram upprättas för en giftfri förskola samt att 
stöddokument för egenkontroll, inköpsrekommendationer för alla som 
arbetar med upphandlinglinköp och att styrdokument tas fram för att lyfta 
arbetet med dessa frågor. Genom dessa förslag bedöms egenkontrollarbetet 
enligt miljöbalken kunna få ytterligare bredd. 

Utdragsbestyrkande 
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Ärendebeskrivning 
Efter att miljö- och byggnadsnämnden mottagit remissen om medborgar
förslaget 2017-01-03, görs bedömning enligt ovan. 

Då vi medverkat i länsprojektet "Giftfri förskola" under 2016, där alla 
förskolor svarat på en enkät, tror vi att alla fått upp ögonen för dessa frågor. 
Information om projektet flillls på kmmnunen hemsida. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar redan idag om kemikalier vid 
tillsynsbesöken på skolor och förskolor. Projektet "Giftfri förskola" hade 
annan fokus och utfördes i hela Kalmar län för att öka vår egen och 
förskolors medvetenhet och kunskap om vad våra leksaker och andra 
produkter i inomhusmiljön kan innehålla. Barn är extra utsatta eftersom 
deras kroppar inte är färdigutvecklade. 

Skickas till 
Kommunsekreterare Axel Stenbeck 

Utdragsbestyrkande 
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1 Inledning 

Datum 3(11) 

Dnr 20 14/203/003 
Id 46404 

Dessa riktlinjer innehåller infonnation och anvisningar for hur upphandling ska genomforas 
i Vimmerby kommun. 

Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vitmnerby och Västerviks kommuner samverkar i 
upphandlingsfrågor. Kolll1nunemas gemensamma organ för upphandling benämns Inköpscentralen. 
Västerviks kommun är värdkommun för Inköpscentralen. 

l Vimmerby kolll1nun och dess förvaltningar (och bolag) ska all upphandling och alia inköp 
genomföras affårsmässigt, effektivt samt med användande av de konkurrensmöjligheter som finns. 

All upphandling ska ske enligt EU :s grundläggande gemenskapsrättsliga principer, enligt Lag 
(2007:1 091) om offentlig upphandling (LOU) och Lag (2007:1 092) om upphandling inom 
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) samt enligt kommunens 
upphandlingspolicy, särskilda riktlinjer och beslut. 

2 Upphandlande myndighet/enhet 

Vimmerby kommun och dess förvaltningar är en upphandlande myndighet. De kommunala 
bolagen är egna upphandlande myndigheter. 

I fmtsättningen används benämningen upphandlande myndighet for samtliga upphandlande 
myndigheter. 

3 Ansvar 

Respektive forvaltningschef och förvaltningens medarbetare som i enlighet med 
delegationsordningen har rätt att genomfora upphandling respektive inköp ansvarar för att den 
gemensamma upphandlingspolicyn, riktlinjer och checklistor foljs. 

För anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader till ett värde som överstiger gränsen 
for direktupphandling ska utsedd handläggare från respektive upphandlande myndighet 
överlägga med Inköpscentralen 011.1 hur upphandlingen ska genomfåras. 

Anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader till ett värde som understiger gränsen 
for direktupphandling ska ske enligt anvisningarna i "Riktlinjema for direktupphandling" och 
i "Checklistan for kommunala inköp". 
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4 Samordning 

Datum 4(11 ) 

Dnr 2014/203/003 
Id 46404 

(De upphandlande myndigheterna i) Vimmerby kommun ska ha en helhetssyn på 
upphandlingar och ta tillvara de vinster som följer av en samordning av hela kommunens (och 
dess bolags behov). En gemensam hållning utåt när det gäller upphandlingsfrågor med hänsyn 
till gällande lagstiftning, miljöhänsyn, konkurrensfrågor ska finnas. 

Upphandlingar och inköp ska samordnas med de kommuner som ingår i upphandlings
samverkan, länets övriga kommuner, med landstinget samt andra upphandlande myndigheter 
där detta är ändamålsenligt och lönsamt. De upphandlande myndigheterna ska när det bedöms 
som fördelaktigt vara med på de upphandlingar som genomförs nationellt. 

5 Affärsmässig relation till leverantörer 

De upphandlande myndigheternas kontakter med leverantörer ska kännetecknas av god 
affårsetik, öppenhet, objektivitet och likabehandling så att de uppfattas som kompetenta och 
opartiska köpare. 

De upphandlande myndigheterna ska möjliggöra för mindre och medelstora företag att lämna 
anbud, vårda konkurrenssituationen samt informera det lokala näringslivet om pågående 
upphandlingar. 

De leverantörer som tilldelas kontrakt ska vara kompetenta, ha fullgjort sina skatte- och 
registreringsskyldigheter samt vara ekonomiskt stabila. 

5.1 Allmänhetens insyn i leverantörs verksamhet 

Leverantören är skyldig utan oskäligt dröjsmållä1nna sådan information som avses i 3 kap. 
19a § Kommunallag (1991 :900) till de upphandlande myndigheterna efter att de begärt 
information. Sådan information ska normalt vara skriftlig. Informationen ska göra det möjligt 
för allmänheten att få insyn i hur till exempel entreprenaden utförs. 

De upphandlande myndigheterna är skyldiga att precisera vilken inforn1ation som begärs. 
Leverantören är inte skyldig att lämna infonnation om detta strider mot lag eller annan 
författning eller om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess hos de upphandlande 
myndigheterna. 

Informationen som lä1nnas till de upphandlande myndigheterna enligt ovan ska heller inte 
kunna anses vara företagshemligheter enligt Lag (1990:409) om skydd av 
företagshemligheter. Denna bestämmelse ska inte påverka innehållet i övrigt i 
förfrågningsunderlaget eller avtalet. 
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5.2 Krav på villkor i kollektivavtal 

Datum 
Dnr 2014/203/003 
Id 46404 

Krav ska, med hänsyn till föremålet för upphandling, ställas på de leverantörer som de 
upphandlande myndigheterna tecknar avtal med, att de; 

• främjar goda arbetsvillkor och jämställdhet i arbetslivet, 
• följer arbetsmarknadens villkor och/eller kollektivavtal, 
• motarbetar diskriminering och korruption och 
• medger insyn i sin verksamhet och meddelarfrihet för anställda. 

Detsamma ska gälla for eventuella underentreprenörer som entreprenören anlitat för att 
fullfölja avtalet. 

5(11) 

På begäran från de upphandlande myndigheterna ska entreprenören lämna de uppgifter och 
handlingar som krävs för att skyldigheterna enligt ovan ska kunna kontrolleras. 

Skulle entreprenören brista i att fullgöra detta åtagande har kommunerna rätt att häva avtalet 
om bristen är väsentlig. 

5.3 Checklista för direktupphandling samt inköpsrutiner 

A v de upphandlande myndigheternas checklistor för inköp framgår vilka inköpsrutiner som 
gäller. 

Respektive chef ansvarar för att dessa regler är kända och följs. 

6 Avtalstrohet och ramavtal 

Många av de upphandlingar som genomförs resulterar i att ett ramavtal tecknas. Samtliga 
medarbetare hos de upphandlande myndigheterna ska använda ingångna ramavtal. De 
medarbetare som i enlighet med delegationsordningen har rätt att göra inköp är skyldiga att 
informera sig om vilka ramavtal som finns och att beställa från dessa. 

Avsteg från att använda ramavtal får endast göras i undantagsfall, avsteg med skälen till 
avsteg ska dokumentera. 

De upphandlande myndigheterna ska uppmärksamma områden där ramavtal kan medföra 
ekonomiska eller administrativa effektiviseringar och ta initiativ till att upphandling 
genomförs. 

Inför vmje ramavtalsupphandling är det Inköpscentralen som ansvarar för att de upphandlande 
myndighetemas behov samordnas och tillgodoses på bästa sätt. De upphandlande 
myndigheterna bidrar med sakkunnig personal till de olika referensgrupper som deltar i 
arbetet med ramavtalsupphandlingen. 

Post: Vimmerby kommun 598 81 Vimmerby Besök: Stängägatan 28 
Telefon: 0492 76 90 00 Fax: 0492- 76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

Organisations11ummer: 2 12000-0787, godkänd för F-skatt Btmkgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0 



'E vimmerby 
~ kommun 
Kommunstyrelsen 

7 Upphandling 

Datum 
Dnr 2014/203/003 
Id 46404 

De upphandlande myndigheternas upphandlingsprocesser ska genomföras enligt gällande 
lagar och bestämmelser samt enligt Vimmerby kornmuns särskilda riktlinjer och beslut. 

7.1 Kompetens 

6(11) 

Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen ska genomföras av personalen på 
Inköpscentralen som är särskilt anställd för detta och har kompetens och erfarenhet. 
Vimmerby kommun ska använda den samlade kommersiella och juridiska kompetensen och 
erfarenheten som finns tillgänglig på Inköpscentralen. 

Inköpscentralen kan anlita extern konsult till vissa kompetens- eller resurskrävande 
upphandlingar. 

7.2 Tröskelvärden 

LOU skiljer på upphandlingar över respektive under de så kallade tröskelvärdena (beräknat 
värde av varje upphandling). Tröskelvärdet för kmmnuner som upphandlande 
myndigheter/enheter är för varor och tjänster 207 000 euro (cirka l 806 000 SEK) och for 
byggentreprenader 5 186 000 euro (cirka 45 300 000 SEK). 

7.3 Upphandlingsförfaranden 

Det finns sex olika upphandlingsforfaranden. 

För upphandlingar under tröskelvärdet finns: forenklat forfarande, urvalsupphandling, 
direktupphandling, konkurrenspräglad dialog och elektronisk auktion. 

För upphandlingar över tröskelvärdet finns; öppen upphandling, selektiv upphandling 
konkurrenspräglad dialog och forhandlad upphandling. 

7.4 skyldighet att överlägga 

Före anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader till ett värde som överstiger 
gränsen för direktupphandling ska utsedd handläggare från Vimmerby kommun överlägga 
med Inköpscentralen om hur upphandlingen ska genomföras. Om samordning kan ske med 
flera kommuner ska Inköpscentralen alltid utreda om detta är fördelaktigt för alla parter. 

7.5 Upphandlingsbeslut 

Innan ett beslut tas om att starta en upphandling ska utsedd handläggare kontrollera att det 
finns medel budgeterade för anskaffningen, om speciella krav ska ställas, etc. Beslut om att 
inleda en upphandling ska dokumenteras. 
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7.6 Planering av upphandling 

Datum 7(11) 

Dnr 2014/203/003 
Id 46404 

När Vimmerby kommun planerar en upphandling ska följande diskuteras tillsammans med 
Inköpscentralen och beslutas om: 

• vilka krav som ska ställas i upphandlingen 
• hur utvärderingen ska genomföras 
• hur Vimmerby kommun efter genomförd upphandling ska få sina behov tillgodosedda 

till rätt kvalitet och till rätt pris 
• hur varan ska betalas; köp, leasing, hyra eller hyrköp av lös egendom. 

7.7 Miljökrav samt sociala och etiska krav 

De upphandlande myndigheterna ska verka för att påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt 
genom att ställa miljökrav i sina upphandlingar där det är relevant. Miljökriterierna ska ställas 
i relation till övriga kvalitetskrav i upphandlingen. De upphandlande myndigheterna ska 
använda sig av Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier som stöd i sina upphandlingar. 

För uppföljning av de sociala och etiska kraven kan/ska de upphandlande myndigheterna 
ansluta sig till det kontrollsystem som SKL Konunentus Inköpscentral arbetat fram. 

I samband med upphandling ska de upphandlande myndigheterna även ta hänsyn till: 
• Vimmerby kommuns särskilda riktlinjer och beslut 
• Vimmerby kommuns andra policys 
• Vimmerby kommuns ev. andra krav 

7.8 Kalmar läns strategi för klimatsamverkan 

Under namnet "No oil" samlas mål, strategier och projekt för utveckling mot en 
fossilbränslefri region år 2030. Dessa är utarbetade av Klimatkommissionen, regionförbundet 
och kommunerna i Kalmar län. Målen gäller ett växande näringsliv för hållbar utveckling, 
inga nettoutsläpp av koldioxid fi"ån länet, och energieffektivisering i bostäder och lokaler, 
resor och transporter. 

Vid upphandling av varor och tjänster som kan påverka energianvändningen i lokaler och 
bostäder, och miljöpåverkande utsläpp från denna, ska hänsyn tas till hur detta påverkar 
uppfyllelsen av regionala och lokala mål för energieffelctivisering, användning av förnybar 
energi, och minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser. 

Vid upphandling av bilar ska krav ställas på att bilarna ska vara miljöbilar (enligt de regler 
som gäller för statlig upphandling, se förordning (2009: l) om miljö- och trafiksäkerhetskrav 
för myndigheters bilar och bilresor.) 1 

1 Detta är i enlighet med det regionala målet om att alla bilar som köps eller leasas av offentlig sektor ska vara 

miljöbilar år 2010. 
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Vid upphandling av personresor och godstransporter ska hänsyn tas till uppfyllandet av det 
regionala målet om att dessa ska vara klimatneutrala år 2020. 

7.9 Elektroniskt upphandlingsstöd 

De samverkande kommunerna använder digital anbudsgivning via upphandlingssystemet 
Visrna TendSign. Anbudsgivare som vill delta i upphandlingar ska länrna in elektroniskt 
anbud via TendSign. 

Inköpscentralen är systemförvaltare av det digitala upphandlingsstödet och ansvarar för 
information, utbildning samt utlämnande av inloggningsuppgifter. 

7.10 Annonsering 

Annonsering sker via den allmänt och gratis tillgängliga annonsdatabasen TendSign med 
spegling av samtliga upphandlingar på alla de samverkande kommunernas hemsidor. 

7.11 Förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlag ska distribueras via TendSign. 

7.12 Anbudstiden 

Från det att annonsering sker till dess att anbuden ska vara inne ska det på Inköpscentralen 
finnas en tillgänglig handläggare som via det digitala upphandlingsstödet TendSign kan 
registrera svar på inkomna frågor och distribuera eventuella kompletteringar. 

7.13 Anbud 

713.1 Lämna anbud 
Alla anbud till Vi1mnerby kommun ska lämnas digitalt via TendSign. Anbud som inkommer 
efter sista dag för lämnande av anbud ska inte tas upp för prövning. 

7.13.2 Anbudsöppning 
Anbudsöppning ska genomföras en dag efter sista dag för lämnande av anbud. Vid 
anbudsöppningen ska minst två personer närvara och ett öppningsprotokoll ska upprättas och 
undertecknas av de närvarande personerna 

7.13.3 Prövning och utvärdering 
Prövning och utvärdering av anbuden ska genomföras enligt de förutsättningar som gavs i 
förfi-ågningsunderlaget. 
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7.13.4 Tilldelningsbeslut och skäl 

Datum 9(11 ) 

Dnr 2014/203/003 
Id 46404 

Tilldelningsbeslutet ska undertecknas av ansvarig person på Vimmerby kommun som i 
enlighet med delegationsordningen har rätt att göra detta. När det gäller de ramavtal som är 
tecknade får en eller flera av de samverkande kommunerna ska tilldelningsbeslutet 
undertecknas av Inköpscentralens chef. 

Tilldelningsbeslutet måste tydligt infannera om skälen till varfår kommunerna har valt en viss 
anbudsgivare till leverantör. 

Tilldelningsbeslutet ska skickas till alla anbudsgivare och det är Inköpscentralen som har 
bevisbördan får att de fåreskrivna upplysningarna (enligt LOU) är lämnade. 

7.13.5 Tiodagars frist 
När tilldelningsbeslut har skickats ut börjar en tiodagars frist för överprövning att löpa. Den 
fårsta dagen av fristen är dagen efter att tilldelningsbeslutet skickas ut. 

Under dessa tio dagar kan inte avtal tecknas eller göra en beställning. 

7.13.6 Offentlighet och sekretess 
Under pågående upphandling gäller absolut sekretess. När tilldelningsbeslut fattats upphör 
den absoluta sekretessen. Det innebär att samtliga handlingar som rör upphandlingen som 
huvudregel blir offentliga. 

Om en leverantör eller någon annan begär att få ta del av anbud, utvärderingsprotokoll eller 
andra handlingar är Vimmerby kommun skyldig att skyndsamt ta ställning till begäran och 
göra en sekretessprövning av uppgifterna i handlingarna. 

8 Avtal 

8.1 Avtalstecknande 

Kommunerna ska avvakta i minst tio dagar (10-dagarsfristen) med att teckna avtal för att 
leverantörer ska kunna ansöka om överprövning i förvaltningsrätten. 

Avtal ska undertecknas av ansvarig person på respektive fårvaltning som i enlighet med 
delegationsordningen har rätt att göra detta. När det gäller de ramavtal som är tecknade får en 
eller flera av de samverkande kommunerna ska de undertecknas av Inköpscentralens chef. 

8.2 Registrering av avtal 

Upphandlingsenheten ansvarar får att de ramavtal som är tecknade får Vimmerby kommun 
registreras i kommunernas avtalsdatabas TendSign. 
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8.3 Avtalsförvaltning 

Datum 
Dm 
Id 

20 14/203/003 
46404 

Respektive beställare i de samverkande kommunerna ansvarar tillsammans med 
Inköpscentralen for att deras avtal forvaltas aktivt och bevakar avtalstiden. 

Inköpscentralen ansvarar fOr de ramavtal som är tecknade for en eller flera kommuner 
forvaltas aktivt och bevakar avtalstiden. 

8.4 Jäv 

Både tjänstemän och fortroendevalda kan vara jäviga. Den som anser sigjävig ska själv 
anmäla detta och får inte delta i handläggningen av ärendet och inte i fOrberedelserna fOr 
beslut. Om någon som är jävig deltar i handläggningen kan beslutet upphävas om någon 
överklagar. 

8.5 Mutor och bestickning 

10(11 ) 

Det är brottsligt att ta emot mutor eller begära en belöning. Detta kan ge böter eller fängelse i 
högst 2 år samt eventuellt avsked från sin tjänst. 

Tänk på att: 
Det som uppfattas som gästfrihet - kan vara bestickning 
Det som uppfattas som generositet- kan vara bestickning 
Det som uppfattas som hygglighet- kan vara bestickning 
Det som uppfattas som studiebesök/resa - kan vara bestickning 

När du låter dig bjudas - kan det vara en muta 
När du tar emot en present- kan det vara en muta 
När du tar emot en fordelaktig rabatt - kan det vara en muta 
När du tackar ja till en resa- kan det vara en muta 

9 Inköpscentralen 

Inköpscentralens uppgift är: 

• att i nära samråd och med underlag från de samverkande kommunerna svara 
for upphandlingar av gemensatruna avtal for varor och tjänster som köps 
frekvent i stora kvantiteter och som efterfrågas av samverkande 
kommunerna och deras bolag, 

• att svara for specifika upphandlingar hos resp. kommun, 

• att handlägga upphandlingar över det s.k. låga värdet for samtliga 
kommuners räkning, (271 000 kr for den klassiska sektorn och 542 000 kr 
försörjningssektorn) 
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Kommunstyrelsen 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

att ansvara får utbildning och infonnation kring offentlig upphandling i 
samtliga kommuner, 

att inventera behovet av nya upphandlingar i samtliga kommuner, 

att samordna om möjligt alla upphandlingar och avtalstider för samtliga 
kommuner, 

att ansvara får att en avtalsdatabas utvecklas får samtliga kommuners 
räkning, 

att ansvara får arkivering av originalhandlingar i genomförda 
upphandlingar, 

att medverka när en andra konkurrensutsättning ska genomfåras, 

att vid behov medverka vid offertförfrågningar och andra former av 
direktupphandlingar och 

att ta fram mallar och andra dokument som stöd får inköp och avrop . 

Därutöver ska Inköpscentralen: 

ge råd, stöd och juridisk kompetens i upphandlings- och konkurrensfrågor 
till kommunerna, 

årligen informera kommunstyrelsen i respektive kommun om sin 
verksamhet, 

årligen anordna infonnations- och utbildningsdagar får fåretagen i varje 
kommun, 

årligen upprätta en gemensam plan över avtal som ska upphandlas och 

ansvara får uppföljning av regler får offentlig upphandling och fårändlingar i 
lagstiftning. 

9.1 Uppföljning 

11 (11) 

Kommunernas upphandlingar ska följas upp årsvis, detta ska ske genom en skriftlig rapport 
från Inköpscentralen till resp. kommunstyrelse. I rapporten ska det bland annat framgå vad 
som upphandlats, volym och värde. Rapporten ska lämnas senast i februari efterföljande år. 
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Uppförandekod för hållbar upphandling 

1(3) 

Produkter, tjänster och entreprenader som levereras till Vimmerby kommun ska vara 
framställda under förhållanden som är förenliga med vår uppförandekod. Vi förutsätter att 
våra leverantörer (avtalspartners) uppfyller tillämplig lagstiftning i tillverkningslandet samt 
utifrån de internationella konventioner och förklaringar som uttrycks i FN:s Global Campact 
(www.globalcompact.org) respekterar minst följande grundläggande principer: 

• Mänskliga rättigheter 
• Rättigheter i arbetslivet 
• Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 
• Minimering av miljöpåverkan 
• Etiska och moraliska affårsregler 

Mänskliga rättigheter 
Leverantören ska respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN :s definition. 

Principer och anställdas rättigheter 

Nationelllagstiftning 
Lagstiftningen i de länder där leverantören är verksam ska efterlevas och utgör alltid en 
miniminivå för de anställdas villkor. Ställer nationelllagstiftning högre krav än ILO:s 
konventioner, eller FN :s deklaration om mänskliga rättigheter, ska alltid denna ha företräde. 

Ingenförekomst av barnarbete (!LO 138 och 182 samt FN:s barnkonvention, artikel 32) 
Barnarbete, enligt defmitionen i !LO-konventionen, får inte förekomma. 
Barn får inte ha tvingats till skadligt arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång eller 
hälsa. 

Ingen förekomst av tvångsarbete (!LO 29 och l 05) 
Att utnyttja någon form av tvångs- eller straffarbete accepteras inte. 

Ingenförekomst av diskriminering (!LO JOO och 111) 
Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, 
funktionshinder, politiska åsikter eller sexuell orientering får inte förekomma. 
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Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationellt 
lagstadgade minimilönen är lägsta accepterad lönenivå. Levnadslön är alltid eftersträvansvärd. 
Veckaarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska vara kompenserad. 
Skatter och avgifter ska betalas och redovisas korrekt. 

Vid upphandling av entreprenader eller tjänster ska den utförande parten tillämpa villkor i 
svenska kollektivavtal för de anställda. 

Vid upphandling av entreprenader eller tjänster ska meddelarfrihet gälla för entreprenörens 
eller underentreprenörens personal. 

Föreningsfi'ihet och organisationsrätt (!LO 87 och 98) 
I länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling, ska leverantören medverka 
till att anställda får möta företagsledningen för att diskuteralöne-och arbetsvillkor utan 
negativa konsekvenser. 

Jämställdhetsarbete 
Leverantörer med mer än 25 anställda ska ha en jämställdhetsplan som uppfyller gällande 
lagkrav. Leverantören har samma ansvar för att säkerställa och främjajämställdhet i sitt 
uppdrag som om kommunen själv hade tillhandahållit tjänsten. 

Miljö 
Leverantören ska ha mål och handlingsplaner för att minska såväl sin energi- och 
resursförbrukning som sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kemikalier ska 
hanteras på ett för människan och naturen säkert sätt. 

Hälsa och säkerhet 
Arbetsmiljön ska hålla en nivå som överensstämmer med internationella riktlinjer samt det 
arbetarskydd, den arbetsrätt och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. 
Anställda ska informeras om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra. Alla 
anställda ska ha tillgång till och använda relevant skyddsutrustning. 

Etiska och moraliska affärsregler 

Hög etisk standard 
Vi kräver oss att våra leverantörer uppvisar hög affårsetik, att de följer gällande nationella 
lagar, och att de inte på något sätt medverkar i korruption, bestickning, bedrägeri eller 
utpressning. 

Transparenta affärsrelationer 
Våra leverantörer ska varken erbjuda eller ta emot gåvor, betalningar eller andra fönnåner 
som kan vara ägnade att förleda mottagaren att handla mot sin plikt. 
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Vimmerby kommun förbehåller sig rätten att på egen hand, eller genom tredje part, 
genomföra uppföljning och kontroller på plats i produktionen. 
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Uppföljningarna är vid förfrågan enligt avtal obligatoriska att besvara. Vid kontroll ska 
leverantören kunna visa verifikat eller annan dokumentation som styrker att kraven efterlevs. 
Finns behov av komplettering av uppgifterna, exempelvis då uppgifter saknas, 
dokumentationen ej är tillräcklig eller är av tvivelaktig äkthet, är leverantören skyldig att vara 
behjälplig med dessa för att samarbetet ska kunna fortgå. 

Skulle avvikelser upptäckas vid revisionstillfället ska leverantören vidta lämpliga åtgärder. 
Bedömer Vimmerby kommun bristema allvarliga nog förbehåller sig även kommunen rätten 
att vidta åtgärder så som exempelvis begära vite eller avbryta samarbetet. 

Genom att leverantören skriver under dokumentet intygas att leverantören, och eventuella 
underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument. 

FÖRETAGETs NAMN ........ . .. ......... .... ... . ...... . . .. . ... ... ... ... . . 

SIGNATUR ... .. ... ... . ......... .. ........ . .. .... . ........ ........... .. . .... . 

Ni\J\11\nFÖRT~~IGANI)E ...... ...... . ....... .. .. .. ... . ... ............. . 

I)ATUM . ..... .......... ...... . . .... ...... ... . .. ........... . ................. . 
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Checklista för kommunala inköp - LOU och LUF 

Beslut om inköp 

Förankra inköpet hos budgetansvarig 

Kontrollera ramavtal 

Kontrollera om ramavtal finns i avtalskatalogen 

,/ 
Ramavtal finns 

l 
Inköp 

Beställning/inköp genomförs av 

behörig 

•• o 

TANK ALLTID PA 

• Ställ rätt miljökrav, använd 
Kriterie-wizard på 
www. u pphandl ingsmynd igheten.se 

• Att kontakta Inköpscentralen vid 
återkommande behov av samma 
vara eller tjänst 

• Att du kan kontakta 
Inköpscentralen om du är osäker på 
hur inköpet ska göras 

Ramavtal finns inte 

l 
Direktinköp 

Belopp upp till 10 000 SEK 

• Ta in priser från minst två leverantörer 

• Dokumentera 

Belopp mellan 10 001 SEK - 100 000 SEK 

• Ta in priser från minst tre leverantörer 

• Fråga och begär svar via mail eller brev 

• Dokumentera, använd blanketten för 
direktupphandling 

• Sänd blanketten tillinköpscentralen 

Belopp över 100 000 SEK 

• Kontakta Inköpscentralen som annonserar 
och genomför upphandlingen 
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Datum 
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Id 46403 

Uppförandekod för hållbar upphandling 

1(3) 

Produkter, tjänster och entreprenader som levereras till Vimmerby kommun ska vara 
framställda under fårhållanden som är fårenliga med vår uppfårandekod. Vi fårutsätter att 
våra leverantörer ( avtalspartners) uppfyller tillämplig lagstiftning i tillverkningslandet samt 
utifrån de internationella konventioner och fdrklaringar som uttrycks i FN:s Global Campact 
(www.globalcompact.org) respekterar minst fdljande grundläggande principer: 

• Mänskliga rättigheter 
• Rättigheter i arbetslivet 
• Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 
• Minimering av miljöpåverkan 
• Etiska och moraliska affårsregler 

Mänskliga rättigheter 
Leverantören ska respektera de mänsldiga rättigheterna enligt FN:s definition. 

Principer och anställdas rättigheter 

Nationelllagstiftning 
Lagstiftningen i de länder där leverantören är verksam ska efterlevas och utgör alltid en 
miniminivå får de anställdas villkor. Ställer nationell lagstiftning högre laav än ILO:s 
konventioner, eller FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ska alltid detma ha företräde. 

Ingen förekomst av barnarbete (ILO I38 och 182 samt FN: s barnkonvention, artikel 32) 
Barnarbete, enligt definitionen i !LO-konventionen, får inte fdrekomma. 
Barn får inte ha tvingats till skadligt arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång eller 
hälsa. 

Ingenförekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105) 
Att utnyttja någon fonn av tvångs- eller straffarbete accepteras inte. 

Ingenförekomst av diskriminering (ILO l 00 och 111) 
Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, 
funktionshinder, politiska åsikter eller sexuell orienteting får inte förekomma. 
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Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationellt 
lagstadgade minimilönen är lägsta accepterad lönenivå. Levnadslön är alltid eftersträvansvärd. 
Veckaarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska vara kompenserad. 
Skatter och avgifter ska betalas och redovisas korrekt. 

Vid upphandling av entreprenader eller tjänster ska den utförande parten tillämpa villkor i 
svenska kollektivavtal för de anställda. 

Vid upphandling av entreprenader eller tjänster ska meddelarfrihet gälla för entreprenörens 
eller underentreprenörens personal. 

Föreningsfrihet och organisationsrätt (!LO 87 och 98) 
I länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling, ska leverantören medverka 
till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan 
negativa konsekvenser. 

Jämställdhetsarbete 
Leverantörer med mer än 25 anställda ska ha en jämställdhetsplan som uppfyller gällande 
lagkrav. Leverantören har samma ansvar för att säkerställa och främjajämställdhet i sitt 
uppdrag som om kommunen själv hade tillhandahållit tjänsten. 

Miljö 
Leverantören ska ha mål och handlingsplaner för att minska såväl sin energi- och 
resursförbrukning som sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kemikalier ska 
hanteras på ett för människan och naturen säkert sätt. 

Hälsa och säkerhet 
Arbetsmiljön ska hålla en nivå som överensstämmer med internationella riktlinjer samt det 
arbetarskydd, den arbetsrätt och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet 
Anställda ska informeras om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra. Alla 
anställda ska ha tillgång till och använda relevant skyddsutrustning. 

Etiska och moraliska affärsregler 

Hög etisk standard 
Vi kräver oss att våra leverantörer uppvisar hög affårsetik, att de följer gällande nationella 
lagar, och att de inte på något sätt medverkar i korruption, bestickning, bedrägeri eller 
utpressning. 

Transparenta affärsrelationer 
Våra leverantörer ska varken erbjuda eller ta emot gåvor, betalningar eller andra förn1åner 
som kan vara ägnade att förleda mottagaren att handla mot sin plikt. 
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Vimmerby kommun förbehåller sig rätten att på egen hand, eller genom tredje part, 
genomföra uppföljning och kontroller på plats i produktionen. 

3(3) 

Uppföljningarna är vid förfrågan enligt avtal obligatoriska att besvara. Vid kontroll ska 
leverantören kunna visa verifikat eller annan dokumentation som styrker att kraven efterlevs. 
Finns behov av komplettering av uppgifterna, exempelvis då uppgifter saknas, 
dokumentationen ej är tillräcklig eller är av tvivelaktig äkthet, är leverantören skyldig att vara 
behjälplig med dessa för att samarbetet ska kunna fortgå. 

Skulle avvikelser upptäckas vid revisionstillfället ska leverantören vidta lämpliga åtgärder. 
Bedömer Vimmerby kommun bristerna allvarliga nog förbehåller sig även kommunen rätten 
att vidta åtgärder så som exempelvis begära vite eller avbryta samarbetet. 

Genom att leverantören skriver under dokumentet intygas att leverantören, och eventuella 
underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument. 

FÖRETAGETs NAMN .... ... ..... .. .. ....... .. . ...... . ............. ..... .. 

SIGNATUR .... ......... ... .. .. ....... .. ........ .... ............... . .. ...... . 

NAMNFÖRT)TJ)~IG~J)E ..................... . ............. .. ...... ... . 

J)ATUM ........ ... . .... ... ........... .... .. ......... .. .. . .. .. ...... ..... .... . 
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Riktlinjer för direktupphandling i Vimmerby kommun 

1(2) 

Dessa riktlinjer innehåller anvisningar för hur direktupphandling ska genomföras i Vimmerby 
kommun. 

När får en direktupphandling genomföras? 
I LOU går gränsen för direktupphandling vid ett kontraktsvärde om 505 800 kronor. I LUF 
och LUFS går gränsen för direktupphandling vid ett kontraktsvärde om 939 342 kronor. 
Direktupphandlingsgränserna gäller vid upphandling av såväl byggentreprenader som varor 
och tjänster. 

Huvudregeln är att det är tillåtet att genomföra en direktupphandling om det saknas lämpliga 
befintliga avtal. Det är också tillåtet att direktupphandla om det vid en annonserad 
upphandling inte har inkommit några giltiga eller lämpliga anbud. Direktupphandling är också 
tiilåtet vid upphandling av vissa hälso- och sjukvårdstjänster samt socialtjänster och vid 
synnerlig brådska. Den som genomför en direktupphandling med hänvisning till någon av 
dessa undantagsregler måste kunna bevisa att direktupphandling är tillåtet. 

Befintliga avtal 
Fi1ms det ramavtal för varan/tjänsten/byggentreprenaden ska dessa användas. Om avsteg 
behöver göras från ramavtalet ska ansvarig för avtalet kontaktas. 

Vem får genomföra en direktupphandling? 
Om inte annat framgår av delegationsordningen har alla medarbetare med budgetansvar 
rätt att göra en direktupphandling eller ge någon annan i uppdrag att genomföra en 
direktupphandling. Två personer på varje förvaltning hartiiigång tiii ett digitalt 
upphandlingsverktyg. 

Samordning 
Alla som genomför en direktupphandling ska förvissa sig om det samlade behovet inom den 
upphandlande myndigheten av just den vara eller tjänst som ska direktupphandlas. 
Samordningen är viktig för att säkra att beloppsgränsen för direktupphandlingar av sanuna 
slag inom den upphandlande myndigheten inte överskrids. 

För att säkerställa samordningen ska hu(Öpscentralen alltid infanneras innan ett köp 
genomförs. 
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Hur beräknas värdet av en direktupphandling? 

2(2) 

Det är det sammanlagda värdet av de inköp av samma slag som gjorts tidigare under 
räkenskapsåret och som beräknas göras under resterande del av året hos den upphandlande 
myndigheten som utgör värdet av direktupphandlingen. Eventuella optioner och möjliga 
förlängningar av avtal ska också räknas med i värdet. Ett anskaffningsbehov får inte delas upp 
i mindre delar i syfte att komma under gränsen för direktupphandling. 

Om behovet av varor/tjänster är återkommande och på ett par år överskrider beloppsgränsen 
för direktupphandling ska ett ramavtal istället upphandlas med lämpligt förfarande. 

Hur ska en direktupphandling genomföras? 
Kontrollera alltid fOrst i avtalskatalogen om det finns något ramavtal. Om inte, följ 
anvisningarna nedan: 

Upp till l O 000 kr- ta om möjligt in priser från flera, antingen muntligt eller via telefon eller 
e-post. skriftligt avtal/beställning behöver inte tecknas. 

Upp till l 00 000 la- ta in priser från minst 3 leverantörer, fråga via e-post eller brev, 
dokumentera använd blanketten för direktupphandling, sänd kopia av blanketten till 
Inköpscentralen. Skriftligt avtal/beställning ska tecknas. 

Över 1 00 000 kr- direktupphandlingen genomförs i det digitala upphandlingsverktyget för 
direktupphandling och annonseras och blir därmed synlig på kommunens hemsida. Lämpliga 
leverantörer ska infom1eras om att direktupphandlingen är annonserad. Skriftligt avtal eller 
beställning ska tecknas. Avtal ska läggas in i avtalsdatabasen. 

Dokumentation och arkivering 
Direktupphandlingen ska dokumenteras dels genom det digitala upphandlingsverktyget och 
dels i blanketten för direktupphandling. Arkivering sker enligt särskild anvisning. 

sekretess 
Upphandlingssekretess gäller fram till att beslut fattats om vald leverantör. 

Uppföljning 
Inköpscentralen ansvarar för uppföljningen av direktupphandlingar tillsammans 
med kontaktpersonerna i resp. förvaltning. Uppföljning sker två gånger per år. 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Ledningskontor 
Ekonomi och upphandling 

Upphandlingschef Inköpscentralen 
Leif Johansson 
0490-25 40 26 
leif.johansson@vastervik.se 

2017-05-08 

Yttrande rörande medborgarförslag om miljögifter och farliga 
kemikalier i förskolor. 

Medborgarförslaget tangerar flera olika nämndet och områden. D å varje remissinstans 
har fått tillfälle att besvara de delar av medborgarförslaget som anses ligga inom 
dennes verksamhetsområde besvarar Inköpscentralen följande punkter: 

1. skä1pa mi§ö- och hälsokraven i den kommunala upphandlingen fo"r att få en bättre mi§ijpå 
fo"rskolorna och säkerställer att inkop sker så att lägstapris inte är sryrande. 
Yttrande: a) Det är viktigt att rätt krav ställs vid upphandling. Men minst lika viktigt är 
att avtalen följs och att avrop sker mot de avtal som finns . Vimmerby kommun ingår i 
upphandlingssamverkan som sköts via Inköpscentralen i Västenrik. I den 
gemensamma policyn för kommunerna i upphandlingssamverkan (bilaga 1) står bland 
annat "K ommunerna ska verka för att påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt 
genom att ta hänsyn till upphandlingsmyndighetens (tidigare miljöstyrningsrådet) 
rekommendationer avseende upphandlingskriterier" . E n svårighet är att avtalen inte 
alltid följs utan "man handlar på stan" eller beställer från en hel katalog trots att det 
bara är visst begränsat utbud som det avtalats med. Därför behövs åtgärder för att öka 
avtalstroheten. 
b) Inköpscentralen tillämpar redan idag upphandlingsmyndighetens kravpaket för 
Giftfri förskola via dess Kriterie-wizard. I Vimmerby kommuns checklista för 
kommunala inköp (Bilaga 2) utgörs en av checkpunkterna som alltid skall följas av: 
"Ställ rätt miljökrav, använd K.riterie-wizard på www.upphandlingsmyndigheten .se" . 
c) Vid Inköpscentralens upphandlingar intygar leverantören i skrift genom sin signatur 
att denne förhåller sig till och tillämpar Vimmerby kommuns uppförandekod för 
hållbar upphandling (bilaga 3). I uppförandekoden står bl a följ ande: "Leverantören 
ska ha mål och handlingsplaner för att minska såväl sin energi- och resursförbmkning 
som sitt avfall och utsläpp till mark, attnosfår och vatten. Kemikalier ska hanteras på 
ett för människan och naturen säkert sätt" . 
d) D et är beställaren hos Vimmerby kommun som avgör vad som är styrande vid 
upphandlingar. Pris är endast ett av flera valbara kriterier som styr vid tilldelning av 
kontrakt och gmnder för utvärdering: 
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Kap 16 
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1 § En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är 
det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. 
Vilket anbud som är det mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas på någon av följande 
grunder: 
1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, 
2. kostnad, eller 
3. pns 
Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den grund för utvärdering 
av anbud som den avser att använda. 

2. anta ett handlingsprogram for en giftfri forskola som omfattar en kartläggning och plan for utbyte 
av inredning och leksaker till de med mindre hälso- och miljöfarliga ämnen. En styrning stegfor steg 
av floden av nya varor rekommenderas for att övergå till miljömärkta produkter och mer ekologisk 
mat utan farliga kemikalier. 
Yttrande: Då man önskar upphandla produkter med typiska tekniska specifikationer 
som t. ex. miljömärkta produkter och/ eller ekologisk mat måste man beakta att vissa 
uppgifter och hänvisningar inte får ingå i de tekniska specifikationerna: 
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Kap 9 
6§ Om det leder till att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas, får de tekniska 
specifikationerna inte innehålla hänvisningar till 
1. ett fabrikat, ett ursprung eller ett framställningssätt som karaktäriserar varor eller 

tjänster som tillhandahålls av en viss leverantör, 
2. varumärke, patent eller typ, 
3. ursprung, eller 
4. tillverkning 
Sådana hänvisningar får dock förekomma om det motiveras av det som ska anskaffas 
eller det annars inte är möjligt att beskriva det som ska anskaffas tilhäckligt tydligt. En 
sådan hänvisning ska följas av orden "eller likvärdigt". 

5. säkerställa, i den mån forskolorna själva står for inkopen, att inMpsrekommendationer finns på 
alla forskolor där miljö- och kemikalieaspekter ingår. 
Yttrande: Här är det ytterst viktigt med samordning. Alla som genomför en 
direktupphandling ska förvissa sig om det samlade behovet inom den upphandlande 
myndigheten av just den vara eller tjänst som ska direktupphandlas. Samordningen är 
viktig för att säkra att beloppsgränsen för direktupphandlingar av samma slag inom 
den upphandlande myndigheten inte överskrids. För att säkerställa samordningen ska 
Inköpscentralen alltid informeras innan ett köp genomförs (bilaga 4 Riktlinjer för 
direktupphandling i Vimmerby kommun). 

I bilaga 4 redogörs bl a även för när en direktupphandling får genomföras, vem som 
får genomföra en direktupphandling, hw: värdet av en direktupphandling beräknas 
samt hur en direktupphandling ska genomföras. 

6. ställa krav på Jryb)'ggen och renoveringar så att inte ll)'a problem uppstår. 
Yttrande: Se punkt 1. 
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Sammanfattningsvis är vår bedömning att Vimmerby kommun via Inköpscentralen 
genom högt ställda miljökrav vid upphandling till dess verksamheter avtalar om varor, 
tjänster och byggentreprenader vilka produceras i enlighet med de krav som ställs via 
upphandlingsmyndigheten (tidigare miljöstyrningsrådet) och kommunens 
styrdokument. 

Den del av kedjan som behöver förbättras är dock avtalstroheten. Vi måste komma 
bort från att "man handlar på stan" eller beställer från en hel katalog trots att det bara 
är visst begränsat utbud som det avtalats med. De åtgärder som behövs för att öka 
avtalstroheten faller i huvudsak inom djupare uppfoljning och bredare information. 

Djupare uppfo!jning: Den uppföljning av avtalstrohet som utförs idag sker genom analys 
av leverantörsreskontra. Denna analys är dock allt för trubbig och bred. Man kan i 
denna typ av uppföljning i bästa fall få fram graden av leverantörstrohet. Det framgår 
om man använder rätt eller felleverantör men inte om man handlar rätt vara eller 
tjänst enligt avtal med denne leverantör. För att följa upp avtalstrohet krävs ett beslut 
om att införa analys på avtals- och produkmivå. Denna typ av uppföljning sker via 
Spendanalys vilket leder till att man kan se vad man spenderar i realiteten, med vilka 
man spenderar samt att det levereras eller handlas det man avtalat. 

Bredare information: Informera all personal om avtalstrohet i samband med 
arbetsplatsträffar på olika nivåer, webutbildning, intranät etc. Denna information ges 
med fördel av förvaltningschefer och avdelningschefer i samråd med ekonomichef. 
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l Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l O (30) 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 
Barn- och utbildningsnämnden 

Protokolljusterare 

BUN § 60 Dnr 201 7/2/ 109 

Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget 
anses delvis besvarat genom det förslag till egenkontrollprogram som tagits fram 
för förskolor och skolor i Vimmerby kommun. 

Ärendet 
Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolan är inlämnad 
2016-11-24 av Matilda Gustafsson. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2016-12-19 att remittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen får beredning 
och att barn- och utbildningsnämnden skulle ges möjlighet att lämna yttrande. 
Upphandlingspolicy och regler vid nybyggnation och renovering ligger inte inom 
ramen för beslut i barn- och utbildningsnämnden. 

I medborgarförslaget yrkas att Vimmerby kommun beslutar enligt punkterna: 
l. Skärpa miljö- och hälsokraven i den kommunala upphandlingen för att få 

en bättre miljö på förskoloma och säkerställer att inköp sker så att 
lägstapris inte är styrande. 

2. Anta ett handlingsprogram för en giftfri förskola som omfattar en 
kartläggning och plan för utbyte av inredning och leksaker till de med 
mindre hälso- och miljöfarliga ämnen. En styrning steg för steg av flöden 
av nya varor rekommenderas för att övergå till miljömärkta produkter och 
mer ekologisk mat utan farliga kemikalier. 

3. Ställa krav på att förskolor inom kommunen rensar ut befintliga varor med 
potentiellt farliga kemikalier från förskolorna. 

4. Ger stöd till förskoloma att implementera kraven på egenkontroll rörande 
kemikalier i enlighet med lagstiftningen. 

5. Säkerställa i den mån förskoloma själva står för inköpen, att 
inköpsrekommendationer finns på alla förskolor där miljö- och 
kemikalieaspekter ingår. 

6. Ställa krav på nybyggen och renoveringar så att inte problem uppstår 

7. Implementera krav mot miljögifter och farliga kemikalier i de delar av 
styrdokument som berör förskola och att detta följs upp årligen. 

Aktuell situation 
Miljökontoren i Kalmar län och Gotlands län genomförde under 2016 ett projekt 
med syfte att stödja arbetet med att minska barns exponering för farliga ämnen. 

Utdragsbestyrkning 



l Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (30) 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 
Barn- och utbildningsnämnden 

Protokollj usterare 

I Vimmerby kommun deltog alla förskolor i projektet genom att svara på enkäten 
Giftfri miljö. Frågorna i enkäten utgick från Kemikalieinspektionens och Håll 
Sverige rents information om kemikaliesmart förskola. Enkäterna resulterade i en 
broschyr med sammanfattning av resultaten och råd om hur förskoloma kan 
arbeta vidare med Giftfri förskola. 

Förskalechefer och skyddsombud i förskolan deltog i september 2016 i en 
utbildningsdag om Barn och kemikalier där infonnation gavs om senaste 
forskning och hur man kan minska risker när det gäller miljögifter och 
kemikalier. Utbildningsdagen har följts upp på förskoloma och punktvisa 
åtgärder har genomförts, till exempel har vissa leksaker plockats bort. Arbetet 
fortsätter stegvis på de olika enheterna. 

Ett förslag till egenkontrollprogram för förskolor och skolor är framtaget. 
Programmet innehåller rutiner för bland annat kemikaliehantering, giftfri förskola 
vid inköp av nya produkter och byggnation, allergironder och med vilka 
intervaller kontroller genomförs samt vem som ansvarar för vad. Barn- och 
utbildningsnämnden kommer att fatta beslut om egenkontrollprogrammet i april 
2017. 

I upphandlingspolicy för Vimmerby kommun står det bland annat att "De 
upphandlande myndigheterna ska verka för en god livsmiljö och en långsiktig 
hållbar utveckling genom att välja varor, tjänster och byggentreprenader som är 
miljöanpassade både med avseende på den yttre miljön och på arbetsmiljön smnt 
tar hänsyn till sociala och etiska krav". 
Förskolomas inköp görs hos de företag som det fmns avtal med. 

För nybyggnation och renoveringar ansvarar fastighetsavdelningen. 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning 
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att punktema i medborgar
förslaget till stora delar tillgodoses inom ramen för egenkontrollprogrammet 
Miljö- och hälsokrav i upphandlingar är en fråga för upphandlingsenheten och att 
regler följs vid nybyggnation och renoveringar är en fråga för fastighets
avdelningen. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget 
anses delvis besvarat genom det förslag till egenkontrollprogram som tagits fram 
för förskolor och skolor i Vimmerby kommun. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Id 22079. 
http://www.hultsfred. se/artikel/gjftfri-miljo-i-forskolan/ 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut KSAU § 279,2016-12-19. 

Utdragsbestyrkning 



l Vimmerby 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 12 (30) 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

Kommunfullmäktiges beslut KF § 256, 2016-11-28. 
Medborgarförslag inlämnat av Matilda Gustafsson, Id 21468. 

Protokolljusterare 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkning 



Vimmerby 2016-11-14 

Bakgrund till förslagen: 

VIMMERBY ~MMUN 
Kommunstyrelseförvallningen 

Administrativa avdelningen 

2016 -11- z 4 
Dnr\{(Of(, 
Id nr 

På skolor och förskolor finns stränga krav på säkerhet, men en ytterligare en faktor behöver relegeras 

för att barn ska vara säkra- de farliga kemikalierna som finns i produkter och varor i inomhusmiljön. 

På senare tid har detta bl.a. belysts genom Kemikalieinspektionens arbete Handlingsplan för en giftfri 

vardag (se länk http://www.kemi.se/Start/Handlingsplan-for-en-giftfri-vardag/) och 

Naturskyddsföreningens projekt Operation Giftfri förskola . (se länk 

www.naturskyddsforeningen.se/giftfriforskola) 

Inomhusmiljön är idag en erkänd källa till miljögifter som kan vara skadliga för både människa och 

miljö. Vanliga vardagsprodukter på förskolor och skolor, kan innehålla främmande och även farliga 

kemikalier. Många av dessa ämnen kan släppa från produkterna och via luft och damm exponera 

barn. Exempel på sådana produkter är kläder och textil, möbler, leksaker, golv, väggar och elektronik. 

En del farliga kemikalier kommer in i kroppen genom att de används på kroppen. 

Barn spenderar mer tid än vuxna nära golvet, drar med händer över plana ytor, suger på händerna 

eller stoppar fingrarna i munnen, och får på så sätt i sig dammet. Där finns de vanligaste farliga 

kemikaliegrupperna såsom ftalater, bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen och bisfenol 

A, och problemen med dem är väl dokumenterade. 

Trots reglering accepteras flera hormonstörande ftalater (vanlig mjukgörare i plast) i låga halter i 

leksaker, barnvårdsprodukter avsedda för barn under 3 år. Samma ftalater finns i andra produkter, 

såsom golv, duschdraperier, plastsko r, konstskinnsprodukter med mera, i miljöer där barn finns. 

Hormonstörande ämnen har visats kunna skapa negativa effekter på människor och djur vid halter 

långt under gällande gränsvärden, och forskare har kopplat ämnena till effekter såsom fetma, 

diabetes typ Il, hjärt- och kärlsjukdomar, Alzheimer, Parkinson, hormonrelaterad cancer, svårigheter 

att få barn, tidigarelagd pubertet, missbildningar på könsorgan, inlärningssvårigheter, 

bokstavssjukdomar, autism, infektioner, astma och autoimmuna sjukdomar. 

Kommunens förskolor kan med detta förslag bli en inspirationskälla för föräldrar som ofta säger att 

de behöver mer handfasta råd. Det som genomförs på förskolor kan sedan vara en modell för andra 

förvaltn ingar. 

Senaste utvärderingen av riksdagens mål om Giftfri miljö visar att vi inte alls kommer att nå målet. 

Därför är alla insatser mycket viktiga. (Se länk http://www.miljomal.nu/Miljomalen/4-Giftfri-miljo/) 

l Miljöbalken kapitel 2, hänsynsreglerna §4 står: 

"Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att 

använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra 

risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer 

som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har 

behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Lag (2006:1014}. " 
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Förslag till kommunfullmäktige 
Följande förslag avser att skydda barnen, den grupp av människor som är mest utsatta och känsliga. 

Vuxna i alla positioner måste göra medvetna va l för att minska exponeringen. Problemen är allmänt 

bekanta sedan många år och vi kan inte längre vänta på beslut från EU, regering och riksdag om 

skärpta regler. Oavsett om lagstiftningen skärps behöver de äldre kvarstående kemikalierna hanteras 

ansvarsfullt och barnen skyddas från påverkan av dessa. 

Jag föreslår härmed att Vimmerby Kommun: 

l. Skärper hälso- och miljökraven i den kommunala upphandlingen för att få en bättre miljö på 

förskolorna och säkerställer att inköp sker så att lägstapris inte är styrande (Se nytt beslut i 

EU-parlamentet januari 2014). 

2. Antar ett handlingsprogram för en Giftfri förskola som omfattar en kartläggning och plan för 

utbyte av inredning och leksaker till de med mindre hälso- och miljöfarliga ämnen. En 

styrning steg för steg av flöden av nya varor rekommenderas för att övergå till miljömärkta 

produkter och mer ekologisk mat utan farliga kemikalier. 

3. ställer krav på att förskolor inom kommunen rensar ut befintliga varor med potentiellt farliga 

kemikalier från förskolorna (se Naturskyddsföreningens rapport "Giftfria barn leka bäst"). 

4. Ger stöd till förskolorna att implemente ra kraven på egenkontroll rörande kemikal ier i 

enlighet med lagstiftningen. 

5. säkerställer, i den mån förskolorna själva står för inköpen, att inköpsrekommendationer 

finns på alla förskolor där miljö- och kemikalieaspekter ingår. 

6. ställer krav på nybyggen och renoveringar så att inte nya problem uppstår. 

7. Implementerar krav mot miljögifter och farliga kemikalier i de delar av styrdokument som 

berör förskolan och att detta följs upp årligen. 

Underskrift 

Matilda Gustafsson 

Bondebygatan 19 B, 598 38 Vimmerby 

Se gärna Naturskyddsföreningens rapport "Giftfria barn leka bäst" på 

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument

media/giftfria barn leka bast .pdf 



l Vimmerby 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-10-03 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

§ 247 Dnr 2017/000442 739 

Överenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län om den nya lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen, föreslår, i enlighet med Socialnämnden 
kommunfullmäktige besluta att anta överenskommelsen mellan Landstinget i 
Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård. 

Sammanfattning 
På uppdrag av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och an
gränsande område hälso- och sjukvård har utsedd arbetsgrupp från 
landstinget 
och kommunerna i Kalmar län tagit fram en överenskommelse gällande den 
nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som 
börjar gälla l januari 2018. Lagen om kommunernas betalningsansvar för 
viss hälso- och sjukvård (BAL) ersätts då av ovanstående lag. 
Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av 
god kvalitet for den enskilde som efter utskrivning fi·ån slutenvård behöver 
insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller 
landstingets öppna hälso- och sjukvård. Syftet med överenskommelsen är att 
åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som 
möjligt vid utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård 
och socialtjänst. Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i 
fokus bedriva en god och effektiv vård- och omsorg där denne källller sig 
trygg och delaktig. 
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när 
sjukhusets resurser inte längre behövs. Målsättningen är O utskrivningsklara 
dagar. Indikator sätts och följs upp årligen för att nå målet. Kalmarmodellen 
bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med fokus på den 
enskildes och de närståendes bästa. Den nu aktuella överenskommelsen ska 
gälla för 2018. Fokus under 2018 är uppföljningar, utvärderingar och 
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. Vimmerby 
~ kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-10-03 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

uppbyggnad av effektiva processer. Uppfoljning för år 2018 ska ske senast 
31 augusti 2018. Utvärderingen klar 31 december 2018, parallellt med 
utvärderingen tas en ny överenskommelse fram. 
Kalmar läns kommunfullmäktigeförsamlingar samt landstingsfullmäktige 
väntas fatta beslut gällande överenskommelsen under hösten 2017. 
Överenskommelsen är framtagen och godkänd av Länsgemensam ledning i 
samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård. 
Parallellt med framtagandet av överenskommelsen har en ny arbetsgrupp 
bildats med kompetens att ta fram praktiska anvisningar kopplat till 
överenskommelsen och den nya lagen. Dessa anvisningar syftar till att 
understödja processerna för implementering av den nya lagen utifrån länets 
överenskommelse. 
Beredningsgruppen för Länsgemensam ledning i samverkan ansvarar får 
arbetet gällande implementering av överenskommelsen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen, föreslår, i enlighet med Socialnämnden 
kommunfullmäktige besluta att anta överenskommelsen mellan Landstinget i 
Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2017-09-21 § 89 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
Landstinget 
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l Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 

Sammanträdesdatum 18 (23) 
2017-09-21 

Socialnämnden 

Protokolljusterare 

SN § 89 Diarienummer 2016/266 Kod 739 

Överenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna 
i Kalmar län om den nya lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 

Socialnämndens beslut 
l . Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta överenskommelsen 

mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om sam
verkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

Ärende 
På uppdrag av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och an
gränsande område hälso- och sjukvård har utsedd arbetsgrupp från landstinget 
och kommunerna i Kalmar län tagit fram en överenskommelse gällande den 
nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som 
börjar gälla l januari 20 18. Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss 
hälso- och sjukvård (BAL) ersätts då av ovanstående lag. 

Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god 
kvalitet för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser 
från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller landstingets 
öppna hälso- och sjukvård. Syftet med överenskommelsen är att åstadkomma en 
god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som möjligt vid utskrivning 
från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst. Genom ett 
tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en god och effektiv 
vård- och omsorg där denne känner sig trygg och delaktig. 

Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets 
resurser inte längre behövs. Målsättningen är O utskrivningsklara dagar. Indikator 
sätts och följs upp årligen för att nå målet. 

Kalmarmodellen bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med fokus 
på den enskildes och de närståendes bästa. Den nu aktuella överenskommelsen ska 
gälla för 2018. Fokus under 2018 är uppföljningar, utvärderingar och uppbyggnad 
av effektiva processer. Uppföljning för år 2018 ska ske senast 31 augusti 2018. 
Utvärderingen klar 31 december 2018, parallellt med utvärderingen tas en ny 
överenskommelse fram. 

Kalmar läns kommunfullmäktigeförsamlingar samt landstingsfullmäktige väntas 
fatta beslut gällande överenskommelsen under hösten 2017. 

Utdragsbestyrkning 



l Vimmerby 
kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 

Sammanträdesdatum 19 (23) 
2017-09-21 

Socialnämnden 

Protokolljusterare 

Överenskommelsen är framtagen och godkänd av Länsgemensam ledning i 
samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård. 

Parallellt med framtagandet av överenskommelsen har en ny arbetsgrupp bildats 
med kompetens att ta fram praktiska anvisningar kopplat till överenskommelsen 
och den nya lagen. Dessa anvisningar syftar till att understödja processerna för 
implementering av den nya lagen utifrån länets överenskommelse. 

Beredningsgruppen för Länsgemensam ledning i samverkan ansvarar för arbetet 
gällande implementering av överenskommelsen. 

Socialnämnden fick information om ärendet vid sitt sammanträde 2017-08-24. 

Underlag 
Missiv, överenskommelse samt presentationsmateriaL Id 24929. 

Protokollsutdrag och underlag lämnas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 

Utdragsbestyrkning 



Länsgemensam ledning i samverkan 
Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län 

2017-06-04 

Missiv 

Förslag till beslut 

Förslag till beslut är att anta Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivningfrån sluten hälso- och sjukvård 

Bakgrund 

På uppdrag av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande 
område hälso- och sjukvård har utsedd arbetsgrupp från landstinget och kommunerna i 
Kalmar län tagit fram en överenskommelse gällande den nya Lagen om samverkan vid 
utskrivningfrån sluten hälso- och sjukvård som börjar att gälla l januari 2018. Nuvarande 
Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL) upphör då att 
gälla. 

Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet for 
den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den 
kommunala hälso- och sjukvården och/eller landstingets öppna hälso- och sjukvård. 

Syftet med överenskommelsen är att åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna 
är så korta som möjligt vid utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård 
och socialtjänst. Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en 
god och effektiv vård- och omsorg där denne känner sig trygg och delaktig. 

Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte 
längre behövs. Målsättningen är O utskrivningsklara dagar. Indikator sätts och följs upp 
årligen för att nå målet. 

Kalmarmodellen bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med fokus på den 
enskildes och de närståendes bästa. Fokus under 2018 är uppföljningar, utvärderingar och 
uppbyggnad av effektiva processer. Uppföljning för år 2018 ska ske senast 31 augusti 2018. 
Utvärderingen klar 31 december 2018, parallellt med utvärderingen tas en ny 
överenskommelse fram. Detrna överenskommelse gäller från 2018-0 1-0 l till 2018-12-31. 

Kalmar läns kommunfullmäktigeförsamlingar samt landstingsfullmäktige väntas fatta beslut 
gällande överenskommelsen under hösten 20 l 7. 
Överenskommelsen är framtagen och godkänd av Länsgemensam ledning i samverkan inom 
socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård. 

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län 
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Praktiska anvisningar kopplat till den nya lagen om samverkan 

Parallellt med framtagandet av överenskommelsen har en ny arbetsgrupp bildats med 
kompetens att ta fram praktiska anvisningar kopplat till överenskommelsen och den nya 
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Kalmar län. Dessa 
anvisningar syftar till att understödja processerna för implementering av den nya lagen utifrån 
länets överenskommelse. 
Beredningsgruppen för Länsgemensam ledning i samverkan ansvarar för arbetet gällande 
implementering av överenskommelsen. 
Kontaktperson: Camilla Freedeke, Regionförbundet i Kalmar län, csn@rjkl.se, tfn: 0480- 44 
83 84 

Ordforande 
Gudrun Johnsson 

Vice ordförande 
Sofia Hartz 



Länsgemensam ledning i samverkan 
Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län 

Överenskommelse mellan Landstinget Kalmar län och kommunerna 
i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 

Beslutad av Länsgemensam ledning i samverkan 170512 

1. Överenskommelsens parter 

• Landstinget Kalmar län 

• Borgholms kommun 

• Emmaboda konunun 

• Hultsfreds kmmnun 

• Högsby kommun 

• Kalmar kommun 

• Mönsterås kommun 

• Mörbylånga kommun 

• Nybro kommun 

• Oskarshamns kommun 

• Torsås kommun 

• Vitmnerby kommun 

• Västerviks kommun 

Kommunerna kallas nedan gemensamt "kommunerna" och var för sig "kommunen". 
Landstinget Kalmar län kallas "landstinget". Kommunerna och Landstinget gemensamt kallas 
nedan "parterna". 

2. Inledning 

Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för 
den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den 
kommunala hälso- och sjukvården och/eller landstingets öppna hälso- och sjukvård. 

Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte 
längre behövs d.v.s. patienten är utskrivningsklar. 

Partema är överens om att en god utskrivningskvalitet leder till att den enskilde känner sig 
trygg och delaktig. Genom god och säker läkemedelsbehandling och bedömning av 
hälsotillståndet hos individer i hemmet enligt systematisk bedömningsstruktur kan inskrivning 
i slutenvården undvikas. Partema ska arbeta strukturerat med det vårdpreventiva arbetet. 

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län 
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Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att den enskilde i ökad omfattning 
kan få vård av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i hemmet. 

Överenskommelsen syftar även till att tydliggöra partemas roller. Ansvaret för landstingets 
öppna vård i hemmet belyses särskilt. 

Denna överenskommelse avseende somatiska och psykiatriska sjukdomar träder i kraft l/l 
2018. 

Under 2018 utvärderas överenskommelsen och revideras. 

3. Definitioner 

Målgrupp 
Målgruppen är personer, i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården behöver 
insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården samt 
landstingets öppenvårdsmottagningar. I avtalet kallad den enskilde eller patienten. 

Fast vårdkontakt 
En namngiven person som utses av verksamhetschefen inom den öppna vården enligt 6:e kap 
2 § Patientlagen (2014:821). 

Utskrivningsklar 
Den behandlande läkaren har bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet inom 
den slutna vården (Socialstyrelsens termer och begrepp). 

Hemmet 
Med hemmet avses både ordinärt och särskilt boende. 

Landstingets öppenvård 
Innefattar specialistvård, psykiatri och primärvård. 

Samordnad individuell plan (SIP) 
Vård och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från 
både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård och 
omsorgsplanering (Socialstyrelsens termer och begrepp). 

Samtycke 
Samtycke till informationsöverföring mellan huvudmän och medgivande till hembesök och 
hemsjukvård ska inhämtas. Det räcker med ett muntligt samtycke som ska dokumenteras i 
patientens journal. Den aktuella vårdgivaren ansvarar för att inhämta patientens samtycke. 
Presumtivt samtycke bygger på att personalen förutsätter att patienten vill att en åtgärd ska 
genomföras utan att samtycke kan uttryckas muntligt eller skriftligt. 



4. Syfte och Mål 

Syfte 
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Åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som möjligt vid 
utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Mål 
Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en god och effektiv 
vård- och omsorg där denne känner sig trygg och delaktig. 
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte 
längre behövs. Målsättningen är O utskrivningsklara dagar. Indikator sätts och följs upp 
årligen får att nå målet. 

5. Parternas ansvar 
Alla parter har ansvar får att genomfåra effektiva planeringsprocesser. Partema ska 
tillhandahålla resurser och informationsöverföringssystem så att den enskilde kan komma 
hem på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Arbetet ska organiseras på ett sådant sätt att 
SIP utförs utifrån vad som är bäst får den enskilde, fåreträdesvis i hemmet. Det är 
landstingets öppenvård som kallar till SIP. I undantagsfall kan någon av de andra partema 
kalla till SIP under sjukhusvistelsen. Alla berörda parter har ansvar får att medverka i att en 
SIP upprättas och följs upp. 

Kommunens ansvar 
• Ansvarar får att patienten kan lämna sjukhuset när denne meddelats utskrivningsklar. 

• Har skyldighet att medverka när landstinget kallar till SIP. 

Landstingets ansvar 

slutenvård 

• Inskrivningsmeddelande skickas till kommun och berörda öppenvårdsenheter i 
landstinget inom 24 timmar efter inskrivning på sjukhus. Inskrivningsmeddelandet ska 
innehålla personuppgifter och beräknad utskrivningsdag. 

• Behandlande läkaren bedömer att patienten är utskrivningsklar. 

• Patienten får skriftlig information inför hemgång. 

• Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst 
överfårs till de enheter som har fått ett inskrivningsmeddelande. 

• Specialisthjälpmedel och medicinteknisk utrustning utifrån Landstingets ansvar ska 

vara tillgängliga får patienten. 

• Har skyldighet att medverka när öppenvård eller kommun kallar till SIP. 

Öppenvård 

• Fast vårdkontakt ska ha utsetts i landstingets öppenvård innan patienten skrivs ut från 

den slutna vården. 

• Den utsedda fasta vårdkontakten ska kalla till SIP senast tre dagar efter att en 
underrättelse mottagits om att patienten är utskrivningsklar. 

• Har skyldighet att medverka när kommun kallar till SIP. 



Klar för hemgång 

• Landstingets ansvar enligt ovan ska vara uppfyllt innan patienten meddelas 
utskrivningsklar till kommunen. 

• slutenvården ansvarar för att landstingets ansvar är uppfyllt. 
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• När meddelande utskrivningsklar har skickats börjar utskrivningsklara dagar att 
räknas. 

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård 
Vid överföring av en patient från sluten till öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen 
rättspsykiatrisk vård ska en samordnad vårdplan bifogas ansökan till förvaltningsdomstolen 
som beslutar. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991: 1128) respektive lagen om 
rättspsykiatrisk vård (1991: 1129). 

• Chefsöverläkaren inom psykiatrin ansvarar för kallelse och genomförande av en 
samordnad vårdplan. 

• Den enskilde behöver inte ge sitt samtycke. 

• Av den samordnande vårdplanen ska det framgå vilka behov patienten har av insatser, 
vilka enheter vid landsting, kommun eller annan huvudman som svarar för respektive 

insats. 

6. Processen om samverkan vid utskrivning 

Processen ska stödjas av Praktiska anvisningar- samverkan vid utskrivningfrån sluten hälso
och sjukvård som fastställs och beslutas av Länsgemensam ledning i samverkan senast den 31 
december 2017. 

7. Kalmar läns modell 

Kalmar läns modell bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med fokus på den 
enskildes och de närståendes bästa. 

En förutsättning för att uppnå ovanstående är att samtliga parter tar sin del av ansvaret och 
bygger upp effektiva processer och rutiner. 

Fokus under 2018 är uppföljningar, utvärderingar och uppbyggnad av effektiva processer. 

Uppföljning sker gällande genomsnittligt antal dagar per län inom somatisk vård. Kalmar län 
hade under 2016 i genomsnitt 2,68 utskrivningsklara dagar. Uppföljningsindikatorn 
utskrivningsklara dagar för 2018 (en!. punkt 4) är 2,0. Länsgemensam ledning beslutar årligen 
om nivån för indikatorn utskrivningsklara dagar. 

Antalet utskrivningsklara dagar kommer följas per kommun och månadsvis. 

Halvårsvis sker uppföljning av genomsnittligt antal utskrivningsklara dagar per kommun. Vid 
negativ utveckling ska aktuella verksamhetsansvariga från landsting och kommun analysera 
orsaker samt genomföra åtgärder. 

Utskrivningsklara dagar inom den psykiatriska vården redovisas separat. 
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Statistik hämtas från Kvalitetsportalen www.kvalitetsportal. se. Detta kommer successivt 
flyttas över till Vården i siffror www.vardenisiffror.se. Under 2018 kommer även statistik från 
den psykiatriska vården att redovisas från SKL. 

Uppföljning sker av antalet SIP:ar som görs mellan landstinget och kommunerna, redovisas 
halvårsvis. Individens upplevda delaktighet följs i nationella mätningar så som nationella 
patientenkäter och öppna jämförelser. 

Uppföljning av avvikelser sker halvårsvis. 

Beredningsgruppen i Länsgemensam ledning har ansvar att sammanställa ovanstående samt 
redovisa i Länsgemensam ledning som en stående punkt på dagordningen. 

Ekonomisk reglering 
För de kommuner som har mer än tre utskrivningsklara dagar i genomsnitt under en månad 
ska resultatet analyseras tillsammans med landstingets sluten- och öppenvård. Landstinget 
ansvarar för att kalla aktuell kommun. I analysen ska orsaken till överskridande 
utskrivningsklara dagar tydliggöras utifrån kommunens och landstingets ansvar (se punkt 5 
partemas ansvar). 

De dagar där landstinget inte uppfyllt sitt ansvar ska exkluderas från totalen och genomsnittet 
räknas om. Om genomsnittligt antal utskrivningsklara dagar, efter omräkning, fortsatt 
överstiger tre per månad sker debitering på individnivå för de dagar som överstiger tre 
utskrivningsklara dagar. 

Kommunen debiteras 6 285:- per dygn i 2017 års prisnivå, beloppet räknas upp årligen enligt 
centrala direktiv. Eventuella kostnader betalas retroaktivt. 

Psykiatrin följer reglerna som ovan. Ekonomisk reglering sker dock när utskrivningsklara 
dagar överstiger 20 på individnivå under 2018. 

Överenskommelsen testas under 2018, beslut om fortsatt ekonomisk överenskommelse tas 
inför 2019. 

8. Tvist 

Tvist angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse skall i första hand lösas 
av 
l . Verksamheterna på tjänstemanna-/chefsnivå 
2. Länsgemensam ledning i samverkan 
3. Kommunchef/direktör och Landstingsdirektör 
4. Primärkommunala nämndens presidium och landstingsstyrelsens presidium 

I andra hand skall tvist angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse lösas 
genom förhandling partema emellan. Kan tvisten ej lösas skall den hänskjutas till svensk 
allmän domstol för avgörande med tillämpning av svensk rätt. 
Eventuella tvisteforhandlingar skall i första instans äga rum i Kalmar. 



Sida 6 av 7 

9. Uppföljning, utvärdering och revideringar i överenskommelsen 

Uppföljning för år 2018 ska ske senast 31 augusti 2018. Utvärderingen klar 31 december 
2018. Uppföljning av överenskommelsen ska följa särskild plan enligt punkt 7. 
Ändring av och/eller tillägg till denna överenskommelse ska, för att vara bindande, vara 
skriftliga samt undertecknade av partema och i förekommande fall godkända av partemas 
beslutande organ. 
Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens 
huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar, anpassning till förändringar i lagtext 
eller nationella riktlinjer, kan initieras och godkännas av Länsgemensam ledning i samverkan. 
Dessa ändringar ska dokumenteras och biläggas överenskommelsen. 

10. Överenskommelsen ikraftträdande och upphörande 

Denna överenskommelse gäller från och med 2018-01-01 till och med 2018-12-31. 
Överenskommelsen förlängs automatiskt l år i taget och revideras vid behov, under 
förutsättning 
att den godkänns av landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige genom beslut som vinner 
laga kraft, samt 
att samtliga kommuner i Kalmar län, var för sig, ingår samma överenskommelse med 
landstinget. 
Överenskommelsen kan sägas upp i sin helhet, med en uppsägningstid på 6 månader, och för 
samtliga parter, var för sig, efter beslut i landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. 
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Överenskommelse mellan Landstinget Kalmar län och kommunerna 
i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 

Denna överenskommelse har upprättats i 13 likalydande exemplar och utväxlats mellan 
parterna. 

Landstinget Kalmar län 
Namn Nanmföitydligande 

Borgholms kommun 
Namn Namnförtydligande 

Emmaboda kommun 
Namn Namnförtydligande 

Hultsfreds kommun 
Namn Namnförtydligande 

Högsby kommun 
Namn NamnfOrtydligande 

Kalmar kommun 
Namn Namnförtydligande 

Mönsterås kommun 
Namn NamniOrtydligande 

Mörbylånga kommun 
Namn Namnförtydligande 

Nybro kommun 
Namn NamntOrtydligande 

Oskarshamns kommun 
Namn Namnfårtydligande 

Torsås kommun 
Namn Namnförtydligande 

Vimmerby kommun 
Namn Namnförtydligande 

Västerviks kommun 
Namn NamnTårtydligande 



. Vimmerby 
~ kommun 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-10-03 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

§ 250 Dnr 2015/000335 001 

Utse styrelseledamot från Vimmerby kommun till 
Insamlingsstiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens 
gärning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Att kommunstyrelsens ordfårande utses till Vimmerby kommuns ledamot, 
tillika ordfårande, får Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens 
gärning. 

Sammanfattning 
1996 bildades Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning i 
samband med ett upprop om att samla in pengar till byggandet av en 
pennanent utställning, i Vimmerby, om Astrid Lindgrens liv och verk. 
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen får bevarande av Astrid Lindgrens gärning 
inkom, till Länsstyrelsen i Östergötland, den 31 januari 201 7 med anmälan 
om att styrelsen beslutat att ändra punkterna 4 och 5 i stiftelsefårordnandet 
för stiftelsen. 
Efter ändring ska punkt 4 ha fåljande lydelse: 

• stiftelsens angelägenheter ska handhas av en styrelse med 5 
ledamöter. 

• Styrelsen ska ha sitt säte i Vimmerby. 
• A v styrelsens ledamöter ska en utses av vardera 

o Astrid Lindgrens värld Aktiebolag, 
o Saltkråkan AB (eller annat av Saltkråkan AB utpekat bolag 

inom salikon koncernen) respektive, 
o Vimmerby kommun. 

De 3 ovan utsedda ledamöterna ska med majoritetsbeslut utse övriga 2 
ledamöter och kan även när som helst genom majoritetsbeslut byta ut en eller 
båda av dessa 2 övriga ledamöter. 
Efter ändring ska punkt 5 ha fåljande lydelse: 

o styrelseledamoten utsedd av Vimmerby kommun ska vara styrelsens 
ordfårande. Efter fattat beslut skall ytterligare två ledamöter utses. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-10-03 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

Möjlighet finns då att ytterligare en ledamot utses från Vimmerby 
kommun. 

Länsstyrelsen i Östergötland har inget att erinra mot styrelsen för 
Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens gärnings beslut den 
16 januari 2017 att ändra punkterna 4 och 5 i stiftelseförordnandet för 
stiftelsen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Att kommunstyrelsens ordförande utses till Vimmerby kommuns ledamot, 
tillika ordförande, för Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens 
gärning. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut 2017-05-02 
Tjänsteskrivelse Axel Stenbeck, kommunsekreterare 2017-09-28 Id 58264 

Beslutet skickas till 

Tomas Peterson (M) 
Administrativa avdelningen 
Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens gärning 
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Referens l Vimmerby 
kommun Datum 

2017-09-28 VIMKS 2015/000335/001 
Id 

Administrativa avdelningen 
Axel stenbeck 

Kommunstyrelsen 

58264 

Utse styrelseledamot från Vimmerby kommun till 
Insamlingsstiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens 
gärning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att 

Ärendet 

Bakgrund 

kommunstyrelsens ordförande utses till Vimmerby kommuns 
ledamot, tillika ordförande, för Insamlingsstiftelsen för bevarande 
av Astrid Lindgrens gärning. 

1996 bildades Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning i samband 
med ett upprop om att samla in pengar till byggandet av en permanent utställning, 
i Vimmerby, om Astrid Lindgrens liv och verk. 

Aktuell situation 
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens gärning 
inkom, till Länsstyrelsen i Östergötland, den 31 januari 2017 med anmälan om att 
styrelsen beslutat att ändra punktema 4 och 5 i stiftelseförordnandet för stiftelsen. 

Efter ändring ska punkt 4 ha följande lydelse: 

• Stiftelsens angelägenheter ska handhas av en styrelse med 5 ledamöter. 

• Styrelsen ska ha. sitt säte i Vimmerby. 

• Av styrelsens ledamöter ska en utses av vardera 

o Astrid Lindgrens värld Aktiebolag, 

o Saftkråkan AB (eller annat av Saftkråkan AB utpekat bolag inom 
Salikon koncernen) respektive, 

o Vim.merby kommun. 

De 3 ovan utsedda ledamöterna ska med majoritetsbeslut utse övriga 2 ledamöter 
och kan även när som helst genom majoritetsbeslut byta ut en eller båda av dessa 
2 övriga ledamöter. 

Efter ändring ska punkt 5 ha följande lydelse: 

Styrelseledamoten utsedd av Vimmerby kommun ska vara styrelsens ordförande. 

Post: Vimmerby konunun, s tadshuset, 598 8 1 Vimmerby Besök: Stångågatan 28 
Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@' immerb\ .se Webbplats: WW\\.vimmcrbv.se 
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Tjänsteskrivelse 
Datum Referens 

Sida 
2(2) l Vimmerby 

kommun 2017-09-28 VIMKS 2015/000335001 

Administrativa avdelningen 
Axel stenbeck 

Efter fattat beslut skall ytterligare två ledarnöter utses. Möjlighet finns då att 
ytterligare en ledarnot utses från Vimmerby kommun. 

Redovisning av inkomna yttranden 
Länsstyrelsen i Östergötland har inget att erinra mot styrelsen för 
Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens gärnings beslut den 16 
januari 201 7 att ändra punktema 4 och 5 i stiftelseförordnandet för stiftelsen. 

Bedömning 
Som Vimmerby kommuns representant som styrelseledamot, tillika ordförande, i 
Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens gärning föreslås 
kommunstyrelsens ordförande. 

Finansiering 
Inga kostnader är förenat med beslutet. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut 201 7-05-02 

Beslutet ska skickas till 
Tomas Peterson (M) 
Administrativa avdelningen 
Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens gärning 

Axel Stenbeck 

Feommunsekreterare 

Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby Besiik: Stångågatan 28 
Telefon: 0492-76 90 00 F«X: 0492-76 90 98 E-post: kommuntå'vimmerbv.se Wehbplats: www.vimmerbv.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0 



LÄNSSTYRELSEN 
ÖsTERGÖTLAND 
Rättsenheten 

Beslut 
2017-05-02 

sid 1 (2) 
206-1288-17 

Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid 
Lindgrens gärning 
Prästgårdsgatan 24 
598 36 Vimmerby 

Angående ändring av föreskrifter i stiftelseförordnandet för 
Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens gärning 

Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot styrelsen för Insamlingsstiftelsen för bevarande av 
Astrid Lindgrens gärnings beslut den 16 januari 2017 att ändra punkterna 4 och 5 i 
stiftelseförordnandet för stiftelsen. 

Redogörelse för ärendet 

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens gärning inkom den 
31 januari 2017 med anmälan om att styrelsen beslutat att ändra punkterna 4 och 5 i 
stiftelseförordnandet för stiftelsen. 

Efter ändring ska punkt 4 ha följande lydelse. 

Stiflelsens angelägenheter ska handhas av en styrelse med 5 ledamöter. 
Styrelsen ska ha sitt säte i Vimmerby. 
Av styrelsens ledamöter ska en utses av vardera 

i. Astrid Lindgrens värld Aktiebolag, 
ii. Saftkråkan AB (eller annat av Saltla·åkan AB utpekat bolag inom Safikon 

koncernen) respektive, 
iii. Vimmerby kommun. 

De 3 ovanutsedda ledamöterna ska med majoritetsbeslut utse övriga 2 ledamöter och 
kan även när som helst genommajoritetsbeslut byta ut en eller båda av dessa 2 övriga 
ledamöter. 

Efter ändring ska punkt 5 ha följande lydelse. 

Styrelseledamotenutsedd av Vimmerby kommun ska vara styrelsens ordförande. 

Tillämpliga bestämmelser 

Av 6 kap. 4 § stiftelselagen (1994:1220) framgår att om stiftaren i stiftelseförordnandet 
utuyckligen har föreskrivit att styrelsen eller fölvaltaren utan tillstånd av en myndighet får 
ändra, upphäva eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i stiftelseförordnandet som 
angår en annan fråga än som anges i 1 § första stycket 1, gäller vad som har föreskrivits i 
stiftelseförordnandet utan hinder av 1 och 3 §§. 

PDSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: E-POST: 

581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3 010-223 50 00 ostergotland@lansstyrelsen.se 
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Styrelsen eller förvaltaren ska underrätta tillsynsmyndigheten om beslut som avses i första 
stycket. Beslutet gäller från och med den dag då tre månader förflutit sedan 
underrättelsen inkom till tillsynsmyndigheten, om inte denna under tremånaderstiden 
förbjudit styrelsen eller förvaltaren att tillämpa beslutet. Förbud av tillsynsmyndigheten 
får gmndas endast på att beslutet strider mot stiftelselagen. 

Länsstyrelsens bedömning 

Enligt Länsstyrelsens bedömning utgör punkt 1 O i stiftelseförordnandet ett giltigt 
ändringsförbehåll och de beslutade ändringarna står inte i strid med stiftelselagen. 
Länsstyrelsen har därför inget att erinra mot beslutet. 

övrigt 

Det är önskvärt att styrelsen till Länsstyrelsen översänder en kopia av stiftelsens stadgar 
av vilken de genomförda ändringarna framgår. 

Fredrik Gustafsson 
Länsjurist 

/~~~-2)~~~ 
Louise Dahlgren / 
Länsjurist 
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VIMMERBY l<iOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa avdelningen 

2017 -10- o. 6 
l 

Till kommunfullmäktige i Vimmerby kommun Dnr..zo 1 ::tf"f!i.J. ID-pl!uyt{ 
Id nr l 

Härmed begär jag entledigande från mitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 
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